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   دهيچک

ايستگاه در   21. ه است منتهي به تاالب انزلي پرداخته شدة رودخان12در اين مقاله به جوامع بنتوز در تاالب و برخي خصوصيات آلي آب در 
هاي  با استفاده از شاخص. دشهاي ورودي به تاالب تعيين   نزديك محيط- نزديك شهرها -اعم از باالدست  آبخيز تاالب ةحوزنقاط مختلف 

 وضعيت كيفي آب در اين ،وفهلسنيلوژيك خانوادگي ه  و شاخص بيوEPT/Cو نسبت تنوع سيمسون و شانون و غناي مارگالف و منهينيك 
هاي باالدست  در ايستگاه ثر از شهر رشت كمترين مقدار وأاي مت هاي رودخانه هاي تنوع وغنا در ايستگاه شاخص. شد ها مورد بررسي ايستگاه
هاي نزديك  ايستگاهبيشتر هاي مجاور شهرها و   كيفيت آب ايستگاه،براساس شاخص زيستي هيلسنهوف .اند بيشترين مقدار را داشته يا رودخانه

تگاهها بر ايسن يا محدودي از دكيفيت آب در تعدا. ستآنها در يآلبار زياد آلودگي مبين كه بوده بسيار ضعيف تا  نسبت ضعيف  بهورودي تاالب
 بررسي مقادير فسفات و نيترات كل  .استهاي باالدست  قرار داشته كه مربوط به ايستگاه ) 5 تا 5/4بين(  خوب ةدر رتبمذكور اساس  شاخص 

ز اين بررسي  نتايج حاصل ا.ثير مناطق شهري از مقادير بااليي برخوردار بودندأها تحت ت كه برخي ايستگاه طوري هده بكريد ينيز مطالب فوق را تا
دهد  روند فراغني شدن تاالب را نشان ميهاي منتهي به تاالب و افزايش  هاي كشاورزي را در افزايش بار آلي رودخانه نقش شهرها و كاربري

   .كند هاي آلي را طلب مي پيشرفته و مديريت هماهنگ در كاهش آلودگيفناوري كه لزوم 
 

   واژهكليد
   نمايه تنوع–يولوژيك  شاخص ب– كفزيان –تاالب انزلي  

  سرآغاز
 هكتار دارد كه از 374000  آبريز تاالب مساحتي برابرةحوز

هاي  را زمين % 2/33 مرتع و را جنگل و % 9/53مساحت فوق
د نده  ميتشكيلاستخرها  ها و را تاالب ، آب بندان % 7/8 كشاورزي و

 خود اختصاص  هاستفاده از زمين را ب% 7/3ساخت  مناطق انسان و
 2000 تا1500آبخيز حدود   حوزهةبارندگي متوسط ساالن .اند داده

اي از  محدوده  جاري درآبهايصورت  هي بكه نزوالت جواست ميليمتر
 ةرودخان 25طريق حدود  از رود سفيد  رودخانه شفارود تا درهةدر

   .)1377 ،جمالزاد (دشو بزرگ وارد تاالب مي كوچك و
 عمده ةگيري از يازده شاخه رودخان زه جاري بر مبناي انداهايدبرآور
دارند  تن 386602رسوبي به ميزان و د نشو  تاالب وارد ميبهكه است 

 .شود  رسوب از كانال بنادر وكشتيراني اليروبي ميمقدار همين تقريباًو 
 جاري به تاالب وارد ة شاخه رودخان11 بارهاي مغذي ساالنه كه از كل

بيشتر اين .است تن فسفر378  و تن نيتروژن4898 ،دشو  ميتاالب

  هاي تاالب به دريا راه مي  خروجيطريقمستقيم از  به طور بارمغذي
 اً اين مقدار غالبماند مي درصد اين بار در تاالب باقي 38يابد وحدود 

).1991 ، فائو (شود ها واقع مي مورد استفاده ماكروفيت  
مرداب  درصد كل آبهاي ورودي به بخش شرقي 44 كلي طور هب
 52.)هاي پيربازار وپسيخان وخمام رود   رودخانهپيچيدهسيستم (ريزد مي

 درصد 4 مركزي مرداب وارد و بخشدرصد از طريق سياه درويشان به 
 آبياري مقداري از ةكبيك ش. رسد غربي مرداب مي كل آبها به بخش

