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 چکیده 

آوری کشیم  شناسی جوجه مطالعه حاضر با هدف شناخت زیست

در غرب تاالب انزلی انجام شده  1394بزرگ از فروردین تا شهریور 

آشیانه در این مطالعه شناسایی شد. به ترتیب،  56است. در مجموع 

در دو کلنی مجزا از اواسط  زمان همجفت کشیم بزرگ  20و  18

جفت  18پس از دو ماه  تقریباًو  ماه دیبهشتتا اواسط ار ماه فروردین

متری از یکدیگر در میان کلنی بزرگ  100دیگر با حداقل فاصله 

سازی و  پرستوهای دریایی تیره در پهنه آبی غرب تاالب انزلی آشیانه

 91/3±85/0آوری کردند. میانگین اندازه دستجات تخم=  جوجه

( و 68 گرم )تعداد= 8/38±01/3ها=  (، میانگین وزن تخم56 =)تعداد

متر مکعب بود. این  سانتی 00/37±6/3ها=  میانگین حجم تخم

آوری طوالنی در غرب  بررسی نشان داد، کشیم بزرگ دوره جوجه

روز( دارد و با توجه به وجود پهنه آبی وسیع  170تاالب انزلی )بیش از 

ی، و مواج در بهار و همچنین حضور پرندگان شکاری از جمله سنقر تاالب

های کوچک گیاهان  ها را در کلنی و در کنار و میان توده آنها ابتدا آشیانه

سازند و در ادامه با افزایش تدریجی رشد و حجم  آبزی بن در آب می

سازی  ور در پهنه آبی تاالب و شروع آشیانه توده گیاهان آبزی غوطه

های بزرگ  های مجزا در میان کلنی پرستوهای دریایی تیره، آشیانه

بزرگ   های کشیم کنند که احتماال از راهبرد پرستوهای دریایی تیره بنا می

  باشد. ها در یک سال می برای افزایش تعداد زاده
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Abstract  
This study aimed to describe the breeding biology 

of the Great Crested Grebe during the breeding 

season from April to September 2015 in the 

western part of Anzali wetland. A total of 56 nests 

were identified during this survey. Totals of 18 and 

20 Great Crested Grebe nests were built 

simultaneously in two separate colonies from mid-

April to early May, and in addition at least two 

months later, a further 18 nests with a minimum 

distance of 100 meters from each other within 

Whiskered Tern colonies. The mean clutch size 
was 3.91±0.85 (n= 56), the average weight of the 

eggs was 38.8±3.01 g (n= 68) and the average 

volume of eggs was 37.00±3.6 cm
3
 (n= 68). This 

study showed that Great Crested Grebes have a 

long breeding period in the western part of Anzali 

wetland (more than 170 days). Breeding success is 

affected by the large area of the water body which 

has large waves in spring, as well as the presence 

of predators such as Marsh Harrier. The first nests 

in the colony are constructed in the margins of the 

wetland and among small clumps of reeds. 

Subsequently, with the gradual increase in the 

growth and biomass of submerged water plants in 

the water body and the start of Whiskered Tern 

nesting on these water plants, the grebes build 

individual nests among the large colonies of 

Whiskered Terns. This may represent a specific 

breeding strategy of the Great Crested Grebe to 

increase the number of chicks reared during the 

breeding season. 

 
Keywords: Anzali wetland, Breeding strategies, 

Egg, Nest, Guilan. 
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 مقدمه
برای درک پویایی و ارزیابی جمعیت پرندگان آبزی تهیه 

شناسی  برخی اطالعات از جمله شناخت زیست
. (Cheriet et al., 2015باشد ) آوری الزم می جوجه

گیری کیفیت زیستگاه بهتر است از  همچنین برای اندازه
آوری  همچون تعیین موفقیت جوجه های مستقلی روش

(. کشیم بزرگ Vickery et al., 1992استفاده شود )
صورت  ونه کشیم در ایران است و اغلب بهین گتر بزرگ
های  شود. دریاچه های کوچک و پراکنده دیده می گروه

های ساحلی با پوشش گیاهی مناسب  ها و آب باز، مصب
قلمرو در آوری با تشکیل  دهد و جوجه را ترجیح می

