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  بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در آبخيز شمال تهرانپهنه

  

*، زهرا دولتخاني2، مهدي وفاخواه1محمدرضا جوادي
3  

  16/6/1391تاريخ پذيرش:         23/12/1390تاريخ دريافت:

  

  چكيده 

ها باشد. روند وقوع زمين لغزشين لغزش مياي زمترين حركات تودهيكي از مهمترين و پرخسارت

ها بيني وقوع زمين لغزشبسيار پيچيده بوده و عوامل مختلفي در رخداد آنها نقش دارند، از اينرو پيش

نيز دشوار است .با شناسايي مناطق حساس به زمين لغزش و رتبه بندي كردن آنها مي توان تا 

گيري نمود. شناسايي عوامل موثر بر زمين لغزش و حدودي از خطر ناشي از بروز زمين لغزش جلو

جهت مشخص نمودن مناطق مستعد و پرخطر ابزار اساسي بررسي وكمك به  ،پهنه بندي خطر آن

برنامه ريزان جهت برنامه ريزي و اقدامات مورد نياز است.در راستاي اين هدف جهت پهنه بندي خطر 

تحليل سلسله مراتبي استفاده شد. بدين منظور  از روش لغزش در حوزه ي آبخيز شمال تهرانزمين 

با در نظر گرفتن نه عامل شيب، جهت، ارتفاع، فاصله از گسل، سنگ شناسي، فاصله از آبراهه، فاصله از 

ديد و مشخص بندي خطر زمين لغزش در منطقه تهيه گري پهنه، كاربري اراضي نقشهجاده، بارندگي

باشد و پس از آن عامل فاصله مي 366/0يب وزني به ميزان رين ضرشناسي داراي بيشتشد عامل سنگ

  بيشترين وزن را دارند. 112/0و  154/0،  167/0از جاده و شيب و فاصله از آبراهه با ضرايب وزني 

  

ي اطالعات جغرافيايي، لغزش، سامانهبندي زمينتحليل سلسله مراتبي، پهنه هاي كليدي:واژه

  لغزششاخص زمين

                                                           
  بيعي، نور، ايرانعضو هيات علمي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نور، گروه منابع ط-1
  عضو هيات علمي گروه آبخيزداري ، دانشگاه تربيت مدرس -2
  ، نور ، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد نور، گروه منابع طبيعي، ي كارشناسي ارشد آبخيزداريدانش آموخته -3

  maftasho@gmail.com مكاتبات:  مسئول *

  

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

  1391فصلنامه علمي پژوهشي اكوسيستمهاي طبيعي ايران/سال دوم/شماره چهارم/تابستان .......................................................................................32

 

