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با تاکید بر مطالعات  Callista umbonella  (bivalve: Veneridae)شناسایی گونه

  و مولکولی مورفولوژیک

 

 فنون دریایی خرمشهرگروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و  :فریبا قایدی 

 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر: *حسين ذوالقرنين 

 دریایی خرمشهر دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون گروه زیست شناسی :سيدمحمدباقر نبوی 

 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر :احمد سواری 

 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر :محمد علي ساالری 

 

 1396 فروردینتاریخ پذیرش:            1395 دی تاریخ دریافت:

 چکیده

و مولکولی  شناسیریختساحل نایبند با استفاده از مطالعات در   Callista umbonella ایشناسایی دقیق دوکفهبررسی به مطالعه حاضر 

  کیمورفولوژ یهایژگیثبت و. جهت صورت گرفت بردارینمونه این گونههای ایاز دوکفه 1395سال  اردیبهشتبدین منظور در  پرداخته است.

مطالعات  جهت انجام شد. یبردارعکسهای لوالیی و رنگ ها، شکل آمبو، موقعیت، تعداد و شکل دندانها، تزیینات روی کفهمانند شکل کفه

یابی ( تکثیر و توالیCOIاستخراج و قطعه ژنی زیر واحد یک سیتوکروم اکسیداز میتوکندری ) CTABها با استفاده از روش نمونه DNAمولکولی، 

از خانواده  C.umbonellaگونه  Callistaها به احتمال قوی متعلق به جنس های مورفولوژیک، نشان داد تمامی نمونهنتایج شناسایی شد.

Veneridae 9 جز نمونه شمارههب .دست آمدتوالی به 17 باشند. در مجموع تعداد می (NI9) نیترشیمطالعه حاضر ب یهانمونه یهایبالست  توال 

شباهت را با ترین ( بیشNI9) 9. نمونه شماره ندنشان دادVeneridaeاز خانواده   Turtonia minuta(DQ184850)درصد شباهت را با گونه 

این  ترازیهم . ترسیم درختان وشودمحسوب می Veneridaeنیز از خانواده  گونهنشان داد که این   Costacallista impar (DQ184808)گونه 

 Maximumنتایج توپولوژی درختان تکاملی برای هرسه آنالیز) .اثبات کند Veneridaeبه خانواده  را هاها در بانک ژن فقط توانست تعلق آنتوالی

parsimony, Maximum likelihood توالی نشان دادند، توالی نوکلئوتیدی ژن  17( در هرCOIمعرفی عنوان یک گونه ها که به، در تمام نمونه

حال اختالفات ژنتیکی در درختان ها مشاهده شد با اینکه از نظر مورفولوژی شباهت زیادی در میان نمونهبا توجه به ایناند، یکسان نیست. شده

تر مورفولوژی تر و مطالعات دقیقهای بیشای جدید را نیز ممکن است وجود داشته باشد و با بررسیترسیم شده نشان داد احتمال پدید آمدن گونه

   تری ارائه داد.تر نظر قاطعانهو نشانگرهای مولکولی بیش

  ، فیلوژنی، مورفولوژی، نایبند(COI) ای، ژن سیتوکروم اکسیدازدوکفه کلمات کلیدی:

 zolgharnein@kmsu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

اند و روز به روز ها از قدیم االیام مورد توجه انسان بودهایدوکفه       

ها در ایکفهدو گردد.تر میها در نقاط مختلف دنیا بیشکاربرد آن

بسیاری از کشورهای  ،مانند آمریکای شمالی، ژاپن، چینکشورهایی 

دهند. از منبع غذایی مهمی را تشکیل می نیوزیلنداسترالیا و  ،اروپایی

گردد و طیور استفاده می دام غذای مکمل عنوانبه هاایدوکفه صدف پوره

رده  نیترگونه متنوع 30000ها با یادوکفه (.1372 اردالن،)اشجع

را  یها نقش مهمباشند. آنیم انیپا تنان بعد از رده شکمشاخه نرم

 عهده دارندبه یآب یهاستمیدر اکوس انیماه ییغذا رهیزنجدر 

(Barnes  ،2001و همکاران.) در صنعت  ،ینییتز ها به شکلیادوکفه

مورد استفاده  یداروساز عیدر صنا زین و یریگیصنعت ماهی، پروریآبز

 ینقش مهم یطیمح ستیز ییدر چرخه غذا نیچن. همرندیگیقرار م

 شامل هایارده دوکفه (.1386و همکاران،  یدیسع)را بر عهده دارند 

Mussle ها()ماسل،Scallop   ،)اسکالوپ(Oyster و (ستری)او Clam 

 ها ارزشها کلمآن انیکه از م ،(Gosling ،2003)باشند یم)کلم( 

 Veneridae .(1383 ،یصحافزادهنیحس) باشندمی را دارا یباالتر ییغذا

ها و جز کلم هایاخانواده دوکفه نیترو متنوع نیتراز بزرگ یکی

باشد که تعداد یخانواده دارای صدها گونه م نی. اشوندمحسوب می

روند اما یها در رسوبات فرو مگونه اکثر. اندیها خوراکاز آن ادییز

کنند. یم یزندگ هامرجان ای ییایدر هایها، علفصخره انیم در یگروه

های شوند. نمونهیم دهید قیهای عمدر مناطق جزر و مدی تا آب

خانواده  نیهای اباشند. گونهیم یرنگ اکثراً های گرم،موجود در آب

 یو مدی و نواح ن جزریجانوران منطقه ب تیاز جمع یبخش اعظم

به (. 1379، و همکاران یصحافزادهنیدهند )حسیم لیرا تشک قیعم

ها کافی خصوصیات مورفولوژیک برای شناسایی گونه کهنیا لیدل

 یمورفولوژ ها،دندان لوال، یمانند مورفولوژ ییهایژگیوباشد و نمی

بنابراین  .کندیم رییتغ یآرامپوسته در طول زمان به بیپوسته و ترک

ها براساس ها برای رفع این مشکل به تشخیص گونهتاکسونومیست

اند تا از سردرگمی و شک در های سیستماتیک مولکولی پرداختهروش

(. برای 2010و همکاران،  Raduloviciها رها شوند )تشخیص گونه

غلبه بر چنین مسایلی، درحال حاضر روشی استاندارد مبتنی بر توالی 

عنوان ابزاری باشد، بهمی bp 650میتوکندری که در حدود  COIژن 

 رود.کار میها بهشناسایی موجودات و تعیین مرز گونهسودمند برای 

های میتوکندریایی در میان گونهCOI اختالفات موجود در ناحیه ژن 

عنوان یک شناساگر ژنتیکی توان بهکه از آن می جانوری به شکلی است

برای تشخیص هویت بیولوژیکی، تعیین تنوع ژنتیکی و روابط 

هم استفاده کرد های نزدیک بهنهها و گوفیلوژنتیکی بین جمعیت

(Hebert  ،2003و همکاران.)  تاکنون مطالعات زیادی بر روی

 قاتیجمله تحق آن که از است صورت گرفته رانیا یهاآب یهایادوکفه

 چابهار یمناطق جزر و مد یادوکفه هایبر پراکنش گونه اردالناشجع

 یفراوانو  (1387)خارک و خارکو  ریجزا یهایا، دوکفه(1379)

باشد. می بندرعباسی حل گلوادر س Amiantis umbonella یادوکفه

 یفراوانتوان به بررسی از جمله دیگر مطالعات توسط محققان دیگر می

 انیکاظمتوسط چابهار  جیدر خل سیط یاصخره سواحل یهایادوکفه

 جانیغالب سواحل هند یهایادوکفه تیجمع ( و1388) و همکاران

 پوری. تجل( اشاره کرد1388) همکاران و ینبو توسط فارس، جیدر خل

تنان نرم انتشار و کیستماتیس یبررس( در مطالعات جامعی به 1373)

  پرداخت و کتابی در این زمینه منتشر کرد.  فارس جیسواحل خل

در ارتباط با جنس  NCBI ها در پایگاه اطالعاتیبررسی توالی       

Callista  توالی برای این جنس ثبت شده  10نشان داد تاکنون تنها

است و مطالعات مورفولوژیک در ارتباط با شناسایی این جنس نیز در 

باشد. بنابراین در این مطالعه به شناسایی دقیق خلیج فارس معدود می

 بارکدینگ پرداخته شد.DNA این جنس براساس روش 

 