های آرام دارای  های آب شیرین و شور و رودخانه دریاچه
 Kaboliشود ) ای مناسب آغاز می پوشش گیاهی حاشیه

et al., 2012 این گونه به صورت مقیم در بیشتر .)
شود و در  های اروپا و مرکز آسیا دیده می قسمت
مثال: شمال هند(  طور بههایی از جنوب آسیا ) قسمت
کند. همچنین به صورت پراکنده در  می گذرانی زمستان

های آفریقا از تونس تا مصر در شمال و به تعداد  تاالب
کمتر در مرکز تا جنوب آفریقا و در جنوب استرالیا و 

 ,.del Hoyo et al) کند آوری می جوجه  نیوزلند در کلنی

(. کشیم بزرگ در ایران گونه مقیم محسوب 1992
یران هر کجا که زیستگاه در سراسر ا تقریباًشود و  می

آور یا  مناسب برای آن وجود دارد به صورت جوجه
های  شود و در برخی تاالب گذران دیده می زمستان

غرب، غرب، مرکز و شرق کشور  شمال، شمال
(. جمعیت Kaboli et al., 2012کند ) آوری می جوجه
آشیانه  300تا  200آوری این گونه در ایران بین  جوجه

(Scott, 2007و جمعیت زمستان )   16000گذران آن تا 
 فرد برآورد شده است.  

ها  بزرگ با قلمرو طلبی در کلنی با سایر کشیم  کشیم
ها، پرستوهای  ها از جمله کاکایی یا در کلنی با سایر گونه

سازی  سانان اقدام به آشیانه ها و آبچلیک دریایی، اردک
لی (. تهدید اصCramp & Simmons, 1977کنند ) می

 & Salonenها پرندگان شکاری ) آشیانه کشیم

Penttinen, 1988بینی  ( و عوامل محیطی پیش

ای همچون  سیل و کاهش سطح آب، که اغلب نیز  نشده
(. دلیل Vogrin, 2002باشند ) انسان عامل آن است، می

های این گونه در  اصلی عدم موفقیت و تخریب آشیانه
قی الجزایر، حیوانات شر ( در شمالTongaدریاچه تونگا )

درصد( گزارش شده  23درصد( و سیل ) 65شکاری )
 (.Cheriet et al ., 2015است )

خوبی در خصوص کشیم بزرگ  اگرچه مطالعات نسبتاً
هایی از شمال اروپا انجام  اش در بخش در گستره پراکنش
 ;Prestt & Jefferies, 1969گرفته است )

Simmons, 1974; Fuchs, 1982; Sarrocco,. 
1986; Renevey, 1988, 1989 اما اطالعات اندکی )

آوری این گونه از  شناسی جوجه در خصوص زیست
اش به ویژه شمال آفریقا و  هایی از مناطق پراکنش بخش

 Vogrin, 1999; Cheriet etجنوب اروپا وجود دارد )

al., 2015دهد تاکنون هیچ مطالعه  ها نشان می (. بررسی
آوری این گونه در ایران انجام   جامعی در خصوص جوجه

شناسی  نگرفته است. این مطالعه با هدف شناخت زیست
بار در ایران در غرب  آوری کشیم بزرگ برای اولین جوجه

 تاالب انزلی انجام شده است.   
 

 منطقه مورد مطالعه 

 37˚ 25΄المللی انزلی در موقعیت جغرافیایی  تاالب بین
 49˚ 30΄تا  49˚ 25΄عرض شمالی و  37˚ 30΄تا 

های انزلی،  ستان طول شرقی در محدوده شهر
سرا و رشت قرار دارد. وسعت این تاالب  صومعه
هکتار است. میزان متوسط بارندگی ساالنه در  19485
در فصل  متر و بیشتر میلی 2000تا  1500تاالب 

درصد و  85تا  80زمستان، رطوبت نسبی تاالب 
گراد  درجه سانتی 16متوسط درجه حرارت ساالنه 

باشد. این تاالب مشتمل بر چهار بخش: مرکزی،  می
کشیم است. بخش  غربی )تاالب بزرگ(، شرقی و سیاه

باشد و پهنه آبی  غربی تاالب انزلی از نوع الگون می
مستطیل به طول  وسیع به شکل بیضی کشیده یا

کیلومتر است  3کیلومتر و عرض متوسط  17حدود 
( به شکل Phragmites australis(. نی )1)شکل 
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نواری سرتاسر بخش شمالی این منطقه را پوشانده 
 است و در تابستان کل پهنه آبی منطقه پوشیده از

