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چكيده
خنغ Cardaria DESV.داساي یک گونه با نا

 Cardaria draba (L.)DESV.دس ایاشا یاب ب ؿاذي ایاس خانغ دس ع ی اه  Lepidieaeاص

خ نواده  Brassicaceaeقشاس داسدي بشگ ه ي پ یینب ػ قه داساي د بشگ ،ک یل ،ػینوػب ؿکل ،بشگ ه ي ب الیب بذو د بشگ ب ق عذه قلبب و انتها ي
نوک تیض ،ػ قه آغوؽ ،تخم یشغب-یؼتغیلب ؿکل ،اغلب یضشع  -یوج داس ،گ هب گوؿواسک داس ،گل آریس دیهیم یتشاکم ،ییوه خوسخیناک و واط قلباب
یب ب ؿنذي یوسفولوطي دانه گاشده تنها گوناه ایاس خانغ با ییکشوػاکوي ناوسي و ییکشوػاکوي الکتشوناب نرا سه خهار بشسػاب سواباظ خویـا ونذي
( )Phylogeneticایس خنغ اص ایس ع ی ه یغ لعه گشدیذيبشاي یغ لع ت ییکشوػکوي نوسي دانه ه ي گشده عبق سوؽ استمس اػتولیض ؿذنذي بعذ اص اندا
عال پ ؿب سوي نمونه ه  ،دانه ه ي گشده ب ییکشوػکوي الکتشونب نر سه یذل  Philips XL 30یغ لعه ؿذنذي داناه ها ي گاشده ین اشد ،خوسقغاب ،ػاه
ؿی سي ،اص دیذ اػتوایب بیضب و اص دیذ قغبب گشد هؼتنذي انذاصه دانه ه ي گشده اص  59-79ییکشویتش دس عاول و  5<-84ییکشویتاش دس عاشم یتریشناذ و
ػغح آ ها یـبک یب ب ؿذي ویظگب ه ي دانه ه ي گشده توأ ب ك ت دیرش دس ت ؼیش سوابظ ػیؼتم تیک ایس خنغ یوسد اػت ده قشاس یب گیشنذي
واژه های کليدی :یوسفولوطي ،دانه گشدهBrassicaceae ،Cardaria draba ،ي

 -5دانـر ه آصاد اػالیب ،واحذ قم ،گشوه صیؼر گی هب ،قم ،ایشا *(یؼوول یک تب ت)ي
 -6دانـر ه پی نوس یشکض اك ه  ،گشوه صیؼر ؿن ػب و آیوصؽ و پشوسؽ اػت قم
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مقدمه
مورفولوژی :تیشه ؿب باو اص تیاشه ها ي یکنواخار و غ لبا

ی دگب ی ننذ ن فه تقشیب ػا خت س ر بار داسد و یتـاکل اص دو

عل ب اػري داساي = 85خنغ و  8574گونه یب ب ؿاذ کاه دس ػشاػاش

بشچه خ نبب واقع دس یک چشخه اػر که دو لبه آ ه باه هام یتلال

خه  ،به ویظه دس ین عق یعتذل و ػشد انتـ س داسنذ ولب فشاوانب آ ه

یب ؿونذ و تخمذا

فوق نب یک خ نه اي سا به وخود یب آوسنذي ای باه

دس حوالب ین عق قغب ؿم ل و خظ اػتوا بؼی س کم یب ؿودي بشخب اص

صودي ح شه واحذ تخمذا

گونه ه ي ؿب بو تقشیب دس تم ػغح کشه صییس پشاکنذه انذي عاذه اي

یی نب به دو خ نه تقؼیم یب ؿودي خ یه ین اشد  ،کوتا ه  ،غ لبا باه دو

اص آ ه ب یحیظ ه ي صیؼتب یختلف ػ صؽ بؼی س ح كل کاشده اناذي

بخؾ کالله اي تقؼیم یب ؿاودي تمکاس خاذاسي اػار و تخماک ها

دس نواحب یذیتشانه اي ،آػی ي خنوب غشبب و یشکاضي بؼای س فشاوانناذي

یتعذد و نیمه واطگو انذي ك حه نوؿد ي یعموال وخود داسد (;)ي

بش ارش پیذایؾ یک دیواسه ک رب یا دیاواسه

بؼی سي اص گونه ه دس خوایع داساي توالب اولیه ی فر یب ؿونذي
بشگ ه ین شد ،ػ ده ،اغلب به كوست ؿ نه اي ،لوبذاس ،یشکب

جدول  -1طبقه بندی گونه (L.)DESV.

