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ای  های تغذیهزاردر علف (Anser anser) بررسی ارجحیت غذایی غاز خاکستری

 پارک ملی بوجاق 
 

 1999: پستیصندوق ایران، کرج، تهران، دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده زیست،محیط گروه: شکری شیرکو   

 1999: پستیصندوق ایران، کرج، تهران، دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده زیست،محیط گروه :*کابلی محمد   

 1999: پستیصندوق ایران، کرج، تهران، دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده زیست،محیط گروه :کارافشین دانه   

 زیست، دانشگاه گوتینگن، آلمانمحیط گروه :صوفی محمود 
 

 9311تیر  تاریخ پذیرش:                   9311فروردین  تاریخ دریافت:

 چکیده

گذرانی در در فصل زمستان (Anser anser)ارجحیت غذایی غاز خاکستری  مطالعه حاضر با هدف تعیین رژیم غذایی و بررسی            

با  1931و  1931 هایدر  فصل زمستان در طی سال ای پارک ملی بوجاق انجام شد. در ابتدا سرگین غاز خاکستریزارهای تغذیهعلف

متر در طول دو ترانسکت خطی  05هایی به اندازه یک متر مربع و با فواصل زمان پالتهم آوری گردید.هدف تعیین رژیم غذایی جمع

آوری وسپس جهت شناسایی گیاهان مورد نمونه سرگین جمع 09زار گرفته شد. تعداد جداگانه جهت شناسایی گیاهان موجود در علف

ها با گیاهان موجود در محیط مقایسه شدند. پارامترهای درصد ید. سپس آنها تهیه گردهای پارانشیمی آنتغذیه غاز خاکستری بافت

چنین ارجحیت های سرگین محاسبه گردید. همفراوانی نسبی حضور، درصد حجم نسبی و درصد حضور برای هرآیتم غذایی در نمونه

غذایی  این گونه نشان داد که در بین گیاهان  رژیم های حاصل از تجزیه و تحلیلیافته غذایی  با استفاده از روش آلفای مانلی تعیین شد.

در  %50/15و حجم نسبی   %155و درصد حضور  %11/90با فراوانی نسبی حضور  (Poaceae)مورد تغذیه، گیاهان خانواده گندمیان 

با  فراوانی نسبی ( Fabaeace)از خانواده حبوبات   .Medicago spجایگاه اول رژیم غذایی این گونه قرار دارد. پس از آن گونه گیاهی 

با فراوانی نسبی حضور  (Runculaceae)و خانواده رانانکوالسه  %19/0و حجم نسبی  %93/01و درصد حضور  %39/15حضور 

 اند.خود اختصاص دادهغذایی این گونه را بهترین مقدار از رژیمترتیب بیشبه %99/9و حجم نسبی  %31/99و درصد حضور  11/11%

و  Poaceae ،Eryngium caucasicumل نتایج آنالیز ارجحیت غذایی نشان داد که سه آیتم غذایی ترجیحی برای این گونه در مقاب

Medicago sp. های های غذایی عمدتأ شامل گونههستندکه این آیتم 105/5 و 111/5، 190/5ترتیب دارای مقدار آلفای مانلی به

یه چون حفظ پوشش گیاهی در مراحل اولروفیت است. بنابراین اتخاذ راهکارهای مدیریتی همکریپتوفیت و تگیاهی با فرم رویشی همی

 گردد.خوراک پیشنهاد میخوشویشی  از هجوم گیاهان بلند و غیرهای رتوالی و مدیریت چرای متناوب دام جهت حفظ این فرم

 

 تریخاکس غاز گندمیان، خانواده غذایی، رژیم مانلی، آلفای کلمات کلیدی:

 mkaboli@ut.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
ت های موثر بر جمعیغذایی یکی از فاکتور دسترسی به منابع       

بازیابی انرژی از (. Madsen ،7891باشد )پرندگان مهاجر می

دست رفته در طی پروازهای طوالنی به سمت زیستگاه زمستان 

ترین گذرانی و ذخیره انرژی برای فصل زادآوری، همواره از بزرگ

و همکاران،  Morrison) است مهاجر پرندگانهای پیش روی چالش

 واسطهگذرانی بهبه هرحال این پرندگان در دوره زمستان (.7441

محدودی  غذایی منابع به ،زیاد سرمایای مانند محدودکننده عوامل

دسترسی (. بنابراین Deerenberg ،7887و  Propدسترسی دارند )