 هامواد و روش

 E´43˚52) بندینا جیخل یاماسه -یاز سواحل شن یبردارنمونه       

N ´27˚27 )(.1)شکل  انجام گرفت 1395ماه سال  بهشتیدر ارد 

ها عکس تهیه شد. جهت شناسایی مورفولوژی در محل از نمونه

شناسایی مورفولوژیک براساس خصوصیات کلیدی مانند شکل صدف، 

های شکل دندانها، شکل آمبو، موقعیت، تعداد و تزیینات روی کفه

 از استفاده با موفولوژیکی لوالیی، رنگ و... صورت گرفت. شناسایی

 هاییافته و (Carpetner ،1998و Niam ) FAO شناسایی کلید

 انجام فارس خلیج ایرانی سواحل تنانکتاب نرم در (1373) پورتجلی

 نیصدف هستند و ا یدارا هایاکه دوکفهییجااز آنسپس  .شد

ها شود، صدف نمونهیم یالکل به بافت درون دنیصدف مانع رس

 یداخل یهانفوذ کند و بافتها در آن یخوبباز شد تا الکل به یکم

ها برای شناسایی مولکولی . این نمونهشوند کسیطور کامل فبه

 CTAB 2%میکرولیتر بافر لیزکننده  600از DNAاستخراج 

(100mMTrisHCl, 20mM EDTA,1,4 M NaCl, CTAB استفاده )

با استفاده از DNA (. کیفیت و کمیت 2007و همکاران،  Popaشد )

 غازگرآتعیین گردید. سپس با استفاده از  %1الکتروفورز ژل آگارز 

مراز ای پلی( واکنش زنجیره1994و همکاران،  Folmerجهانی )

( انجام شد. هر COI) Iجهت تکثیر قطعه ژنی سیتوکروم اکسیداز 

موالر میلی 1(، X1میکرولیتری شامل بافر ) 25واکنش در حجم 

Mgcl2 ،2/0 موالر میلیdNTP ،5  پیکومول از هر آغازگر رفت و

نانوگرم  20-30و  Tag DNA Polymeraseآنزیم  U5/1برگشت، 
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DNA  الگو بود. برنامه حرارتی برای واکنش موردنظر شامل: مرحله

دقیقه و مرحله  2مدت گراد بهتیدرجه سان 95سازی اولیه: واسرشته

 45الحاق:  مرحله دقیقه، 1 مدتبه گرادسانتی درجه 95 سازی:واسرشته

گراد سانتی درجه 72 بسط: مرحله ثانیه، 30 مدتبه گرادسانتی درجه

گراد درجه سانتی 72دقیقه و نهایتاً مرحله بسط نهائی:  90مدت به

نظر گرفته شد. محصوالت چرخه در  35دقیقه و تعداد  7مدت به

درصد  5/1بر روی ژل آگارز  bp100تکثیر شده به همراه سایز مارکر

 PCRآمیزی شدند. محصوالت رنگ safe stainالکتروفورز و توسط 

جنوبی ارسال  کره Bioneerمناسب، جهت تعیین توالی به شرکت 

 براساس هاداده ماتریس تحلیل و گردیدند. درخت فیلوژنی تجزیه

 استفاده با (Maximum Parsimonyپارسیمونی) ماکزیمم هایروش

 Maximumماکزیمم احتمال ) ،PAUP (Swofford، 2002)افزارنرم از

Likelihoodافزار( با استفاده از نرم Mega6 ( Tamuraهمکاران، و 

دست های بهانجام گردید. درخت فیلوژنی با استفاده از توالی( 2013

بر پایه  Veneridaeهای دیگر خانواده از گونهآمده و چندین توالی 

 ترسیم شد.    Lirophora mariae (DQ458483)برون گروه 
 

 
 برداریموقعیت منطقه نمونه: 1شکل

  نتایج

ه، مورد آوری شدهای جمعهمه نمونه شناسایی مورفولوژی:       