پنده اي ی ؿ نه اي ،ک یل ت دنذانه اسه اي ،ب سگ بناذي پنداه اي یا

Cardaria draba
Kingdom
Plantae

ؿ نه اي ،داساي گوؿواسک ی ف قذ گوؿواسک ،یتن وب ،گا هب دس ق عاذه

Tracheobionta

Subkingdom

گل آریس ن یحذود (خوؿه و ی دیهیم) ،گ هب تحلیل سفته به

Spermatophyta

Superdivision

یک گل ین شد ،انته یب ی خ نبب؛کشک ها یتناو  ،ػا ده تا ینـاعب،

Magnoliophyta

Division

ػت سه اي ی ػپشي هؼتنذي گل ه یعماوال دو خنؼاب ،ؿاع عب یا دو

Magnoliopsida

Class

عشفه ،اغلب ف قذ بشگه ه ي اح عه کننذه اناذ ،نهانح دساص ؿاذه و یاک

Dilleniidae

Subclass

طینوفوسی آنذسوطینوفوس بلنذ ی کوتا ه (بخاؾ سؿاذ ی فتاه گال دس صیاش

Capparales

Order

Brassicaceae

Family

Cardaria DESV.

Genus

Cardaria draba
(L.)DESV.

Species

عوقه اي دیذه یب ؿونذ ( 6 ،5و ) 7ي

ی دگب که بیس ی دگب و ن فه ف كله اید د یب کناذ) سا باه وخاود یاب
آوسدي گل نشی ده و داساي ػ خت س و ػ صی

خ كب اػر که فشیول کلب

ظ هشي آ به كوست ( )6+6ک  8 +گ  )8+6( +ي  6 +ب یب ب ؿذي
گل بشگه اغلب یک كلیب سا به وخود یبآوسنذ و یعموال واخذ ن خناک
پهس ؿاونذه  ،هام پاوؽ یا دسهام پیهیاذه یاب

دانه گزده :بشاي عبقه بنذي وتعییس ؿب هر ه ك ت یشبوط به داناه

ب ؿنذي ن فه یتـکل اص  8پشچم بلنذ و  6پشچم کوت ه ( تتشادین ) اػري

گشده و اػپوس اص اهمیر خ كب بشخوسداس هؼتنذ ،چشاکاه آ ها ینباع

ك ر تتشادین یب که اولیس با س توػاظ لیناه ؿان خته ؿاذ ،اص كا ت

ق بل اعتم دي اص ك ت یوسد اػت ده دس سده بناذي سا دس اختیا س گیا ه

یـخله و اػ ػب تیشه ؿب بو اػر و کمتش دس آ اػتثن ء دیاذه یاب

ؿن ػ

قشاس یب دهنذ (<= ،و ) 54ي ویظگب ه ي ینحلش به فشد داناه

ؿود ،یرش آ که گ هب دو پشچم کوت ه عشفیس ،سؿاذ نکاشده و اص بایس

گشده که ػبب بشتاشي آ نؼابر باه ػا یش یاواد صیؼاتب یاب گاشدد

بشونذي ن فه ؿ یل بیؾ اص  :پشچم بؼی س ن دس اػري ن فاه دسو وس اػار

عب ستنذ اص>

بلنذ و پهنک ن گه

و بؼ ا ک ه ا دس خهاار ی ا دگب قااشاس داسنااذ و ب ا ؿااک

عااولب ب ا ص

یب ؿونذيدسحقیقر  ،اكل و ینـأ ؿؾ پشچمب ؿذ ن فاه باش اػا ع
هم

چه س پشچم ه ي واقع دس  6چشخه دوت یب قشاس داسد ،صیاشا همایس

پشچم ه ي چشخه دسونب هؼتنذ که باش اراش یضا عف ؿاذ دو پاشچم

وخود یک پوؿؾ خ سخب یحکم (اگضیس) که بق ي آ ه سا
بهتش و عوالنب تش اص بؼی سي اص یواد صیؼتب دیرش یمکس یب ػ صدي
تنو دس ؿکل و تضیین ت ایس پوؿؾ یق و  ،که اسصؽ
ت کؼونوییکب بؼی سي داسد (55و )56ي