سد تاريك  سد سنگر وكوتاه از طريق اي  براي دورهرا آب سفيدرود 
 كيمبال(دهد   بويژه قسمت غربي انتقال مي، آبخيز تاالبة حوزداخل هب

طور مستقيم  هكه هر گونه آلودگي درمنابع آبي ب ازآنجا).1974،كيمبال و 
، )Cairns & Dickson,1973(گذارد  ثير ميأروي موجودات آبزي ت

ستگاه كيفيت آب را توان با در نظر گرفتن موجودات آبزي درهر زي مي
 درسال Hilsenhoff.  ارزيابي قرار دادهاي آلي مورد براساس آلودگي
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 رمولودرنهايت استفاده از فشيميايي  گيري فاكتورهاي فيزيكي و اندازه
 شاخص كيفيت آلي آب براي منزلة ه، اعدادي راب)B.I.(زيستي  ضريب
اخذ شده از حافظيه ، ( ارائه دادهاي مورد مطالعه  زيستگاه

عنوان شاخص اگرچه خالي از نقص  هاستفاده از ضريب زيستي ب).1380
كه تا حدود بسيار زياد رهنمون محقق   ولي داراي اعتباري است،نيست

ضريب زيستي، روشي . هاي بعدي تحقيقاتي خواهد بود براي ادامه روند
ها  مهره اس تنوع بيثر وحساس درارزيابي كيفيت آب است كه براسؤم

را حتي از فرايند   آنشايد بتوان دربرخي موارد. دشو محاسبه مي
كه زمان زيراثرتر دانست، هاي فيزيكي وشيميايي نيز مو گيري اندازه

حافظيه، (از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است  گيرد و  ميكمتري
 Bode, 1996 ; Barbour (وجود دارد منابع متعددين يهمچن ).1380

et.al, 1996; Taylor & Baily, 1997; Hynes, 1998; 
Overton, 2001  (بي هاي ارزيا چوب قراردادها و پروتكل كه در چار

آيي آنها ده و بر كاركرها استفاده  زيستي آبهاي جاري از اين سنجه
   ).1385قانع و همكاران ، ( ندكن كيد ميأت

  روش کار
 ايستگاه 21وب انزلي بوده  آبخيز تاالة حوز، مورد مطالعهةمنطق
مكان ). 1شمارةشكل (د شهاي منتهي به تاالب تعيين  در رودخانه

  نزديك – مياني –ايستگاه متفاوت و شامل مناطق باالدست 
همچنين نزديك مناطق شهري در محل  ،هاي ورودي به تاالب مكان

  . خروجي آنها بوده است
يله سوربر با سطح اي بوس  رودخانههاي برداري از ايستگاه نمونه

ه سطوح كلي.  تكرار انجام گرفت3و با مربع  متر  سانتي 40مقطع 
 شده آوري  جمعهاي شده و نمونه قرارگرفته در چارچوب سوربر شسته

در آزمايشگاه .ند تثبيت شد % 10تا  % 4 ميكرون با فرمالين 500در تور
ده و خانوا تا حد كفزي هاي ها شناسايي گروه  نمونهپس از شستشوي

 و Pennak (1953) موجود شناسايي از كليدهاي با استفاده جنس
mellenby (1963) موجودات،شمارش و از شناسايي پس گرفت انجام 

 . وزن شدند001/0با ترازوي 

 

  
  ي مورد بررسيها ستگاهي و ايز تاالب انزليحوزة آب خ ):۱(شکل شمارة

 از يا  گونهي و غنانسيمسون و شانو يها هي از نمايا  تنوع گونهيبرا
ل با مراجعه ي از شاخص هيكنواختيهاي مارگالف و منهينيك و  شاخص

 Ludwig & Reynolds (  موجود دريبه روابط و نرم افزارها

متعلق به سه  نسبت فراواني اعضاي( EPT/Cنسبت .شداستفاده 1988)
به فراواني  Trichoptera , Plecoptera , Ephemeroptera راسته
و شاخص بيولوژيك   محاسبه) Chironomidaeمتعلق به خانواده افراد 

وضعيت براي تعيين   ) Hilsenhoff ,1988( وفهلسنيهخانوادگي 
  .ها مورد بررسي قرار گرفت كيفي آب در ايستگاه