ند. بررسی مورفولوژیک قرار گرفتند و اغلب در حد گونه شناسایی شد

کل عمل آمده و تطبیق خصوصیات کلیدی مانند شهای بهبررسی

ها، شکل آمبو، موقعیت، تعداد و شکل روی کفهصدف، تزیینات 

روند کار میها بهایکفهی دو.. که در شناسایهای لوالیی، رنگ و.دندان

، Veneridaeمورفولوژی متعلق به خانواده  نظر از هانمونه تمامی داد نشان

ها از نظر باشند. تمامی نمونهمی C.umbonellaگونه  Callistaجنس 

  باشند با این تفاوت کههای یکسانی میویژگی مورفولوژی دارای

  ها تا حدودی متفاوت است.ها در آنآمیزی کفهرنگ

مرغی و یا مثلثی شکل بوده و صدف در این گونه به اشکال تخم       

صورت گرد دیده های جلویی، شکمی و پشتی در آن بهحاشیه

یه عقبی های پشتی جلویی تا حدودی مقعر و حاششوند. حاشیهمی

باشند. لوالها در دوکفه صدف از نظر پشتی تا حدودی محدب می

گونه شکافی شوند هیچاندازه و شکل مساوی بوده و زمانی که بسته می

ها شامل خطوط شود. تزیینات روی صدف در آنها دیده نمیبین آن

عق با شیارهای شکمی هم حاشیه صورت خطوط کمرشدی است که به

ای شکل دارای شیاری سطحی مت هاللی با حالت نیزهوجود دارند. قس

شود. این باشد که به نیمه حاشیه پشتی جلویی ختم میو ظریف می

باشد که به سمت جلو متمایل شده و ای میگونه دارای آمبو برجسته

خوبی رشد ها بهدار است. سپر در آنچنین در قسمت جلو نوکهم

باشد و ممکن دارای رنگ سفید مییافته نیست. قسمت بیرونی صدف 

رنگ با الگوهای زیکزاکی در قسمت آمبو و ی کماست رنگ قهواه

ها دیده شود. الگوهای رنگی ارغوانی در قسمت حاشیه پشتی آن

بندی ارغوانی پوشش داده قسمت هاللی صدف تا حدودی با رنگ

م کداشود در قسمت چپ لوال سه دندان کاردینال وجود دارد، هیچمی

صورت های مرکزی و جلویی بهها حالت گسستگی ندارند. دنداناز آن

 (.2دهند. )شکلشکلی را تشکیل میVهم متصل و حالت پشتی به

های دست آمده با توالیهای بهتطبیق توالی شناسایی ژنتیکی:       

نشان داد تاکنون هیچ توالی از این  NCBIموجود در ژن بانک جهانی 

دست آمده های بهثبت نشده است. مقایسه توالی COIگونه برای ژن 

بر هم منطبق  ها کامالًنشان داد بعضی از این توالیبا یکدیگرها از نمونه

های جداگانه باشند. نتایج حاصل از توانند متعلق به گونهنیستند و می

Blast 9 جز نمونههبها درصدی را برای تمامی نمونه 80، شباهت 

(NI9 )بههای مربوط با توالی Turtonia minuta.نشان دادند ، 

 خلیج نایبند
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 C.ambunella  (A-R)آوری شدههای جمعنمونه: 2شکل 