دیرش سا به وخود یب آوسنذ ي البته گلباشگ ها نیاض دس آغا ص فقاظ یاک

دانهها ي گشده دس هش گیا ه به تعذاد فاشاوا تولیذ یب ؿونذي

چشخه دوت یب داسنذ که بش ارش یض عف ؿذ خ چها س گلبشگاب سا باه

به همیس دلیل بشاي اندا آصی یـه ي یشبوعه یعماوال یـاکلب اصن اش

وخود یب آوسنذ ( 9 ،8و  ):ي دو فشیاول صیاش ح لار ابتاذایب و ح لار

یقذاس نمونه وخود نذاسدي

تک یل ی فته گل سا دس تیشه ؿب بو به خوبب نـ

یب دهنذ>

دس یغ لع ت گشده ؿن ػب تنه اص یک نموناه بؼای س کوچاک،

ح لر ابتذایب> ( )6+6ک  6 +گ  )6+6( +ي 6 +ب

اعالع ت ی یذ فشاوانب ح كل یب ؿاودي چنایس خلوكایتب دس دیراش

ح لر کنونب> ( )6+6ک  )6+6( +گ  )8+6( +ي 6 +ب

یواد صیؼتب یوسد آصی یؾ به نذست دیذه یب ؿود (57و )58ي

ییله ه بلنذ ت بؼی س کوت ه ،خذا ،ی به كاوست خ ار خ ار
پیوػته ،دانه ه ي گشده یعموال ػه ؿی سین زي ی ػه ؿی سي هؼتنذي

بن بش تحقیق ت اند ؿذه دانه ه ي گشده دس خ نواده ؿاب باو
دس حذ خنغ و گونه یتنو یب ب ؿنذي دانه ه ي گشده دانه ه ي گاشده

بزرسی مورفولوژی و دانه گزده گونه ...Cardaria draba (L.)DESV.
به اؿک ل ( polycolpateچنذؿی سي)

یاب ب ؿانذي ؿاکل داناه

گشده به ؿکل بیضب دیذه یب ؿاونذي  Sexinاص  Nexineضاخیم تاش
بوده و ی ضخ یر یؼ وي داسنذ ()55ي

565

 ػغح پ یه ه ي ح یل دانه گاشده ( ،)Stubesبا چؼاب دو عشفاهیخلوف پوؿ نذه ؿذي
 پ یاه ها دس دػاتر ه  Supper JFC-1100باشاي ایدا د خا وخـک بود نمونه و خلوگیشي اص چاشوک ؿاذ نموناه و پ ؿایذ
گشد عال به ضخ یر  564-544انرؼتشو بش سوي گشده ه به یذت

روش بزرسی
مورفولوژی :بشاي بشسػب ویظگاب ها ي یوسفولاوطیکب گوناه

 74-89دقیقه قشاس گشفتنذي

یوسد ن ش اص نمونه ه ي یوخود دس هشب سیو دانـر ه آصاد اػالیب واحاذ

 -پ یه ح یل دانه ه ي گشده پوؿیذه ؿذه با گاشد عاال دس دػاتر ه

قم اػت ده ؿذي دس ایس یغ لعه ك ت کمب و کی ب خهر تـاخیق و

ییکشوػاااکوي الکتشوناااب نراا سه یاااذل JEOL JXA-840

ؿن ػ یب گونه به ک س گشفته ؿذي ك ت کی ب یشباوط باه بخاؾ ها ي

 Scanning Micro Analyzerقاشاس گشفتناذ و گاشده ها بااش

سویـب و صایـب گی ه

ب چـم غیش یؼلح و دس كاوست لاضو توػاظ

ك حه ی نیتوس یـ هذه ؿذنذ()59ي

اػتشیوییکشوػااکوي یااذل  olympusبشسػااب ؿااذنذي ك ا ت کمااب

پزاکندگی در ايزان :گونه یوسد ن ش دس ناواحب آرسب یدا ،

یشبوط به انذا ه ي سویـب ،به کمک خظ کؾ و دس اکثاش یاواسد صیاش

کشدػت  ،کشی نـ ه ،ک صسو  ،ؿیشاص ،گیال  ،خشاػ  ،صاهذا  ،خشاػ ،

لوي انذاصه گیشي و یق یؼه ؿذنذي بشاي انذاصه گیشي ك ت کمب اناذا

ػمن  ،یضد ،اساک ،همذا  ،لشػت  ،بوؿاهش ،تهاشا و قام سویاؾ یاب

ه ي صایـب ،یک گل ػا لم انتخا ب و پاغ اص خیؼا نذ دس آب گاش

ی بذي

اخضاي گل به تذسیح نش ؿذه و به ساحتب یاوسد بشسػاب قاشاس گشفتناذ

نتايج

(59و )5:ي

مورفولااوژی گونااه :Cardaria draba (L.)DESV.