   نتايج
بررسي كفزيان درايستگاههاي مختلف نشان داد كه 

باالتر ( بيشترين ميانگين فراواني 10 ،21 ،19 ،12ايستگاههاي 
را ) مترمربع   گرم در5/5باالتراز (و زيتوده ) مترمربع در  عدد1400از

كمتر ( داراي كمترين ميانگين فراواني 16، 6 ،13هاي  داشته وايستگاه

 ٤٥                                              مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                   ٣٢



 .بودند )مترمربع  گرم در5/0كمتراز (و زيتوده ) مترمربع  در  عدد140از
 22 تا 15يستگاه در ا  خانواده 2تعداد  مشاهده شده از  )1 (شمارةجدول 

هاي مختلف در   بررسي خانواده. متغير بوده است3خانواده در ايستگاه 
 imulidae ، Heptagenidaeهاي داد كه گروه ها نشان ايستگاه

،Hydropsychidae،Elmidae،Caenidae،aetidae،hironomidae 

 ،Tubifcidae راطي سه دوره %) 20باالتر از( بيشترين درصد مشاهده
  ).2 شمارةشكل(اند  دهبو دارا

 اي منتهي به تاالب انزلي هاي رودخانه هاي مختلف در ايستگاه مقادير سنجش): ۱(جدول شمارة

نيتروژن   فسفر كل
  كل

نسبت 
EPT/C 

شاخص 
بيولوژيك 
 خانواده

  ميانگين ±انحراف معيار 
 زيتوده

 ±انحراف معيار 
 ستگاهيا ميانگين فراواني

095/0  753/0  30/2  0/6  04/1  ± 69/1  367  ± 407  1  آقامحله-بهمبر 

096/0  095/1  13/0  1/6  69/0  ± 73/0  608 ± 461  2 مرغك 

071/0  071/1  30/4  9/4  57/1   97/1 ±  3 امامزاده شفيع -مرغك   750 ± 649 

061/0  297/1  72/0  7/5  76/0  ± 56/0  89 ± 349  4 تاسكوه  –خالكايي  

077/0  113/1  04/1  3/5  64/0  ± 88/0  750 ± 521  5 خالكايي 

117/0  014/1  60/0  3/8  18/0  ± 28/0  361 ± 228  6 كلسر–ور پلنگ  

143/0  025/1  56/3  8/4  03/1    33/1 ±  458 ± 369  7 كومادول -ماسوله رودخان 

146/0  244/1  40/0  1/7  51/9   41/16 ±  140 ± 141  8  چومثقال–ماسوله  

091/0  066/1  16/0  7/5  71/0  ±  82/0   700 ± 565  9 يرسرا پ–خاندقلعه رو 

15/0  136/1  61/0  4/8  87/5  ± 34/3  450 ± 3096  10  فومن–خان دقلعه رو 

115/0  196/1  31/0  3/7  42/3   ± 31/3  146 ± 227  11  الكسار-شاخرز 

068/0  593/1  92/5  9/4  61/5  ± 33/3  1401 ± 1476  12 مبارك آباد -زاده ابراهيم ماما 

065/0  656/0  50/2  6/6  14/0  ± 07/0  125 ± 233  13 خالهنو –پسيخان  

125/0  583/2  064/0  9/5  15/2  ± 14/2  4796 ± 3157  14 بهدان -سياهرود 

145/0  971/1  0 6/8  41/0  ± 33/0  202  ± 308  15 يپل سازمان -سياهرود 

068/0  854/2  02/0  5/8  43/0  ± 30/0  40 ± 240  16  زير پل-پيربازار 

087/0  877/0  39/0  8/5  71/1  ± 01/2  1604 ± 1255  17 شيلسر - چافرود 

094/0  141/1  30/0  2/7  47/0  ± 50/0  634 ± 594  18 صومعه سرا-ماسوله رودخان  

076/0  334/1  09/13  9/5  67/8  83/12 ±  19  ماسال-خالكائي   13639 ± 20998 

124/0  045/1  01/0  7/6  21/1  ± 39/1  468  ± 828  20 كانال-خمامرود 

15/0  683/1  002/0  3/7  58/5  56/6 ±  15439 ± 10744  21  الكان-گوهررود  

۳۳                                                                                 هاي منتهي به تاالب انزلي بر اساس جوامع كفزيان ارزيابي كيفي رودخانه  