  مقدمه

لغزش در ايران به عنوان يكي از بالياي  زمين

طبيعي، ساليانهخسارات جاني و مالي فراواني 

به كشور وارد مي سازد.اين پديده مي تواند در 

هاي موجود در توده ي اثر وجود ناپيوستگي

خاك يا سنگ ، تحريك ناشي از زلزله ، 

تغييرات ايستايي يا بارش هاي ناگهاني ايجاد 

ه خيزي كشور لزوم بررسي شود. با توجه به لغز

اين پديده مشخص مي گردد. پهنه بندي 

مناطق مستعد  وقوع زمين لغزش سبب مي 

شود تا با شناخت مكان هاي مستعد ، پيش 

بيني هاي الزم براي كاهش خسارات ناشي از 

با تهيه نقشه پهنه  .)6وقوع آن به عمل آيد (

بندي خطر زمين لغزش، مي توان مناطق پر 

مناطق كم خطر جدا كرده و نسبت خطر را از

به استفاده از آنها و گسترش سازه هاي عمراني 

ت زمين لغزش برنامه و جلوگيري از خسارا

يكي از مناطق  .)10گذاري نمود(ريزي و قانون

بخيز شمال ي آلغزش حوزهمستعد به زمين

باشد كه در پژوهش حاضر مورد تهران مي

هش بر بررسي قرار گرفته است. هدف از پژو

روي اين منطقه پهنه بندي خطر زمين لغزش 

در اين منطقه مي باشد و نيز شناسايي 

مهمترين عامل در وقوع لغزش در اين حوزه ، 

كه با توجه به اينكه بخشي از حوزه ي مورد 

نظر جزو حوزه هاي آبخيز شهري بوده و داراي 

منطقه ي مسكوني مي باشد و با توجه به وقوع 

تعدد كه هر ساله در اين زمين لغزش هاي م

منطقه رخ مي دهد و ممكن است خسارات 

مالي و حتي جاني در بر داشته باشد، بررسي و 

پهنه بندي خطر زمين لغزش در اين آبخيز 

ضروري به نظر مي رسد. بدين منظور در اين 

مطالعه از روش تحليل سلسله مراتبي استفاده 

شده است. با مروري بر منابع و بررسي لغزش 

هاي رخ داده در نقاطي كه از نظر شرايط و 

ي مورد نظر هستند اقليم مشابه منطقه

عامل سنگ شناسي، فاصله  9مشخص شد كه 

از گسل، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، 

كاربري اراضي، بارندگي، شيب، جهت و ارتفاع 

ها دارند. لذا تاثير بيشتري بر وقوع زمين لغزش

يل سلسله مراتبي عوامل مورد نظر در تحل

لغزش مورد بررسي بندي خطر زمينجهت پهنه

پژوهشگران بسياري در داخل  ).3( قرار گرفتند

و خارج از كشور به بررسي اين پديده با در نظر 

گرفتن عوامل مذكور در مناطق مختلف 

-) براي پهنهNagarajan)2000  اند.پرداخته

اي هند بندي خطر زمين لغزش در نواحي حاره

اي و دهي به پارامترهاي منطقهروش وزن از

گرفتن  اند و با در نظراقليمي استفاده كرده

فراواني زمين لغزش ها در كالس هاي مختلف 

عوامل ايجاد زمين لغزشها، كالس هاي نهايي 

را پس از وزن دهي كارشناسانه براي پهنه 

 ).7بندي خطر زمين لغزش انتخاب نموده اند (

Lan etal )2004بندي خطر وقوع نه) په

ي آبخيز جيائوجيانگ لغزش را در حوزهزمين

زن پارامترهاي ژاپن بررسي نمودند. ايشان و

لغزش را با روش قضاوت موثر در وقوع زمين

كارشناسي در تحليل سلسله مراتبي تهيه 

 GISنمودند و با آناليز همپوشاني در محيط 

بندي خطر وقوع زمين لغزش ي پهنهنقشه

مورد مطالعه را در چهار طبقه ي منطقه ي 

آسيب پذيري خيلي زياد، زياد ، متوسط و كم 

) در 2007( Romondo ).5به دست آوردند (

ي باوجوبا در شمال اسپانيا با استفاده از منطقه
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GIS ي بين فاكتورهاي مربوط به زمين و رابطه