دانه گزده :بشاي یغ لعه دانه گشده  ،ابتذا اص گل ها ي ک یال

گی هب چنذ ػ له  ،پ ی و اػتولو داس به است ا تقشیبا  94ػا نتیمتش،

که داساي پشچم و بؼ ک سػیذه بودنذ بؼ ک ه سا خذا کشدناذ ي بعاذ اص

داساي پوؿؾ کشکب نش  ،ػیؼتم سیـه به خوبب توػعه ی فته  ،ؿا یل

آی ده ػ صي  ،تم نمونه ه به سوؽ اػاتولیض اص ن اش اناذاصه  ،ؿاکل و

سیـه اكلب به است

 6-5/9یتش ،و سیـه ه ي فشعب که ت حاذود -69

ػ یش پ سایتشه توػظ ییکشوػکوي نوسي به دقر بشسػب و انذاصه گیشي

 74ػ نتیمتش سؿذ یب کننذ ي ایس گی ه ت  5444خوانه ن به خا تولیاذ

گشدیاذي هام چناایس نموناه ها توػااظ ییکشوػاکوي الکتشوناب نرا سه

یب کنذ که ػ قه ه یب سا دس ػغح صییس اید د یب کننذ ي باشگ ها ي

JEOL JXA-840) Scaning Micro

د بشگ داس ،ک یل ،ػینوػب ؿاکل ،باشگ ها ي

( )S.E.M.یاااذل

پ یینب ػ قه

 )Analyzerبشسػب ؿذنذي بشاي ایس ین وس غنهه گال ػا لم انتخا ب

ب الیب بذو

ؿذي و به یذت حذود  7دقیقه دس آب خوؿ نذه ؿذه ػپغ باه کماک

تخاام یشغااب-یؼااتغیلب ؿااکل ،اغلااب یضااشع  -یااوج داس ،گاا هب

ػوص تـشیح بؼ ک ه خ سج ؿذنذي ػپغ بؼ ک ه سا ؿک فته و گشده

گوؿواسک داس ،گل آریس دیهیم یتشاکم ،گل ه ي آ کوچک  ،ػ یذ ،

ه خ سج گشدیذناذي باشاي ؿؼتـاوي داناه ها ي گاشده سوؽ یتاذاول

عول گلبشگ ه  8-7/9ییلب یتاش  ،ک ػابشگه ف قاذ کاشک و نلاف

اػتولیض  Erdtmanاند ؿذ و توػظ گلیؼایشیس طلاب و پا سافیس اص

عول گلبشگ هؼتنذي پشچم ه ب ییله آصاد  ،خ یه به عول  6-5ییلاب

آ ها ال دایمااب تهیااه گشدیااذ(;)5ي انااذاصه گیااشي ها باه وػاایله

یتش ،ییوه خوسخینک ،واط قلبب 9-8 × 8/9-7/9،ییلاب یتاش ،ن ؿاکوف ،

ییکشویتااش چـاامب اند ا گشدیااذي یق ا دیش عااول قغبااب)، (Pعااول

د گل ییوه  59-9ییلب یتش  ،به ح لار ساػار با ال سفتاه ،هاش خ ناه

اػااتوایب) (Eو نؼاابر ) (P/Eبااشاي  54دانااه گااشده انااذاصه گیااشي

داساي  6تخمک ب ک ه ه یب نیمه کشوي اػر ي دانه ه تخم یشغب و ی

ؿذ((n=10يیق دیش انذاصه گیشي ؿذه ،ییا نریس پ سایتشها باه كاوست

واط تخم یشغب هؼتنذ  ،ػاغح داناه ها با بشخؼاترب ها ي کوچاک

) )Max ،Mean ،Minبشاي عول قغبب ( )Pو عول اػاتوایب) (Eو

پوؿیذه ؿذه،

گل دهاب دس بها س (اسدیبهـار -خاشداد) ،ییاوه

هم چنیس ) (P/Eنؼبر عول یحوس قغبب به عول یحاوس اػاتوایب و