 یددی در موفقیت تولبه منابع غذایی در این دوره تاثیر بسیار زیا

و  Owenهای مهاجر آبزی دارد )ویژه گونههمثلی پرندگان ب

واسطه تحرک باال از دامنه وسیعی از ه(. که ب7811 همکاران،

در ( 7442و همکاران،  Abraham) کنندها استفاده میزیستگاه

درک و شناخت کافی از رژیم غذایی یک ابزار حیاتی برای  مجموع

در غازها  .(Ankney ،7881شود )ها محسوب میحفاظت از گونه

ها به گیاهان مراحل اولیه توالی در دلیل وابستگی این گونهبه

های مختلف، بررسی رژیم غذایی امری بسیار ضروری زیستگاه

عالوه (. Joenje ،7819 ؛7881و همکاران،   Olff) رسدنظر میبه

ند تغذیه بسیار چر در فرآیعنوان یک گونه علفبه براین، غازها

گیاهان دارای  ( و7814و همکاران،  Lieffانتخابی عمل نموده )

تاکنون  .(Owen ،7894دهند )ارزش پروتئینی باال را ترجیح می

غذایی و ارجعیت غذایی ای در زمینه رژیمهای گستردهپژوهش

و همکاران،   Prop؛7474و همکاران،  Zaho) غازها اجرا شده است

؛ 7889و همکاران،  Fox؛ 7442و همکاران،  Markkola؛ 7442

Michael، 7887 ؛Owen ،7894 ؛Owen  ،7811و همکاران.) 

واسطه در به های سواحل شور عمدتاًزاردر این میان علف       

ای مهمی برای های آبی بزرگ، زیستگاه تغذیهبرگرفتن پهنه

  .(Owen، 7894) شوندمی محسوب غازها گذرانیزمستان

جوار سواحل شمالی ایران با توجه به هم های تاالبیسازگانبوم

عنوان زارهای مطلوب بهبودن با دریای مازندران و دارا بودن علف

ت چر حائز اهمیگذرانی برای پرندگان علفیک زیستگاه زمستان

ها در حال (. اما این زیستگاه7287است )عاشوری و عبدوس، 

(. در 7284دست و جعفری، اند )زبرشدت تخریب شدهحاضر به

های اخیر گزارشی از حضور عروس غاز همین راستا در سال

(Branta ruficollisبه )های شاخص و در عنوان یکی از گونه

زارهای تاالبی شمال کشور ثبت نشده است معرض انقراض علف

 Anser) چنین غاز خاکستری(. هم7287)عاشوری و عبدوس، 

anser) ًزارهای تاالبی شمال ه وسیعی از علفدر گستر که قبال

کشور پراکنش داشته است، در حال حاضر حضور این غاز فقط 

های زارها از جمله علفهای محدودی از این زیستگاهدر بخش

(. 7881و همکاران،  Scottپارک ملی بوجاق گزارش شده است )

د با رو هستنبا تهدیدهایی روبه بنابراین اگرچه این علفزارها اخیراً

زارهای این پارک سطح مطلوبی برای پرندگان این وجود علف

چر فراهم نموده است )طرح جامع مدیریت پارک ملی بوجاق، علف

(. بنابراین هدف از انجام این مطالعه تعیین رژیم غذایی غاز 7292

گذران غازها در پارک ملی زمستان عنوان تنها گونهخاکستری به

های غذایی این گونه به بررسی یی آیتمبوجاق است. تا با شناسا

ارجعیت غذایی این گونه پرداخته شود و با معرفی گیاهان 

 زارهایترجیحی و مورد تغذیه این گونه، گام موثری در حفظ علف

 چر برداشت.از پرندگان مهاجر علف حمایت برای پارک این ایتغذیه

 