وقوع زمين لغزش را به دست آوردند و يك 

لغزش انجام دادند ارزيابي كمي از خطر زمين 

)8.( Jalali )2003منظور يافتن روشهاى ه ) ب

طالقان  ي آبخيززهبندى در حو مناسب پهنه

تحليل سلسله ، هاى آمارى دو متغيرهروش

، نيلسن، نيلسن اصالح شده، مورا و مراتبي

وارسون اصالح شده را  -وارسون و روش مورا 

مورد ارزيابى قرار داد. در نتيجه اين تحقيق 

بندى  نام روش تركيبى پهنهه وش جديدى بر

خطر زمين لغزش كه در آن استفاده توأم از 

ها روشها كه در آن نقاط قوت هر يك از روش

بينى درجات خطر مورد توجه قرار  در پيش

 وگيرند، معرفى و توصيه شده استمى

درمناطقى كه تنوع اقليمى قابل مالحظه است 

ناطقى كه در شود. در ماين شيوه پيشنهاد مى

وقوع پيوسته و ه هاى متعدد بآنها زمين لغزش

ريزى كوتاه و ميان مدت آمايشى نياز به برنامه

شود. اين باشد روشى بسيار كارآمد تلقى مىمى

-در مناطق كوهستانى با دامنه به ويژهشيوه 

درجه) بسيار مؤثر 30هاى پرشيب (بيش از

) خطر زمين 2004( Ahmadi .)4(باشدمى

ي آبخيز گرمي چاي با را در حوزه لغزش

استفاده از دو روش رگرسيون چند متغيره و 

تحليل سلسله مراتبي پهنه بندي نموده و 

نتيجه گرفتند كه روش تحليل سلسله مراتبي 

به دليل برخورداري از متغيرهاي بيشتر و 

كالسه بندي اصولي نسبت به روش رگرسيون 

 .)2د (يره، اهميت و دقت بيشتري دارچند متغ

Zare etal)2011 در ارزيابي خطر زمين (

از فرآيند تصميم گيري لغزش با بهره گيري 

-تحليل سلسله مراتبي و با بكار يچند معياره

ي ي اطالعات جغرافيايي در حوزهمانهگيري سا

-از نتيجه گرفتند كه بيشترين زمينآبخيز و

نظر در سازندهاي ي موردلغزش در محدوده

وده و عامل اصلي ايجاد زمين شمشك و اليكا ب

لغزش در آن منطقه ساخت و ساز جاده بوده 

ر متوسط با است كه داراي كالس خط

. بررسي منابع )12باشد (بيشترين سطح مي

ياد شده نشان داد كه معموال عامل شيب در 

هاي بيشتر از هاي پرشيب، اغلب با شيبدامنه

طبيعي نظير ساخت درجه و نيز عوامل غير 30

-منطقه كه منجر به افزايش وزني ميساز در و 

-سطح زمين در منطقه تحمل ميشود كه 

ها بر نمايد، بيشترين تاثير را در وقوع لغزش

گيري از در اين پژوهش با بهره.اندتهعهده داش

تحليل عوامل صورت  Expert Choice افزارنرم

-ج به دست آمده با استفاده از نرمگرفته و نتاي

-بندي خطر زميني پهنهنقشه Arc GISافزار 

  ).3دهد(لغزش در منطقه را به دست مي

  

  هامواد و روش

 14/42حوزه آبخيز شمال تهـران بـا مسـاحت    

كيلومتر مربع و با اقليم نيمه خشـك سـرد در   

ــايي  ــدوده جغرافيــ ــا    35°47' 00"محــ تــ

تا  51° 27' 00"عرض شمالي و   53°36'00"

دمـاي   .قـرار دارد  طول شـرقي  °51 34' 00"

گراد ي سانتيدرجه 7/14در اين آبخيز  متوسط

ــط ــاالنه  و متوسـ ــدگي سـ  5/180ي آن بارنـ

% 8/49 متر و متوسـط رطوبـت نسـبي آن   ميلي

موقعيت كلي آبخيز شمال  1).شكل 3باشد(مي

بنـدي  دهد. به منظـور پهنـه  تهران را نشان مي

لغزش در آبخيز مورد نظر با حضـور  خطر زمين

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

  1391فصلنامه علمي پژوهشي اكوسيستمهاي طبيعي ايران/سال دوم/شماره چهارم/تابستان .......................................................................................34

 

ي لغزشي ثبت گرديد طهنق 43در عرصه تعداد 

هـاي لغزشـي بـه    و مساحت هر كـدام از تـوده  

دســت آمــد. ســپس بــا وارد كــردن مختصــات 

 Arc GISافـزار  هـاي لغزشـي بـه نـرم    محدوده

هاي لغزشـي منطقـه بـه    ي پراكنش تودهنقشه

نشان داده شده است  2دست آمد كه در شكل 

ي رقومي ارتفاع تهيه گرديد و سپس نقشه ).3(

  هاي شيب و جهت و ه از آن نقشهبا استفاد

ارتفاع استخراج گرديـد. آنگـاه بـا مراجعـه بـه      

شناسـي و اداره منـابع طبيعـي    سـازمان زمـين  

شناسي و كاربري هاي زميناستان تهران نقشه

اراضي و جاده و آبراهـه و نيـز نقـاط همبـاران     

تهيه شد و از روي آنها با اسـتفاده از افـزوردن   

هـاي  نقشـه  Arc GISزار افـ ي بافر در نـرم اليه

 مورد نياز تهيه گرديد.