  
  هاي سه گانه مورد بررسي اي منتهي به تاالب انزلي طي دوره هاي رودخانه درصد مشاهده ماکروبنتوزها در ايستگاه): ۲(شکل شمارة

 هاي مختلف باتوجه به انحراف معيار دردوره يرات فراوانييروند تغ
 ، 14هاي  ها فراواني در ايستگاه برخي دوره درقط ف)  1شمارةجدول (

نشان داده   مقادير باال21 ، 19 ، 8هاي  ايستگاه  درزيتودهو 19 ، 21
   .است

 مربوط به 14 و 21و 10هاي  زيتوده و فراواني باال در ايستگاه
است،در  بوده Chironomidae و Tubificidaeهاي مقاوم  گروه
هاي  گروهدر  19  و12هاي  اال در ايستگاهفراواني و زيتوده بكه  يحال

زيتوده باال در ايستگاه . مشاهده شده است Caenidae بويژه ،حساس
 Macrobrachium دوم مربوط به گروه جانوري ة طي دور8

كه  طوري ه ب، متغيير بوده6/8  تا 8/4شاخص بيولوژيك خانواده از .است
ه و داراي تعداد  كمترين مقادير را داشت12،  3، 7هاي  ايستگاه
 4، 9 ، 5هاي  ايستگاه. اند كيفيت آبي خوب بودهو هاي زياد  خانواده

  كيفيت آبي مناسب داشتند، سايرورا دارا بوده متوسط مقادير 
خيلي  ها با توجه به مقدار شاخص داراي كيفيت آب نامناسب تا ايستگاه
  .)1 شمارةجدول(اند  بد بوده

 عكس ة رابطFBIشاخص  با  EPT/Cروند تغييرات شاخص 
  در09/13 تا 15ايستگاه  صفر در  ازEPT/Cنسبت  مقدار داشته و
آن بهتر شدن كيفيت   متغير بوده است كه افزايش مقدار19ايستگاه 

هاي تنوع سيمسون و شانون نشان  بررسي نمايه. دربرداشته است آب را

 ةزمر  درداشته و  باالترين مقادير را12 و 4 ، 13هاي  داد كه ايستگاه
، 16 ،15هاي  كه ايستگاه  درحالياند بندي شده آبهاي غير آلوده طبقه

نسبت آلوده به  آبهاي ةبوده و در زمر  داراي كمترين مقادير20 ،21
هاي غناي   بررسي شاخص.) 3شمارةشكل  (شوند بندي مي طبقه
 ضمن ،) 4شمارة شكل( مشابه داشته است اًبياي نيز نتايج  تقر گونه

هاي   بيشترين و در ايستگاه19 و 12هاي  كنواختي در ايستگاهنكه يآ
مقدار . )5شمارةشكل (بوده است  كمترين مقدار را دارا18 و 15

  در2  تا حد باالتر از،13و12  درايستگاه6/0نيتروژن كل از 
 17 ،13 ،12 ،1هاي  ايستگاه.  متغيربوده است16، 14، 15هاي  ايستگاه

 آبهاي سالم ةزمر كه دره گرم داشت  ميلي1ز ا مقدار نيتروژن كل كمتر
  .گيرند مي قرار

هاي   در ايستگاه15/0 تا 4 درايستگاه 061/0مقدار فسفركل از 
ها باالتر از  مقدار فسفركل در تمامي ايستگاه.  متغير بوده است21 و 10

 جدول (بوده است)  ميلي گرم درليتر2/0(ميزان آن درآبهاي طبيعي 
، 7 ياه بررسي نشان داد كه ايستگاه ايج كلي حاصل ازنت.)1 شمارة

، 6 ،21، 11 هاي  ايستگاه وند از وضعيت مطلوبي بر خوردار4، 9 ،3، 12
  .دهند  نمينشان را مطلوبي وضعيت) 1شمارة جدول (15، 16 ،10

جدول (ها بر اساس شاخص زيستي خانواده  بندي ايستگاه طبقه
  .دهد مي نشانه تا خوب از خيلي آلود را كيفيت آب) 1شمارة