ی مطالعه هادرختان تکاملی نشان داد تمامی نمونهتوپولوژی        

در یک  100و با ارزش بوت استراپ  داشتهمنشا مونوفیلتیک  حاضر

از این  NI2و NI1 های نمونهحال اند. با اینگرفتهکالد مشترک قرار 

چنین نشان نتایج همقرار گرفتند.  مجزاشاخه جدا شده و در یک کالد 

، با یکدیگر NI5 ،NI6 ،NI7 ،NI10 ،NI16 ،NI12 ،NI15های نمونهداد 

رابطه خواهری دارند و این روابط مونوفیلتیک با ارزش بوت استراپ 

( NI9) 9اند. نمونه ( حمایت شده=MP=75 ML , 100متوسط ) نسبتاً

( از دو نمونه خواهری =93MP= ،93ML) ا ارزش بوت استرپ باالب

الدی جداگانه قرار گرفت. ( جدا شد و در کNI7و NI4 های خود )نمونه

ای جداگانه را با ارزش نیز خوشه NI3 ،NI8 ،NI11، NI14هاینمونه

توپولوژی  .( تشکیل دادند=85MP= ،93ML) باالی نسبتاًاستراپ  بوت

نمونه مطالعه حاضر با 17 درختان تکامل نشان داد کالد مورفولوژیک

 Callista chinensis (HQ703036)شاملهای این جنس گونه دیگر

Callista (HQ703035) ،Callista chione   روابط مونوفیلتیک نشان

( =62MP= ،74MLخوب ) دهند و با ضریب بوت استراپ نسبتاًمی

  (. 4و  3های شوند )شکلحمایت می
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درخت روی  1000)درصدهای بوت استراپ از paup افزار حاصل از نرم COIبراساس ژن  Callistaجنس  Maximum Parsimony درخت :3شکل 

 ها نشان داده شده است(گره

 

 
درخت روی  1000)درصد بوت استراپ از  Mega7افزار حاصل از نرم COIبراساس ژن  Callista جنس  Maximum Likelihoodدرخت  :4شکل 

 ها نشان داده شده است(گره
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 بحث
 تنوع باال، کمبود اطالعات سیستماتیک و تاکسونومی پیچیده       

های جنس در روابط تکاملی ماندن دالیل ناشناخته از Veneridae خانواده

(. سازگاری با 2013و همکاران،  Chenباشد )این خانواده می مختلف

های زندگی ممکن است سبب شباهتشرایط متفاوت محیط و چرخه 

های مورفولوژیک بنابراین ویژگی شود متفاوت ایهگونه در مورفولوژیکی

 (Canapa کندارتباطات ژنتیکی را در این خانواده منعکس نمی لزوماً

نشان داد  کمطالعات مورفولوژی) Harte  ،1992؛1996 و همکاران،

از خانواده  Callista umbonellaها متعلق به گونه تمامی نمونه

Veneridae ( فراوانی این 1387) اردالن و همکارانباشند. اشجعمی

گونه را در سواحل گلی بندرعباس مورد مطالعه قرار دادند و بیان 

در سواحل  Callistaکردند این گونه تنها گونه ثبت شده از جنس 

نداشت  هیچ توالی از این گونه در بانک ژن وجود باشد. خلیج فارس می

ها را های مورفولوژی آنها که بررسیتا بتوان برای مقایسه نمونه

بندی برای دانست استفاده کرد. مطالعات ردهمتعلق به این گونه می

گونه نشان داد تاکنون چندین نام برای این گونه در مقاالت متعدد 

 Amiantis umbonellaها  استفاده شده است که از پرکاربردترین آن

های دیگر در بانک حال نتایج بررسی توالی تحت نامباشد. با اینمی

های همین دلیل از سایر گونهژن برای مقایسه مولکولی یافت نشد.  به

استفاده شد که همگی  ان فیلوژنیدرخت ترسیمدر   Callistaجنس

 ترازیهممتعلق به کشور چین )اقیانوس آرام( بودند. ترسیم درختان و 

به خانواده را ها ها در بانک ژن فقط توانست تعلق آناین توالی

Veneridae های مولکولی به اثبات کند. عدم وجود توالی برای بررسی

علت نبود اطالعات مولکولی کافی در مورد این گونه در منطقه 

دست آمده از های بهباشد. سایر توالیاقیانوس هند و خلیج فارس می

باشد بنابراین امری به کشور چین و اقیانوس آرام میاین جنس متعلق 

علت تفاوت در نقاط جغرافیایی شکاف زیادی در بدیهی است که به

ها را در کالدی درختان فیلوژنی رسم شده مشهود باشد و این توالی

مجزا قرار دهد. محققان حوزه پراکنش این گونه را مربوط به  کامالً

 ،FischerPietteدانند )و غرب آفریقا میآرام، خلیج فارس -منطقه هند

(. بنابراین این احتمال وجود داشت که در صورت وجود توالی 1973

 با باالیی درصد شباهتاین نقاط جغرافیایی  ازاز این جنس و گونه 

در ارتباط  ریگسترده اخ قاتی. تحقنشان دهندمورد مطالعه  هاینمونه

براساس ژن  یکیکه در درخت ژنت ییهاخانواده نشان داد گونه نیبا ا

COI جدا بوده و  یدمثلیاز نظر تول رندیگیمجزا قرار م یهادر خوشه

 کردیرو نیا رونی. از ادهندیم لیرا تشک یاجداگانه یهاهر کدام گونه

ها در خانواده مرز گونه ییشناسا در ییقدرت باال دیجد یمولکول

Veneridae داشته اس( تTan ،؛2010و همکارانDe Leon ، 2006.) 