 

  

  
  موقعيت حوزه ي آبخيز شمال تهران در استان تهران  1شكل
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ي آبخيز شمال تهرانلغزشي در حوزهي پراكنش سطوح نقشه – 2شكل

در فرآيند تحليل سلسله مراتبي عناصر هر 

سطح نسبت به عناصر مربوط به خود در سطح 

وجي مقايسه شده وزن آنها باالتر به صورت ز

-گردد. اين وزنها را وزن نسبي ميمحاسبه مي

هاي نسبي، وزن نامند. سپس با تلفيق وزن

مشخص مي گردد كه آن را  نهايي هر گزينه

ها به ي مقايسهنامند. كليهوزن مطلق مي

).در اين 8گيرد(صورت زوجي انجام مي

گيرندگان از قضاوتهاي ها تصميمايسهمق

، به (كارشناسي) استفاده خواهند كردشفاهي 

مقايسه شود  bبا  aاي كه اگر عنصر گونه

 bبر aگيرنده خواهد گفت كه اهميت تصميم

 باشد.مي 1يكي از حاالت به شرح جدول 

  ترجيحات روش تحليل سلسله مراتبي -1جدول 

 مقدار عددي ترجيحات

 9 مطلوب ترين

 7 مطلوب خيلي قوي

 5 مطلوب قوي

 3 لوب تركمي مط

 1 مطلوبيت كمتر

 2,4,6,8 ترجيحات بين فواصل فوق

ي دو به دوي عوامل موثر در به منظور مقايسه

بندي) لغزش و تعيين ميزان اهميت (رتبه بروز

هر يك از عوامل در روش تحليل سلسله 

مراتبي، الزم است اقدام به تنظيم جدول 

ماتريسي بر اساس عوامل موثر در زمين لغزش 

به طوري كه با تشكيل اين جدول، مقدار  شود.

استخراج  1عددي هر يك از عوامل از جدول 

دهي يا گردد. از آنجا كه وزنشده و تعيين مي

تعيين وزن مربوط به هر يك از عوامل الزم 

بندي عوامل مختلف در است از طريق طبقه

گردد. به اين روش سلسله مراتبي انجام مي

شدن طبقه يا ترتيب، با توجه به مشخص 

كالس مربوط به هر يك از عوامل، ارزش يا 

مقدار كمي وزن هر يك از كالسهاي مربوط به 

هر يك از عوامل با استفاده از تعيين سطح 

هاي رخداده شده در هر اشغال زمين لغزش

كالس به صورت درصد مساحت داراي لغزش 

ي مورد مطالعه بين به مساحت كل منطقه

. در يين شده استصفر تا صد مشخص و تع
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اين رابطه براي طبقه يا كالس هر يك از 

عوامل كه داراي بيشترين سطح زمين لغزش 

ا امتياز صد و براي طبقه يا است ارزش ي

لغزش امتياز صفر داده كالسهاي فاقد زمين

. به اين ترتيب چنانچه امتياز در يك شودمي

ميل كند به مفهوم  100پهنه هرچه به امتياز 

ي ، يا منطقه، پتانسيل زيادتريشترت بحساسي

غزش بوده و بر عكس لپرخطرتر به رخداد زمين

هر چه به سمت صفر ميل كند به مفهوم 

تانسيل و يا ، فاقد پي فاقد حساسيتمنطقه

ي باشد. رابطهلغزش ميفاقد خطر رخداد زمين

مورد استفاده كه به طور معمول براي تعيين 

ي اد پديدهخطر رخدشدت يا پتانسيل و يا 

سله مراتبي مورد نظر در تحليل سلمورد

گيرد مبتني بر حاصل جمع استفاده قرار مي

نتايج و حاصل از حاصلضرب وزن هر يك از 

عوامل در امتياز مربوط به هر يك از كالس 

هاي ذيربط هر عامل است كه بين صفر تا 

تغيير مي كند . به اين ترتيب با مشخص  100

قدام به تهيه ي نقشه ي شدن امتياز نهايي ا

پهنه بندي خطر رخداد پديده ي مورد نظر مي 

). براي امتياز دادن به معيارها 11شود (

پرسشنامه اي تهيه شد و با مراجعه به دفتر 

مهندسي سازمان جنگل ها و مراتع و 

آبخيزداري كشور و نظرات كارشناسان تعداد 

پرسشنامه پر شد و معيارهاي مربوطه  10

) . براي به دست آوردن  3ي گرديد ( امتياز ده

وزن نهايي از معادله ي كلي  به كار رفته در 

تحليل سلسله مراتبي استفاده شد كه به  

  صورت زير است :
) 1(معادله     

 