 هامواد و روش
ملی در استان گیالن  با پارک ملی بوجاق نخستین پارک        

های مهم پرندگان عنوان یکی از زیستگاههکتار به 2714مساحت 

 و عاشوری) شودمی محسوب کشور شمال در گذرانزمستان

ان شهرست در مکانی موقعیت لحاظ به زیستگاه این .(7287عبدوس، 

 08˚ 27´ 07˝بین مختصاتی لحاظ به و کیاشهر بخش اشرفیه، آستانه

 21˚ 79´ 28˝تا  21˚ 70´ 29˝طول شرقی و 24˚ 44´ 42˝تا 

 727عرض شمالی قراردارد. پارک ملی بوجاق براساس مصوبه 

ای مشتمل بر تاالب بوجاق، منطقه ، منطقه77/2/7297مورخه 

خزر، مصب و طول رودخانه سفیدرود، زار، سواحل دریایعلف

 .(7292عاشوری و همکاران، ) است کیاشهر آبگیر و بهمن 77 تاالب

تیره و  08گونه پرنده از  720گونه گیاهی و  709در حال حاضر 

عاشوری و همکاران، )راسته در این پارک شناسایی شده است  71

ای و دریایی بخش سازگان تاالبی، رودخانه. عالوه بر بوم(7292

ی هازاری وسیع با انواع گونهی پارک ملی بوجاق شامل چمنشمال

های زمستانه، شمارش از آمده دستهب رسمی آمار طبق است. گیاهی

گذران بسیار این پارک هر ساله پذیرای پرندگان مهاجر زمستان

شناختی باالی این ناحیه متنوعی است که حاکی از ارزش بوم

 (.7است )شکل 

 7287 هایسرگین در  فصل زمستان سال آوریجهت جمع       

در پارک ملی بوجاق در طول سه ترانسکت خطی عمود  7287و 

به جنوب( در مجموع اقدام  ای )از جهت شمالزار تغذیهبر علف

با توجه به  نمونه سرگین غاز خاکستری شد. 22آوری به جمع

 Tadornaخاکستری، آنقوت ) که در حال حاضر عالوه بر غازآن

ferrugina) کولیخروس و (Vanellus vanellus) های گونه عنوانبه
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منظور بهلذا ، کنندگذرانی میچر در این پارک زمستانعلف

برداری، از نمایه به بزرگ و حجیم بودن افزایش دقت در نمونه

سرگین غاز خاکستری نسبت به آنقوت و خروس کولی جهت 

چر استفاده شد. علفهای تمایز سرگین این گونه از سایر گونه

گیری به تفکیک همراه با برچسب اطالعات بالفاصله بعد از نمونه

شماره گونه، توصیف زیستگاهی و تاریخ برداشت سرگین و 

لیتری که میلی 774های مختصات جغرافیایی در داخل تیوب

درصد قرار داده شدند. هدف از استفاده  81حاوی الکل اتانول 

های گیاهی موجود از بین رفتن بافت درصد جلوگیری 81الکل 

 های گیاهیچنین در راستای شناسایی گونهاست. هم در سرگین

مورد تغذیه غاز خاکستری، اکثر گیاهان موجود در زیستگاه 

ای این پرنده جمع آوری شده و با استفاده از برش عرضی تغذیه

( از لحاظ 7812) Owenدر زیر میکرسکوپ و با کمک روش 

( Stomaی اپیدرمی و شکل و نحوه قرارگیری روزنه )هابافت

نیز جهت تهیه عکس   Dino capture 7 افزارجداسازی شدند از نرم

. شناسایی استفاده شدو تهیه کلید های گیاهاناز هر کدام از بافت

 سپس، با  استفاده از کلید شناسایی شده، اقدام به شناسایی 

 های گیاهی موجود در سرگین شد.گونه

 

 

 
 : موقعیت پارک ملی بوجاق1شکل 

  

بندی های غذایی با استفاده از طبقهپس از شناسایی آیتم       

Raunkiaer (7820فرم رویشی آن ) ها تعیین گردید. در ادامه

غذایی از سه فاکتور درصد فراوانی حلیل رژیمجهت تجزیه و ت

ه : بسامد حضور یک طبقه طمع(Relative Frequency) نسبی

 ، درصد حضور744× تقسیم بر بسامد حضور تمامی طبقات طعمه 

(Percentage occurrence) بسامد حضور یک طبقه طعمه تقسیم :

 و حجم نسبی 744 × های دستگاه گوارشبر تعداد کل نمونه

(Relative volume) حجم نسبی یک طبقه طعمه تقسیم بر :