علف شاخی  ویژه ور و شناور به گیاهان آبزی غوطه
(، پر Ceratophyllum demersumور ) غوطه

(، Myriophyllum spicatumای ) طاووسی سنبله
( و الله Potamogeton crispusبارهنگ آبی فردار )

ترین  عمیقشود.  ( میNelumbo nuciferaتاالبی )
تاالب انزلی در این محدوده قرار دارد. تاالب   بخش

آوری  های جوجه ه ترین زیستگا غرب یکی از مهم
: پرستوی دریایی تیره، پرستوی پرندگان آبزی از جمله

کشیم بزرگ در مجموعه تاالب و  دریایی معمولی
 ,Ashoori & Abdoosالمللی انزلی است ) بین

آوری کاکایی  های اخیر جوجه ( و در سال2013
( و اردک Ashoori & Watanabe, 2017سرسیاه )
بار از این  ( برای نخستینAshoori, 2018بلوطی )

  ت.  منطقه گزارش شده اس
 

 روش کار

بار از اواسط  ها هر هفته یک بازدیدها از منطقه و آشیانه

و اغلب بین  1394 ماهفروردین تا اواخر شهریور
ظهر انجام گرفت. هر ازبعد 17تا  15 های ساعت

های پالستیکی  آشیانه پس از شناسایی با پالک
شد و در بازدیدهای بعدی  گذاری  ساز نشانه دست

گردید. جهت شناسایی،  ررسی محتویات آشیانه ب
ها از یک دستگاه  شمارش و بررسی وضعیت آشیانه

 دوربین دو چشمیقوه اسب و  25قایق موتوری 
استفاده شد. پس از گذشت  Williamمدل  10×42

گذاری، بیومتری  هفت روز یا بیشتر از شروع تخم
ها انجام گرفت. در این مرحله اغلب  ها و تخم آشیانه

ها هستند و احتمال  پرندگان آبزی وابسته به آشیانه
 ,.Ashoori et al) ترک آشیانه بسیار کم است

2017; Ashoori et al., 2019ها با متر  (. آشیانه
ها با  تخم (Bو عرض )( Lمتر و طول ) ی به سانتینوار

گیری شدند  متر اندازه به میلی 01/0کولیس با دقت 
 01/0ها با ترازوی دیجیتال با دقت  (. تخم2)شکل 

 Hoytها با فرمول  گرم وزن گردیدند. حجم تخم
 مترمکعب محاسبه شدند. به سانتی( 1979)

V= 0.000509 ×L × B
2
 

 

 
 دهد. سازی کشیم بزرگ را نشان می محدوده آشیانه موقعیت تاالب انزلی و دایره قرمز رنگ .1شکل 

 

 
 دهد. ها را نشان می ها و نحوه بیومتری تخم سازی، آشیانه موقعیت محل آشیانه .2شکل 
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 نتایج 
آشیانه در  38، 1394آوری  در مجموع در دوره جوجه

یکدیگر در غرب آشیانه مجزا از  18دو کلنی مجزا و 
سازی با  آشیانه  تاالب انزلی شمارش گردید. فعالیت

 ماه فروردین 15ساخت بنای نخستین آشیانه در تاریخ 
آشیانه  18، ماه اردیبهشت 20مشاهده شد و در تاریخ 

آشیانه دیگر در کلنی دوم در  20در کلنی اول و 
محدوده غرب تاالب انزلی شناسایی گردید. فاصله 

های کوچک )کمتر از  از یکدیگر در این کلنیها  آشیانه
متر از یکدیگر  5/2تا   6/1متر مربع وسعت( بین  40

ها در کلنی، نظمی شبیه  بود و ترتیب قرارگیری آشیانه
یک مثلث و یک آشیانه نیز  رأسبه قرارگیری در سه 

ها با  آن یا آشیانه رأسبا رعایت فاصله در مقابل یک 
مستقیم قرار داشتند و این  رعایت فاصله در یک مسیر

ها در هر دو کلنی بود. فاصله  ترتیب قرارگیری آشیانه
آشیانه به  18کیلومتر بود.  3دو کلنی از یکدیگر حدود 