Kappner و Bieler (2008 )خانواده  نیکه در ارتباط با ا یابا مطالعه

( ییایتوکندریو م یاهسته یها)ژن یو مولکول یبراساس مورفولوژ

با  دنباشیم کیلتیمونوف یهخانواده گرو نیکردند ا انیانجام دادند ب

 وجود ندارد. کیلتیآن روابط مونوف یهاجنس یحال در تمام نیا

ها آن یهااز جنس یاریها نشان داد در بسآن یمورفولوژ جینتا

استفاده  نیوجود دارد. بنابرا هایژگیو ریها و سادر شکل کفه یتشابهات

ها مشکل است. ارتباطات آن صیتشخ یبرا یظاهر اتیاز خصوص

 انیدر م یطوالن یهاآن از مدت یهاخانواده و جنس نیا نیب یلوژنیف

به  یابی(. دستScott  ،1998و Coanمحققان مورد بحث بوده است )

ساز مسئله یبراساس مطالعات مورفولوژ یارتباطات تکامل مولکول

راستا هم یو مولکول یمورفولوژ یهایموارد بررس یخواهد بود. در بعض

 ،Campbell) شودیم دیجد یبندطبقه جادیو ا یبازنگر ببنبوده و س

2000.)  

 های مطالعه حاضر نشان داد با اینخصوصیات مورفولوژی نمونه       

آمیزی در باشند، الگوی رنگهای صدف سفید رنگ میکه اکثر کفه

باشد که این ویژگی در این گونه امری ها متفاوت میبعضی از آن

( با مطالعاتی که در ارتباط 2010و همکاران ) Saeediطبیعی است. 

ونه از سواحل بندرعباس انجام دادند به این نتیجه با بیولوژی این گ

ها از سفید تا رنگ بنفش متغیر رسیدند رنگ پوسته و قسمت آمبو آن

های مطالعه حاضر ها در نمونهایشکل ظاهری صدف دوکفه. است

سازگاری به انواع سوبستراهای محیطی و  رسید.نظر مییکسان به

ای و گونهدرون رفولوژیکهای مورفتارهای نقب زدن، سبب شباهت

شده است. در نتیجه  Veneridaeهای خانواده ایای در دوکفهگونهبین

ها ای در تشخیص مرز گونهای و بین گونهگونهتغییرات فنوتیپی درون

پوشانی دارد ها بسیار نامشخص است و اکثر مواقع همدر بسیاری از آن

های مورفولوژیک دلیل محدودیتکنند بهمحققان پیشنهاد می بنابراین

سایر خصوصیات اکولوژی، تولیدمثلی و دیگر اطالعات بیولوژی نیز 

های خانواده ایها درنظر گرفته شود. اعضای دوکفهبرای تشخیص گونه

Veneridae از نظر مورفولوژی بسیار متنوع هستند(Frizzell ،1936 ؛

Canapa  ،ن فیلوژنی در تمامی درختا(. 2003، 1996و همکاران

  Callistaجنسهای ها در کالدی مجزا از توالیترسیم شده این نمونه

های فیلوژنی ترسیم شده برای از کشور چین قرار گرفتند. در درخت

که منشا با این NI2 و NI1های ( نمونهML,MPآنالیز ) دوهر 

ای مجزا نسبت به  ها نشان دادند در شاخهمونوفیلتیک با سایر نمونه

 (. 4و 3های ها قرار گرفتند )شکلبقیه نمونه

از نظر مورفولوژی مطابقت زیادی با یکدیگر ها نمونهکه با این       

نشان  هاآنداشتند ولی اختالفات ژنتیکی در درختان ترسیم شده بین 

ای جدید را نیز درنظر گرفت و با ال پدید آمدن گونهداد باید احتم
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