ر وزن نهايي عامل حساسيت نشانگAكه در آن 

تا  لغزش براي واحدهاي همگن و به زمين

تا  نمايانگر معيارهاي مورد بررسي و  

ضرايب وزني به دست آمده براي هر  

نمودار مربوط به  3كل. شباشندميعامل 

مده در اين هاي همگن به دست آمقادير واحد

  .دهدپژوهش را نشان مي

  
AHPنمودار مقادير واحد هاي همگن در روش - 3شكل 

  

انجام روش تحليل سلسله در گذشته براي 

  تن ماتريس به صورت دستي و مراتبي نوش

  

-ي آن با ماشين حساب صورت ميمحاسبه

مكان اشتباه در گرفت و به همين خاطر ا
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در اين پژوهش با استفاده  ،محاسبات زياد بود

محاسبات ماتريسي Expert Choiceافزار از نرم

به صورت نمودار  مربوطه انجام شد و خروجي

، ج مربوطه، كه در ادامه خواهد آمدنتاي

وجه به روند كامال استحصال گرديد كه با ت

افزار دقت نتايج از اي اين نرمهوشمند رايانه

). به منظور 3ر است (سطح قابل قبولي برخوردا

بندي لغزش در پهنههاي خطر زمينارزيابي رده

شاخص  .استفاده گرديدلغزشاز شاخص زمين

تعريف شده  2ي معادلهلغزش به صورت زمين

 است :

Li = ( ( Si / Ai ) / (Σn
1   ( Si / Ai )) *100      

 )2(معادله 

لغزش عبارت كه در اين نسبت، شاخص زمين

است از درصد نسبت سطح لغزش در هر پهنه 

مجموع به مساحت آن پهنه تقسيم بر نسبت 

).در اين رابطه 9ها (لغزش به سطح كل پهنه

Liاخص خطر وقوع زمينعبارت است از ش-

 Si، ي خطر به درصدلغزش در هر پهنه

 Ai، ي خطرمساحت لغزش در هر پهنه

هاي تعداد ردهnي خطر ومساحت هر پهنه

  .)9باشد (خطر مي

  

  نتايج

در روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي ابتدا 

هاي اصلي با استفاده به تعيين وزن معيار اقدام

د. به منظور گردي از مقايسات زوجي معيارها

هاي مربوط به معيارهاي تعيين وزن كالس

مختلف  مورد بررسي در اين پژوهش يعني 

شناسي (ليتولوژي)، فاصله از جاده، سنگ

شيب، فاصله از آبراهه، كاربري اراضي، 

ا فاصله از گسل ب بارندگي، جهت، ارتفاع و

ها به استفاده از درصد سطح زمين لغزش

ل مختلف وزن صفر هاي مربوط به عوامكالسه

اي كه داده شد. به اين منظور به طبقه 100تا 

لغزش را داشته بيشترين درصدد سطح زمين

ناسب با آن براي هر كدام از و مت 100وزن 

هاي بعدي با توجه به مقادير درصد كالس

ي داده هاي متفاوتشان ارزشش يافتهسطح لغز

افزار خروجي نرم 4شده است. شكل 

Expertchoice هاي پس از وارد كردن داده

هاي حاصل از نظرسنجي كارشناسان و وزن

دهد. الزم به ذكر است بدست آمده را نشان مي

) Incosistency Ratioكه نرخ ناسازگاري (

هاي بدست آمده از روش فرآيند براي وزن

 1/0تحليل سلسله مراتبي بايستي كمتر از 

 08/0باشد. همان نرخ ناسازگاري بدست آمده 

باشد. پس از است و بنابراين قابل قبول مي

هاي دهي به معيارهاي اصلي و كالسوزن

گذاري بوط به هر معيار اقدام به روي هممر

مال ضرايب بدست آمده در اين ها و اعاليه

ها گذاري اليهها گرديد. در نتيجه روي هماليه

واحد همگن بدست آمد. براي  13293تعداد 

قدار وزن نهايي محاسبه تمامي اين واحدها م

وزن نهايي از حاصل جمع وزن  گرديد كه اين

ها بدست آمد. با توجه به اين كه مقادير اليه

A باشد، مقادير كمتر مي 100تا  0، بين

لغزش ي خطر پايين وقوع زميندهندهنشان

ادير باالتر خطر باالي است. درحالي كه مق

شاخص  دهند.نشان ميلغزش را وقوع زمين

هاي با خطر غزش به دست آمده براي ردهل

، 0پايين، متوسط، زياد و خيلي زياد به ترتيب 

 باشد.درصد مي 72/45، 06/39، 56/17

ي لغزش و دامنهطبقات خطر وقوع زمين
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آورده  2هر طبقه در جدول تغييرات مربوط به 