 ٤٥                                                        مجلة محيط شناسي شمارة                                                                         ٣٤



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )N2(و شانون ) N1(مسون ي سةي با استفاده از نماي به تاالب انزلي منتهيا  رودخانهيها ستگاهي ماكروبنتوز در ايها  تنوع جنس:) 3 ( شمارةكلش
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  )R2(گ ينيو منه) R1( مارگالف ةي با استفاده از نماي به تاالب انزلي منتهيا  رودخانهيها ستگاهي ماكروبنتوز در ايها  جنسي غنا:)4 ( شمارةكلش

  
  

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 
 

 
  ) H5(ل ي هةي با استفاده از نماي به تاالب انزلي منتهيا  رودخانهيها ستگاهي ماكروبنتوز در ايها  جنسيكنواختي :)5(شمارةشكل 

۳۵                                                                                  امع كفزيانهاي منتهي به تاالب انزلي بر اساس جو ارزيابي كيفي رودخانه  



اساس ا را بر ه تحليل  تابع مميزي ايستگاه) 6 ( شمارةشكل
 اي مارگالف، تعداد اي سيمسون، غناي گونه متغيرهاي تنوع گونه

بنتوز، شاخص بيولوژيك خانواده و نسبت هاي ماكرو خانواده
EPT/C دهد كه  نشان ميهاي مختلف مورد بررسي  را در دوره

استفاده از پذيرش  بوده و 7/0 ماير در آن حدود –مقدار ضريب كايزر
طور كه پيداست بر اساس تابع مميزي  همان. دهد روش را نشان مي

13 ، 8، 5، 1هاي   از ايستگاه20 و 9، 19 ، 21 ، 10هاي  ل ايستگاهاو 
 ، 1هاي   ايستگاه، تفكيك شده اند و بر اساس تابع مميزي دوم18و 
 21، 16، 10 ، 6هاي   از ايستگاه19 و 17 ، 14، 12، 9 ، 4، 3، 2

 و شكل )1(شمارةول  جدةدر مجموع از مقايس. اند تفكيك شده

 وضعيت زيستي ، در مركز شكل15كه ايستگاه گفت توان   مي)6(شمارة
  كامال19ً و ايستگاه 1 با ايستگاه 21 و 10هاي  بحراني داشته و ايستگاه

  ترتيب داراي وضعيت نامطلوب، حدواسط و مطلوب ه و باند قابل تفكيك
  . هستند

دهد كه  ميها نشان  مشاهده وضعيت جغرافيايي ايستگاه
 و ندوضعيت كيفي خوب و مطلوب برخوردار هاي باالدست از ايستگاه
مثل پل سازماني، رودخانه (قراردارندشهرهاي بزرگ در  كه يهاي ايستگاه

ها درحد   وضعيت كيفي بدي دارند و ساير ايستگاه)پيربازار، خمام، فومن
  .فاصل اين دو درجه كيفي قرار گرفته اند

  
  

  تنوع گونه اي سيمسون،  يها براساس شاخص ي مختلف مورد بررسيها در دورهها  ستگاهيا يزيل تابع مميتحل:) ۶(شمارةشکل 
   EPT/C ک خانواده و نسبتيولوژي ماکرو بنتوز، شاخص بيها اي مارگالف، تعداد خانواده غناي گونه

  بحث
غالب  ي، حشرات آبزي كفزيستي زيها ب گروهيبا مشاهده ترك

 ,Hynes(ها  ي در اكثر بررسكه ظاهراًند دششخص  مين بررسيدر ا

1970 ; Bass, 1995 ; Lenat , 1998; Pipan, 2000 ( يعيطب 
زيتوده و فراواني باال در د شان يطوركه ب همان .رسد ينظر م هب

 و Tubificidae يها به گروه مربوط 14 و 21و 10هاي  ايستگاه
Chironomidae  مناطق نشان در آن را يفيت آب كاهش ككه است

بيشتر دهد كه  ينشان م EPTميزان ن كمتر بودن يدهد، همچن يم

 يستي زيها گروه. ثير عوامل استرس زاي محيطي قرار دارندأتحت ت
 تغذيه ،مواد آلي در بستراز و رفته شمار  ههاي مقاوم ب از گروهاد شده ي