دهب دس ت بؼت

(تیش -یشداد) ،تولیذ یثال گیا ه توػاظ بازس و تکثیاش

ؿکل کلب ربر ؿذي

سویـب ب قغع ت سیـه كوست یب گیشدي یک گی ه  9444-7444داناه

د بشگ ب ق عذه قلبب وانته ي نوک تیض  ،ػ قه آغاوؽ،

مزاحل آمااده سااسی داناه گازده بازای بزرسای باا

تولیذ یب کنذ که ظشفیر خوانه صنب خود سا باه یاذت دو ػا ل تحار

ميكزوسكوپ الكتزونی نگاره ( :)S.E.M.غنهه اي ػ لم و با ل و

ؿشایظ عبیعب ح ظ یب کنذ ي بهتشیس خوانه صناب داناه ها دس ػاغح

ک یال خـک اص یک نمونه ین ػب تهیه ؿذي

خ ک دس عمق  7-6ػ نتب یتش كوست یب گیشدي دسخه حاشاست بهیناه

 -بش سوي ال  ،ابتذا پشچم ه اص ػ یشقؼمر ه ي گل خذاوػپغ داناه

بشاي خوانه صنب بازس  64-59دسخاه ػا نتب گاشاد ،حاذاقل دیا 9 -8

ه ي گشده اص داخل بؼ ک خ سج گشدیذنذي

دسخه ػ نتب گشاد وحذاکثشدی  79 -74دسخه ػ نتب گشاد اػري نها ل
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دس اوایل پ ییض و ی اوایل به سظ هش یب ؿاود ،تکثیاش با قغعا ت سیـاه

اکولوژی (بوم شناختی) :گی هب نوسپؼنذ اػر که دس ػا یه گی ها

اغلب دس پ ییض ات ق یب افتذ ،خ ک ػؼر و یشعوب یغلاوب باه ن اش

دیرش نیض سؿذ یب کنذي یقا و دس بشاباش خـکؼا لب اػار و یاک دوسه

یب سػذي یک گی ه ت  69قغعه بشاي تکثیاش سویـاب یاب تواناذ تولیاذ

خواب داسديهش چنذ ایس گی ه خ ک ه ي قلیا یب سا باشاي سؿاذ تاشخیح

کنذي قغع ت سیـه یب تواننذ دس خ ک یشعاوب خواناه بضنناذ و قاذست

یب دهذ ،ولب به خوبب دس همه نو خ ک ب سعوبر یتوػظ سؿاذ یاب

خوانه صنب ب افضایؾ عول قغعه افضایؾ یب ی بذ و قغعا ت با عاول 9

کنذي دانه ه ي آ عمذت توػظ آبی سي و اص عشیق کود حیوانب پخؾ

ػ نتب یتش و کمتش نمب تواننذ خوانه بضننذي ایس خانغ دس ایاشا فقاظ

یب ؿونذي

یک گونه باه نا

 Cardaria draba (L.)DESV.داسدي (ؿاکل

)5ي

به عنوا یک گی ه وحـب دس ایتذاد خ ده ه و سیل ه ي ساه
آهس ،سوػت ه  ،ک ن ل ه ي ف ضالب و دس کن س ک ن ل ها ي آبیا سي دیاذه
ؿود ،بزس گی ه یب توانذ به عنوا خ یرضینب باشاي فل ال اػات ده یاب
ؿود صیشا ح وي گلیکوصیاذ ػاینیرشیس اػاري باشگ ها حا وي اػایذ
اػکوسبیک انذي به عنوا یک ینبع دانه گشده و ؿاهذ باشاي بؼای سي اص
حـشات به ؿم س یب سودي
دانه گزده  :Cardaria draba(L.)DESV.دانه گشده دس ین شه

(الف)