همراه تخم، جدا از یکدیگر و پراکنده در پهنه آبی 
غرب تاالب انزلی نیز از اواخر تیرماه تا اوایل مرداد 

 5ها در تاریخ  یانهشناسایی گردید. تعدادی از این آش
آشیانه نیز فقط تخم یا  10شهریور خالی از تخم و در 

تخم به همراه جوجه مشاهده شد. آخرین بازید و 
شهریور انجام گرفت که یک  29مشاهده در تاریخ 
روزه مشاهده گردید.  12تا  10والد با دو جوجه 

ها بر پشت والد سوار بودند و والد با رسیدن قایق  جوجه
متر دورتر از  700تا  600غوطه زد و در  فاصله در آب 

ها در جلوی قایق هراسان بودند  آب بیرون آمد. جوجه
تا اینکه والدین از فاصله دور با صدای خاص و 

ها به  زدند و سپس جوجه تودماغی آنها را صدا 
زنی در   شان رفتند. جوجه ها هنوز قدرت غوطه سمت

الد هنور در فرم آب شبیه به والدین نداشتند. این و
ها در محدوده غرب  سایر کشیم زمان همآور و  جوجه

ها  تاالب در فرم زمستانه بودند. هر دو والد از جوجه
تا  26ها بین  کردند. طول دوره تفریخ تخم حمایت می

 روز محاسبه شد.  29

 آشیانه

ای از گیاهان آبزی بودند و بیش از  ها کپه همه آشیانه
ها را گیاهان آبزی  مه آشیانهدرصد از ساختار ه 95

پر طاووسی ، ور علف شاخی غوطه(ور در تاالب  غوطه
دادند و  تشکیل می بارهنگ آبی فردار(و ای  سنبله

درصد باقیمانده نیز شامل، ساقه و برگ الله  5حدود 
مردابی، برگ نی، آزوال و مریم آبی بود. پس از ترک 

ها و کاسه آشیانه با این  آشیانه توسط والدین، تخم
شدند. در هر دو  کامل پوشانده می طور بهگیاهان آبزی 
تراکم های جوان و غیرم ها در میان ساقه کلنی، آشیانه

ها متصل به یک  نی ساخته شده بودند و اغلب آشیانه
که مانع از جابجایی و  یطور بهتا دو ساقه نی بودند، 

مجزا،   آشیانه 18شدند، اما  ها در آب می حرکت آشیانه
آوری پرستوهای دریایی  پراکنده در میان کلنی جوجه

تیره ساخته شده بودند. میانگین طول خارجی بزرگ 
، 68ین= تر بزرگمتر ) سانتی 15/53±5/6 ها= آشیانه

(، میانگین طول خارجی 38= تعداد، 46ترین=  کوچک
متر  سانتی 77/48±5/5= ها کوچک آشیانه

(، 38، تعداد= 42= ترین ، کوچک60= ینتر بزرگ)
)کاسه( = ها  میانگین طول داخلی بزرگ آشیانه

، 16= نیتر بزرگمتر ) سانتی 25/1±42/13
خلی (، میانگین طول دا38عداد= ، ت12ترین=  کوچک

متر  سانتی 46/12±26/1کاسه(= ها ) کوچک آشیانه
(، 38، تعداد= 11ترین=  کوچک، 15ین= تر بزرگ)

متر  سانتی 37/3±52/0ها=  میانگین عمق آشیانه
(، 38، تعداد= 5/2ترین=  ، کوچک4ین= تر بزرگ)

متر  سانتی 16/8±6/1ها=  میانگین ارتفاع بیرون آشیانه
( و 38، تعداد= 7ترین=  ، کوچک10ین= تر رگبز)

 بود.  متر 2/1عمق آب در محل کلنی اول 
 
 تخم 

ها بیضی شکل کشیده، صاف و در ابتدا به  اغلب تخم
رنگ سفید گچی مات بودند اما در گذر زمان به رنگ 

دادند  کمرنگ تغییر شکل میرنگ تا نارنجی  زرد کم
 (. 3)شکل 
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 دهد. یک آشیانه چهار تخمی از کشیم بزرگ در تاالب انزلی را نشان می .3شکل 

 
متر  میلی 8/38±01/3ها=  میانگین وزن تخم

(، 68، تعداد= 33ترین=  ، کوچک19/45ین= تر بزرگ)
متر  میلی 61/54±08/2ها=  میانگین طول تخم