  . شده است

  

  

  

  

  

  طبقات خطر وقوع زمين لغزش 2جدول

  

  
  هاي به دست آمده معيارهاي نه گانه نمودار وزن4شكل 

  

  
AHPي آبخيز شمال تهران با استفاده از روش لغزش در حوزهبندي خطر زميني پهنهنقشه 5شكل 

  

  

  

  

 دامنه متغير وابسته طبقه ي خطر زمين لغزش

 Y< 0 = > 20    پايين

 Y< 20 = > 30    متوسط

 Y< 30 = > 50     زياد

 Y< 50  خيلي زياد
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  :بحث

 13293ها تعداد گذاري اليهدر نتيجه روي هم

بدست آمد كه در آن عامل واحد همگن 

شناسي داراي بيشترين وزن با ضريب سنگ

و فاصله از گسل داراي كمترين  366/0وزني 

بود. پس از معيار  017/0وزني وزن با ضريب 

، شيب و فاصله از فاصله از جاده ،شناسيسنگ

ن با ضرايب وزني به آبراهه داراي بيشترين وز

-د. پهنهبودن 112/0و  154/0، 167/0ترتيب 

لغزش با اين روش نشان داد بندي خطر زمين

لغزش در كه بيشترين ميزان ريسك وقوع زمين

متر با بارندگي بيش از  2700ارتفاعات بيش از 

ر و در كاربري مرتع با تناوب متميلي 700

 هاي خاكستري باهاي سبز و شيل و شيلتوف

باشد. نتايج اين روش مشابهت توفهاي سبز مي

 Shadfarزيادي با نتايج گرفته شده توسط 

etal)2006 ،(Zare etal)2011 دارد كه در (

شناسي نقشي بررسي آنها نيز عامل سنگ

نمايد. لغزش ايفا ميعمده در وقوع زمين

Abdolkhani et al)2010ي آبخيز ) در حوزه

لغزش با ر زمينبندي خطمنشاد يزد در پهنه

استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي 

)AHPي ارجحيت عوامل موثر در ه) و مقايس

ي اطالعات ايجاد لغزش با استفاده از سامانه

جغرافيايي به اين نتيجه دست يافتند كه در 

 8/10% از سطح منطقه خطر لغزش كم و 5/69

% مساحت 2هكتار از سطح منطقه كه شامل 

باشد و نيز خطر لغزش زياد ميمنطقه است 

اسي و كاربري اراضي به عنوان شنشيب، سنگ

ترين عوامل موثر در وقوع لغزش در منطقه مهم

ژوهش ، كه نتايج حاصله از پ)7( انتخاب گرديد

شناسي با ضريب ايشان در رابطه با عامل سنگ

كه در اين پژوهش به دست آمده  167/0وزني 

هميت بر ا است همخواني داشته و داللت

منطقه پيش  شناسي و سازندهايبررسي سنگ

با اي در آبخيز دارد. از احداث هرگونه سازه

هاي خطر پايين در رده Liتوجه به آنكه مقدار 

نيز مقدار پارامتر تر است و و متوسط پايين

ل بيني شده براي روش تحليدقت نتايج پيش

توان است كه بنابراين مي99/0سلسله مراتبي 

ه گرفت كه اين طبقه بندي براي اين نتيج

روش مناسب است و انطباق مناسبي با منطقه 

  دارد 

  

  سپاسگزاري:

ي منابع در پايان از مهندسان محترم اداره

تهران و دفتر مهندسي سازمان طبيعي استان 

ها و مراتع و آبخيزداري كشور كه در جنگل

كاري نمودند تشكر امتيازدهي پرسشنامه هم

  آيد. ل ميويژه به عم
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