اػتوایب بیضب ؿکل و دس ین شه قغبب گشد اػري تیپ گشده
 ،Tricolpateداساي ػه ؿی س دس ینغقه اػتوایب ،ؿی سه عویل ،فشو
سفته ،دس دو انته نوک تیض ،خوسقغب) ،) Isopolarخوسؿی س ،ػرضیس
ضخیم تش اص نرضیس ،تضیین ت ػغح دانه گشده (تکتو ) یـبک ب عشح
کم و بیؾ ین م دس ح ؿیه فض ه  ،یحوس اػتوایب به عول 84
( 5< )6:/::ییکشویتش ،یحوس قغبب به عول 59 )6:/85( 79
ییکشویتش و نؼبر انذاصه  P/Eبشابش == 4/یب ب ؿذ (خذول 5و
ؿکل)6ي

(ب)

(ج)
شكل  -1الف ،نوع بزگ .ب ،نوع ميوه  .ج ،شكل گل در گونه
)×20( Cardaria draba(L.)DESV.
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جدول -1مقاديز  ، P/E ،E،Pاراي ه شكل کلی ،وضؼيت منافذ ،تيپ گزده و وضؼيت قطبی بزای گونه تحت مطالؼه مطابق با جداول
استاندارد ارايه شده توسط 1966 Erdtman

P/E

==4/

E(µm) Min
Mean Max

)P(µm
Min
Mean
Max

<5

59

6:/::

6:/85

84

79

(الف)

شكل

شكل

منظزه

منظزه

قطبی

استوايی
بیضب

گشد

تيپ گزده

ػه ؿی سي

(ب)

نام گونه

Cardaria draba

(ج)

شكل -2الف ،شكل ميكزوسكوپ نوری ( ، ) ×100ب و ج شكل ميكزوسكوپ الكتزونی نگاره ( ×4000و  )×8000دانه گزده گونه
Cardaria draba(L.)DESV
تفسيز نتايج
مورفولااوژی :نت ا یح ح كاال ك ا ت ویااظه اص خملااه ییااوه
خوسخینک یتوس  ،بشگ ها ي ػا قه آغاوؽ  ،گال داساي ک ػابشگ و
گلبشگ كلیبب ؿکل ،پشچم ه ب ییله ها ي آصاد و تخماذا دو بشچاه
اي سا دس ایس گونه نـ

داد که ایس یـخلا ت با یغ لاب و تقؼایم

بنذي اسایه ؿذه دس فلوس ایشانیک تا حاذود صیا دي یغ بقار داسد(<)5ي
ػ یش یحققیس نیض دس بشسػب ه ي خود به یواسد فوق اؿا سه نماوده اناذ

یعشفب ؿذه اػر ()54ي
منابغ
5ي ػااعیذيي حي 57<:ي «ػیؼااتم تیک گیا هب»ي ف =69ي یشکااض
انتـ سات خه د دانـر هب واحذ كنعتب اك ه ي ف;7:4-79ي
6ي قهشی ا  ،اي ;;57ي «کوسیوفیاار ه ا ي ایااش »ي ج 6ي ف -5<6

(= 64 ،8 ،5و )65ي
دانااه گاازده :یغ لعااه یوسفولااوطي دانااه گااشده دس گونااه
 Cardaria draba (L.)DESV.بشاي دػتی بب به نتیده دقیاق
بؼی س ح یض اهمیر بودي یغ لعا ت كاوست گشفتاه دس ایاس پاظوهؾ باه
کمک ییکشوػکوي نوسي وییکشوػاکوي الکتشوناب اػاکنین  ،ؿاکل
کلب دانه گشده دستنه گونه ایس خنغ سا بیضب ؿکل نـ

یاب دهاذي

گشده ه اص تیپ ػه ؿی س داس یب ب ؿنذي ؿی سه دوکب ؿکل ،خوسقغب
و ػغح گشده داساي تضیین ت اػري به عوس کلب دانه گشده دس گونه ه ي
یتعلق به یک خنغ اص نقغه ن شتعذاد ؿی س،ؿاکل ؿای سه وخوسقغاب
بود ؿب هر داسنذي تضیینا ت ػاغح گاشده دس گوناه ها ي یختلاف اص
خنغ ها ي یختلاف تناو نـا

خنغ ه ي یوسد یغ لعه خ نواده ؿب بو به عنوا یک كا ر ؿا خق

یاب دهاذ ( = ،< ،66و )67ي عاشح

یـابک ػاغح گاشده و تعاذاد ؿای سه توػاظ  )6448( Qaiserدس
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