، تعداد= 14/50ترین=  ، کوچک35/59ین= تر بزرگ)
متر  میلی 44/36±46/1ها=  (، میانگین عرض تخم68

تعداد= ، 01/33ترین=  ، کوچک88/40ین= تر بزرگ)
 متر سانتی 00/37±6/3= ها ( و میانگین حجم تخم68

، 58/31ترین=  ، کوچک3/48ین= تر بزرگمکعب )
دستجات تخم در کلنی اول= ( بود. اندازه 68تعداد= 

، تعداد= 2ترین=  ، کوچک5ین= تر بزرگ) 94/0±94/3
، 5ین= تر بزرگ) 05/4±69/0(، در کلنی دوم= 18

های مجزا=  ( و در آشیانه20، تعداد= 23ترین=  کوچک
= ، تعداد1= ترین ، کوچک5= ینتر بزرگ) 96/0±72/3
 ( بود. 18

 

 گیری بحث و نتیجه
نه کشیم بزرگ در دوره آشیا 56در این مطالعه 

در پهنه آبی غرب تاالب انزلی  1394آوری  جوجه
شمارش گردید. این در حالی است که جمعیت 

برای تاالب انزلی  1350آور این گونه در دهه  جوجه
جفت در  4جفت در غرب تاالب و  20جفت ) 24

تا  200کشیم( و برای ایران  شده سیاه منطقه حفاظت
(. به نظر Scott, 2007) جفت گزارش شده است 300
آور کشیم بزرگ  رسد، بیشترین تعداد جمعیت جوجه می

سازی  در ایران در بخش غربی تاالب انزلی آشیانه

های  ها و بررسی کند. در این بررسی علیرغم پایش می
سازی کشیم بزرگ  انجام گرفته هیچ موردی از آشیانه

کشیم مشاهده نگردید.  شده سیاه در منطقه حفاظت
های  س کی و کاهش شدید عمق آب و وسعت کالخش

تواند از دالیل عمده آن باشد  آبی در این منطقه می
(Ashoori & Abdoos, 2013 .) 

آوری دوبار در یک سال برای این  اگرچه جوجه
( اما Kaboli et al., 2012گونه گزارش شده است )

ها در  آوری مجدد زاده در این مطالعه شواهدی از جوجه
گیری  های مجزا مشاهده نگردید. زنده کلنی، در آشیانه

این گونه در زمان مناسب )قبل از شروع دوره 
تواند از جمله  های بالی می آوری( و نصب تگ جوجه

راهکارهای الزم برای شناخت بهتر این موضوع در 
  مطالعات آینده باشد.

 طور به( نشان داد، 2015) .Cheriet et alبررسی 
در کشیم بزرگ،  تر بزرگهای  داری در آشیانه معنی

ها و در نتیجه درصد موفقیت  ها و تخم بقای جوجه
 تر بزرگهای  آوری بیشتر است و احتماال آشیانه جوجه

ها در مقابل شرایط جوی نامساعد و  ها و جوجه از تخم
کنند اما در کلنی انزلی  نوسانات سطح آب جمایت می

ها از کلنی  بودن میانگین اندازه آشیانه تر بزرگعلیرغم 
متر( و ارتفاع  سانتی 38±5خارجی= دریاچه تونگا )قطر 

متر( درصد موفقیت  سانتی 6/6±3/1آشیانه )
 ,.Ashoori et alدرصد( ) 50ز آوری )کمتر ا جوجه

درصد(  4/70( کمتری نسبت به کلنی تونگا )2019
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تواند بیانگر این موضوع باشد که  داشت و آن می
دالیل دیگری به غیر از شرایط آب و هوایی علت 

آوری کشیم بزرگ در تاالب  پایین بودن موفقیت جوجه
های صیادی غیرمجاز در منطقه در  انزلی است. فعالیت

زیرآبی و آوری، وجود تورهای ماهیگیری  جوجه فصل
های قبل در  شده از سالهمچنین تورهای کهنه رها

ها  زیر آب از عمده تهدیدهای اردک بلوطی و جوجه
 ,Ashooriآن در این منطقه عنوان شده است )

(. بنابراین الزم است تا در خصوص شناسایی 2018
 آوری کشیم بزرگ دالیل اصلی تهدیدکننده جوجه