ال  فراواني و زيتوده با19  و12هاي  در ايستگاهگر ي دياز سو.دنكن مي
افزايش ن يبم كه است Caenidaeهاي حساس بويژه  مربوط به گروه

جدول  (EPT/Cك و نسبت يولوژيبر اساس شاخص بكيفيت آب 
معموالً در آبهاي جاري كه شرايط زيستي مناسب و .  است)1شمارة

، فراواني متوازن و متناسبي از چهار گروه مهم د دارنهمحيط غير آشفت
 ,Diptera ,Ephemeroptera, Plecoptera )حشرات آبزي 
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Trichoptera) افزايش غير متعارف تعداد شيرونوميده وجود دارد كه 
را درپي  EPT/C  نسبت كاهش،(EPT)هاي حساس  نسبت به گروه

 ,Barbour et al) است استرس محيطي  دهندةنشانو  شتهدا

ن بودن نسبت ييك خانواده و پايولوژيباال بودن شاخص ب.(1999
EPT/Cر بازار ي پةرودخاناز  ييها  كه بخش16 و 15 يها ستگاهي در ا

ن يتر عنوان آلوده توان آن را به يو ماست مشهود  ،بحساب آمده
) 1شمارةجدول (ز يروژن كل آن نتيساب آورد كه مقدار نح هرودخانه ب

ميزان بار  در نقش رودخانه پيربازار.  ثبت شده استييدر حد باال
 ي بارزشكل هبز يان گذشته نيه تاالب در سالبآمونيوم   ونيتراتورودي 

نيترات توسط   تن 95 ،1366سال كه در  يطور ه ب،مشهود بوده است
ميزان خروج اين مواد از  ازد، البته يبه تاالب حمل گردرودخانه پيربازار 

توسط گياهان آنها علت مصرف  هبولي  ،نبودهتاالب اطالعي دردست 
 ،مشاور يكم(بوده است  ميزان ورودي زاميزان خروج آنها كمتر  آبزي،
 درصد آلودگي در رودخانه پيربازار زين) 1375( افراز ةمطالع يط ).1367

هاي  قسمت اعظم فعاليترا زيگر بوده ي ديها تر از رودخانهبسيار باال
 كل فاضالب شهر رشت بازار متمركز بوده و  آبخيز پيرةصنعتي درحوز

ز طريق اين رودخانه به تاالب  آن اةهاي كشاورزي محدود پساب و
ت يفي كاهش ك،زيو غنا نهاي تنوع  بررسي نمايه.ده استش ميحمل 

 .دهد ي نشان ميا  به مناطق جلگهيا آب را از باال دست رودخانه
، 16 ،15هاي  ايستگاهو  آبهاي غير آلوده ةزمر  در12و  4هاي  ايستگاه

  شمارةشكل(دند شبندي  نسبت آلوده طبقهبه  آبهاي ة در زمر20 ،21
هاي   زهكشةمسكوني و تخلي طقا، منن مسئلهعامل اصلي اي). 3

 يها تي فعال وها رودخانهن ياهاي خانگي به پيكره  حاصل از پساب
هاي حاصل يكي  مناطق مسكوني و پساب.  استي و صنعتيكشاورز

موجب تغيير در هاست كه  از عوامل مهم استرس زا در رودخانه
ز ي ن پيربازارةرودخاندر . (Pipan,2000)شود  مي اجتماعات بنتيك

رويه شهر نشيني و  تمركز بي آن، ي مشكل آفرين وي آلودگيعامل اصل
م يريزش حجآن دانسته شده كه  ةي صنايع مختلف درمحدودبرشد نس
ن ايشده كه اختالل درعملكرد طبيعي رودخانه باعث ها  كننده آلوده

ك ي يط).1375افراز ،  (  استهااليي رودخانه كاستپاز قدرت مسئله 
جه به اين نتيها   وضعيت جغرافيايي ايستگاهمشاهده با ي كليريگ جهينت

مطلوب  وضعيت كيفي خوب و هاي باالدست از كه ايستگاهدست آمد 
 ،قراردارندبزرگ محل شهرهاي  هاي كه در ايستگاه بوده و برخوردار

درجه  صل اين دودرحد فا ها ساير ايستگاه وضعيت كيفي بدي دارند و
  .اند گرفته كيفي قرار
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