استفاده شد  744× حجم تمامی طبقات طعمه 

(Andreas ،7472درصد فراوانی نسبی نشان .) دهنده اهمیت

-نسبی یک طبقه طعمه براساس فراوانی آن، درصد حضور نشان

های دهنده اهمیت یک طبقه طعمه در میان تعداد کل نمونه

گر نسبت حجم هر صد حجم نسبی نیز بیاندستگاه گوارش و در

 های دستگاه گوارش است.طبقه طعمه در نمونه

 های گیاهی خاصی را ترجیح ازها جهت تغذیه گونهغ       

 کنندهای گیاهی اجتناب میدهند و از خوردن بسیاری از گونهمی

(Prop  وDeerenberg ،7887؛ Owen ،7894 بنابراین ارجحیت )

هر آیتم غذایی از طریق میزان آن آیتم غذایی در رژیم غذایی و 
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گردید. جهت  مقایسه آن با مقدار موجود در طبیعت محاسبه

های گیاهی خورده شده( )گونه تعیین فراوانی نسبی آیتم غذایی

هایی به اندازه یک متر مربع و گذاری در پالتدر محیط پالت

متر از هم در طول دو ترانسکت های خطی جداگانه  24فاصله 

جهت تعیین فراوانی نسبی در محیط انجام شد. در نهایت از نمایه 

یین ارجحیت غذایی استفاده شد که عددی آلفای مانلی برای تع

 (:Krebs ،7887کند )بین صفر تا یک را به ما ارائه می

 
 

 
 

 

 riام، iشاخص ارجحیت مانلی برای طعمه  αiدر این معادله        

فراوانی حضور نسبی  niدر رژیم غذایی و  iدرصد حضور طعمه 

7تر از کم αiکه عدد  در محیط است. در صورتی iطعمه 
m⁄ (m 

 ین آیتمخوار از اهای طعمه مصرفی است( باشد، طعمهتعداد آیتم

7تر که بزرگکند و در صورتیپرهیز می
m⁄  باشد این آیتم ترجیح

 .(Krebs ،7887شود )داده می
 

 نتایج
نتایج رژیم غذایی نشان داد که غاز خاکستری در پارک ملی        

ای ههای رویشی این آیتممآیتم غذایی داشته است و فر 74 بوجاق

کریپتوفیت و هیدروفیت های تروفیت، همیغذایی شامل فرم

حجم نسبی  81/94ای حدودا لپهطورکلی گیاهان تکهاست. ب

شوند. در مقابل سهم رژیم غذایی غاز خاکستری را شامل می

(. مطابق با نتایج رژیم 7است )جدول  87/71ای گیاهان دولپه

( با فراوانی نسبی Poaceaeواده گندمیان )غذایی، گیاهان خان

در  % 81/94و حجم نسبی  % 744درصد حضور  %97/22حضور 

جایگاه اول رژیم غذایی این گونه قرار دارد و خانواده بقوالت 

(Medicago sp با فراوانی نسبی حضور )درصد حضور  %80/74 ،

 Ranunculusو خانواده رانانکالسه ) 72/1و حجم نسبی  % 08/29

sp و  % 81/22، درصد حضور %71/77( با فراوانی نسبی حضور

های بعدی را در رژیم غذایی ترتیب جایگاهبه %22/2حجم نسبی 

 Error! Referenceاند )خود اختصاص دادهاین گونه به

source not found.7.) 

 ایهبرداری از ایستگاهن است که پالتای قابل تامل اینکته     

های پارک ملی بوجاق نشان داد که زاربرداری در علفنمونه

( با فرم رویشی ژئوفیت در Juncaceaeگیاهان خانواده سازو )

 ند.اهای گیاهی غالبیت داشتهها بر سایر گونهبسیاری از پالت

های غذایی غاز چنین مطابق با نتایج رژیم غذایی، تعداد آیتمهم

آیتم است، بنابراین در فرمول آلفای مانلی مقدار  74خاکستری 
7
m⁄  ست که در ا دهنده آناست. این مقدار نشان 7/4برابر با

 7/4تر از های غذایی که مقدار آلفای مانلی بیشاین مطالعه آیتم

 کستری طعمه ترجیحی محسوب داشته باشند برای غاز خا

ای هشوند. بنابراین نتایج ارجحیت غذایی نشان داد که گونهمی

  Alopecurus sp، گیاهی ترجیحی غاز خاکستری شامل گیاهان )