مطالعه جامعی صورت پذیرد و نسبت به مدیریت و 
 های الزم انجام شود.  رفع آنها اقدام
نشان داد میان  Moller et al. (2014) مطالعات

اندازه آشیانه و اندازه دستجات تخم در کشیم بزرگ 
داری وجود ندارد. اندازه دستجات تخم در  ارتباط معنی

اروپا و شمال  تخم بود اما در 5تا  2کلنی انزلی بین 
 ,Simmonsتخم گزارش شده است ) 6تا  2آفریقا 

1974; Cheriet et al., 2015 میانگین اندازه .)
کلنی اول و دوم انزلی بیشتر اما در دستجات تخم در 

 73/3±92/0مجزا با کلنی دریاچه تونگا )های  آشیانه
گین اندازه طول، برابر بود. میان تقریباً( 127تخم، تعداد= 

آور  با کلنی جوجه تقریباًعرض و حجم تخم در انزلی 
متر، عرض تخم=  میلی 6/54تونگا )طول تخم= 

مکعب( متر سانتی 4/36خم= تمتر و حجم  میلی2/36
(. طول دوره تفریخ Cheriet et al., 2015برابر بود )

روز برای این گونه  28روز بود که  29تا  27ها  تخم
 (. Cramp & Simmons, 1977ست )گزارش شده ا

( در شمال شرقی Tongaدر دریاچه تونگا ) 
آوری این گونه کوتاه )دو ماه( و   الجزایر دوره جوجه

بین اواخر ماه مارس تا اواخر ماه می میالدی گزارش 
( اما در تاالب Cheriet et al., 2015شده است )

ماه طول  5آوری این گونه بیش از  انزلی دوره جوجه
رسد با توجه به فراهم بودن شرایط  کشید. به نظر می

مناسب زیستگاهی، به تدریج رشد و افزایش حجم 
آوری  ور، شروع جوجه توده گیاهان آبزی غوطه زیست

سایر پرندگان آبزی به ویژه: پرستوهای دریایی تیره 
اواخر فصل تابستان که  تقریباًصل بهار تا از اواخر ف

های کشیم بزرگ در  نقش حمایتی از آشیانه و تخم
مقابل مهاجمین دارند، وجود منابع غذای کافی و 

آورد تا  وضعیت مناسب جوی شرایطی را  فراهم می
کشیم بزرگ با اتخاذ راهبرد افزایش طول دوره 

های بیشتری در طی یک سال  آوری، زاده جوجه
های بزرگ در  شته باشد. همچنین ساخت آشیانهدا

کلنی و متصل به گیاهان آبزی بن در آب در 
آبی غرب تاالب انزلی عاری   هایی که هنوز پهنه زمان

ور است و  از حجم وسیعی از توده گیاهان آبزی غوطه
باشد و تعداد زیادی از شکارگران  آب کامال مواج می

ر دارند و در از جمله سنقر تاالبی در منطقه حضو
های  های مجزا در میان کلنی ادامه ساخت آشیانه

بزرگ پرستوهای دریایی تیره از دیگر راهبردهای 
ها در طی  مورد استفاده این گونه برای افزایش زاده

 باشد.  یک سال می
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد، تاالب 

آوری  های جوجه ترین زیستگاه انزلی از جمله مهم
یادی های ص بزرگ در ایران است و فعالیتکشیم 

های  شده از سالغیرمجاز، بقایای تورهای رها
ضابطه گردشگری از  های بی گذشته در آب و فعالیت

مهمترین تهدیدها )همچون تخریب آشیانه، ترک 
ها(  طوالنی مدت آشیانه و تلفات والدین و جوجه

آوری در  برای این گونه در افزایش موفقیت جوجه
ه است. بنابراین الزم است با تدوین و اجرای منطق

آوری کشیم  های جوجه یک برنامه جامع از زیستگاه
آور در این تاالب  بزرگ و سایر پرندگان آبزی جوجه

 حفاظت شود. 
 

 سپاسگزاری
المللی  های بین ز تیم کارشناسی جایکا )آژانس همکاریا

ی ژاپن( در پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی و آقا
زاده بابت همکاری و همراهی در بازدیدهای  عسگر قربان

 گردد. تشکر و قدردانی می ،میدانی
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