Cynodon dactylon ،Eryngium caucasicum  وMedicago sp  

هستند.  717/4، 771/4، 721/4ترتیب با مقدار آلفای مانلی به

با   Ranunculus spابل توجه این است که آیتم غذایی ی قنکته

هایی غذایی اصلی که در قسمت رژیم غذایی جزء آیتموجود این

نظر به 492/4رفت اما با داشتن آلفای مانلی شمار میهاین گونه ب

 (.7باشد )جدول  رسد آیتم غذایی ترجیحی گونه نمیمی

 

 به عنوان  منابع غذایی غاز خاکستری در پارک ملی بوجاقفهرست گیاهان شناسایی شده  :1جدول 

 فرم رویشی خانواده نام اختصاری آیتم غذایی

Alopecurus Sp and Cynodon 
dactylon 

Al.sp& Cy.da Poaceae کریپتوفیتو همی تروفیت 

Nasturtium officinale Na.of Brassicaceae هیدروفیت 

Ranunculus Sp Ra.sp Ranunculaceae تروفیت 

Medicago Sp Me.sp Fabaceae کریپتوفیتهمی 

Veronica Sp Ve.sp Scrophulariaceae تروفیت 

Eryngium caucasicum Er.ca Amaranthaceae کریپتوفیتهمی 

Plantago Sp Pl.sp Plantaginaceae کریپتوفیتهمی 

Centaurea iberica Ce.ib Asteraceae تروفیت 

Sonchus Sp So.sp Asteraceae تروفیت 

Rumex Sp Ru.sp Polygonaceae کریپتوفیتهمی 
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: نمودار میزان درصد فراوانی نسبی، درصد حضور و 2شکل 

 درصد حجم نسبی هر آیتم غذایی

 
 های غذایی غاز خاکستری : مقدار ارجحیت آیتم2جدول 

آلفای 

 مانلی

فراوانی در 

 رژیم غذایی

فراوانی در 

 محیط 

آیتم 

اییغذ  

721/4  19/29  10/71  Al.sp& 

Cy.da 

498/4  11/77  77/70  Na.of 

492/4  72/72  72/71  Ra.sp 

717/4  17/77  77/70  Me.sp 

410/4  02/7  00/7  Ve.sp 

771/4  87/7  01/7  Er.ca 

477/4  87/7  78/72  Pl.sp 

404/4  87/7  90/1  Ce.ib 

402/4  87/7  22/1  So.sp 

422/4  18/4  00/7  Ru.sp 

 

 بحث 
ور طهای )بلپههای تکهای این تحقیق، گونهبر پایه یافته       

 ای سهم ویژه، خانواده گندمیان( در مقایسه با گیاهان دولپه

تری را از نظر حجم نسبی از رژیم غذایی غاز خاکستری را بیش

ای که در مطالعهاند. خود اختصاص دادهدر پارک ملی بوجاق به

انجام شد به نتایج مشابهی با نتایج این  Michael  (7887)توسط 

های تک دهنده اهمیت گونهها نشاننتایج آن تحقیق رسیدند.

ویژه خانواده گندمیان در رژیم غذایی غازهای های و بلپه

دهد. باال بودن مقدار حجم نسبی گیاهان خاکستری را نشان می

ها در علت ساختار منقار آنای در رژیم غذایی غازها بهلپهتک

ای است. به این لپهسازگاری جهت تغذیه گیاهان تک

-هلپه ای نسبت به گیاهان دولپصورت که ارتفاع باالتر گیاهان تک

های ای از سطح زمین باعث تسهیل تغذیه غازها از این گونه

ای مطالعهدر البته  .(7442و همکاران،  Durantشود )گیاهی می

( بر روی ارجحیت غذایی 7442و همکاران ) Markkola توسط که

در فنالند انجام  (Anser eryhtropus)غاز پیشانی سفید کوچک 

-نشان داد که گیاهان تکوی  ،شد، ضمن تایید نتایج این مطالعه

عنوان رژیم غذایی اصلی غاز خاکستری ارجحیت ندارند. ای بهلپه

تری در حجم ای سهم کمهای دولپهبدین گونه که، اگرچه گونه

-ونهای از گحال درصد قابل توجهرژیم غذایی داشتند با این نسبی

خود اختصاص داده بودند که این نشان های گیاهی ترجیحی را به

قابل  (. اما نکتهOwen ،7894از انتخابی عمل کردن غازها است )

 Zaho) تامل در این مطالعه نسبت به مطالعات دیگر رژیم غذایی

و همکاران،  Fox؛ 7442همکاران،  و Markkola ؛7474 همکاران، و

ای در رژیم غذایی این گونه است ( تنوع باالی گیاهان دولپه7889

صورتی که مطابق با نتایج رژیم غذایی، از ده آیتم غذایی غاز  به

های گیاهی خاکستری در پارک ملی بوجاق نه آیتم از آن گونه

ان و همکار Prop ای است که مطابق با نتایج تحقیقدولپه

واسطه ارزش های بتغذیه غازها برروی گیاهان دولپهدلیل  (7442)

نظر هب ای است. کهلپهتر آن نسبت به گیاهان تکپروتئینی بیش

غازها در فصل زمستان بر روی گیاهانی  تربیش تغذیه دلیل رسدمی

واسطه ضرورت ذخیره چربی در این فصل هبا ارزش پروتئینی باال ب

مهاجرت طوالنی برای برای پرندگان جهت  جهت تامین انرژی

های زادآوری و ذخیره انرژی برای تولیدمثل بازگشت به زیستگاه

 (.7441و همکاران،  Morrisonدر فصل بهار باشد )

از طرف دیگر پارک ملی بوجاق همواره تحت تاثیر نوسانات        

واسطه عمل هب اًبقعاسفید رود بوده است که این نوسانات مت

گذاری پوشش گیاهی این پارک را دچار تغییر و تحول وبرس

های اخیر که در دههچنان(. آن7472 ،فر و همکارانکند )نظممی

واسطه هجوم گیاهان بلند هزارهای مرطوب این پارک بسطح علف

( نسبت به گذشته کاهش Juncaceaeو خشبی خانواده سازو )

تحقیق نیز نشان از  نتایج این .(Naqinezhad ،7477یافته است )

ری گیهایی اندازهغالبیت گیاهان این خانواده در بسیاری از پالت

 اجدهد. از آنزار پارک ملی بوجاق میو پایش پوشش گیاهی علف

که گیاهان این خانواده دارای فرم رویشی ژئوفیت هستند و در 

های رویشی گیاهان مورد تغذیه غازخاکستری طرف مقابل فرم

 روفیتهید و تروفیت کریپتوفیتهمی ،رویشی هایفرم لشام تربیش

ها فصل کریپتوفیتهمیاًخصوص رویشی هایاست که این فرم

توانند برای غازها کنند و میصورت سبز سپری میزمستان را به

سازو  رسد هجوم گیاهظر مینسرشار از پروتئین باشند. بنابراین به
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و نور( برای گیاهان  باعث محدود کردن شرایط رشد )مثل فضا

شود و حرکت توالی پوشش گیاهی به سمت مورد تغذیه غازها می

بخشد در نتیجه در راستای حفظ این مراحل باالتر را تسهیل می

 گذران و خصوصاًپارک برای حمایت از پرندگان مهاجر زمستان

 های مدیریتی چر الزم است به استفاده از روشپرندگان علف

اهی در مراحل اولیه توالی و مدیریت چون حفظ پوشش گیهم

چرای متناوب دام که در بسیاری از مطالعات به آن تاکید شده 

 ؛7447 و همکاران، Bos ؛7442و همکاران،  Bakker) است

Andresen  ،توجه نمود تا ضمن جلوگیری از 7884و همکاران )

زار، گامی موثر در راستای هجوم گیاهان خانواده سازو به این علف

ای در عنوان یک زیستگاه تغذیهزار بهبود و حفظ این علفبه

چر گذران علفشمال کشور جهت حمایت از پرندگان زمستان

  Owenمطابق با مطالعات انجام شده توسطچنین برداشت. هم

ها فاکتور بسیار کیفیت گیاهان مورد تغذیه غاز (7894و  7811)

 است بنابراین پیشنهاد  های غذاییمهمی در انتخاب این آیتم

ای گیاهان نیز مورد شود در مطالعات بعدی کیفیت تغذیهمی

 بررسی قرار گیرد.
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