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مهران جواهری بابلی ،5محمد والیت زاده* ،2الهام محمدزاده

 .3استادیار ،گروه شیالت ،واحد اهواز  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز  ،ایران
 .2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 .1دانش آموخته کارشناسی شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت1391/7/16 :

تاریخ تصویب1395/1/11 :

چکیده
بی مهرگان آبزی یکی از شراخه های مهم جانوری در چرخه زیسرتی و زنجیره غذایی اکوسریسرتم های آب شیرین به شمار می آیند .این
تحقیق با هدف شناسایی جوامع جانوری کفزیان رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایالم در چهار ایستگاه در سال  2086-80به اجرا درآمد.
در این بررسی  28خانواده کفزیان از جمله ،Haliplidae ،Gammaridae ،Erpobdellidae ،Lumbricidae ،Tubificidae ،Naididae
 Ecdyonuridae ،Perlidae ،Gerridae ،Corixidaeو  21جنس از  6رده زالوها ،سرخت پوسرتان ،حشررات آبزی و کم تاران شناسایی
گردیدند که راسرته دو باالن ( )Dipteraبا  29/66درصد باالترین فراوانی و زالوها ( )Hirudineaبا  6/76درصد پایین ترین فراوانی را طی
دوره نمونه برداری داشرتند .باالترین فراوانی در آذر ماه با  86نمونه کفزی در سرانتیمتر مربع و پایین ترین فراوانی با  61نمونه در سانتی
م تر مربع در اردیبهشت ماه بود .راسته دوباالن در ایستگاه های اول ،دوم و سوم باالترین فراوانی را داشته و در ایستگاه چهارم سنجاقک ها
باالترین فراوانی را داشرتند 617 .نمونه از رده حشرات آبزی از  0راسته شناسایی گردید که راسته دوباالن با  16/62باالترین فراوانی را در
بین حشررات آبزی داشرت .به طور کلی در تمام طول سرال راسرته دوباالن بیشترین فراوانی و راسته های بهاره ها و بال موداران کمترین
فراوانی را در رودخانه آبگرمه داشتند.

واژگان کلیدی:

بی مهرگان آبزی ،کفزیان ،راسته دوباالن ،رودخانه آبگرمه ،استان ایالم

* نویسنده مسئول مکاتبه

Email: mv.5908@gmail.com
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 .5مقدمه

سرررنندج ( ،)Karimian et al., 2009رودخانه حله
بروشرررهرر ( ،)Tabatabei et al., 2010گرگررانرود
( ،)Shapoori et al., 2010رودخررانرره زاینررده رود
( ،)Ebrahimi et al., 2008رودخانه کر استان فارس
( ،)Haffar et al., 2010نهر مادرسرو استان گلستان
( ،)Jorjani et al., 2010نهر خرمررارود آزادشرررهر
( ،)Saberi et al., 2011رودخانه زرین گل اسرررتان
گلسررتان ( ،)Mirrasouli et al., 2012رودخانه هراز
( ،)Naderi Jolodar et al., 2011رودخانه کسرلیان
استان مازندران ( )Jafari et al., 2011اشاره نمود.
آبهای سطحی استان ایالم شامل رودخانههای
فصررلی و دائمی اسررت که از دامنههای غربی کبیرکوه
سررچشمه میگیرد و با حرکت به سمت غرب استان،
وارد جلگهها و سرزمینهای پست کشور عراق میشود.
مهمترین این رودخرانره ها عبارتند از :گدارخوش ،چم
سررررخ ،کنچرانچم ،گراوی ،رودخانه چنگوله ،رودخانه
میمره و رودخرانره آبردانران .رودخرانه آبگرمه یکی از
رودهای دائمی اسرتان با دبی کم تا متوسرط می باشد
کره بره دلیرل قرار گرفتن غرارهرا و پدیده های زمین
شرناسی مانند غار زینگان و پوشش گیاهی منحصر به
فرد (نیزارها و درختچه های گرمسرریری) از جاذبههای
گردشگری این استان به شمار میآید .این رودخانه در
غرب اسرتان ،در شرهر صررالح آباد از توابع شررهرستان
مهران و در طول جغرافیایی '' 00° 16' 21شررمالی و
عرض جغرافیایی '' 66° 22' 77شرررقی واقع گشررته
اسرت (شرکل ،) 2حوضرره آبگیر آن دشت وسیع صالح
آباد و کوهای اطراف و نخچیر و حوضررره آبریز آن مرز
ایران و عراق واقع می باشد ( Statistical Yearbook
.)of Ilam, 2011
بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی گروه های
مختلف کفزیان رودخانه آبگرمه استان ایالم در چهار
ایستگاه مطالعاتی سرچشمه رودخانه (امامزاده علی
صالح) ،غار زینگان 0 ،کیلومتری غار زینگان و پایین
دست رودخانه در  21ماه نمونه برداری و فصول بهار،
تابستان ،پاییز و زمستان انجام شد.

مطالعات زیسررت شررناسرری و بوم شررناسرری
رودخانهها از اسراسی ترین مبحث در تحقیقات علمی
اکوسریستم های آبی می باشد .اولین گام در مطالعات
یک اکوسرریسررتم رودخانه ای شررناسررایی و بررسرری
موجودات زنده و شررراخص های زیسرررت محیطی آن
میباشد ( .)Cooper and Knight, 1991موجودات
زنده ای که در اکوسرریسررتم های رودخانه ای زندگی
مریکرنرنررد ،برطرور عرمررده مروجودات کفزی بوده
( )Gharibkhany and Tatina, 2008که گروه عمده
آنها بی مهرگان آبزی می باشرررند که نقش مهمی در
جوامع آبزیان به عنوان حلقه های دوم و سوم زنجیره
تولیرد دارند ( .)Valyollahi, 2004مهمترین ذخایر
آبزی نهرها و رودخانه ها ،بی مهرگان کفزی سررراکن
آنها می باشند که در شبکه غذایی و تولیدات رودخانه
نقش اسرراسرری دارند ( Humphrey and Dostine,
 .)1994ترکیب گونه ای بی مهرگان آبزی شرررامل دو
گروه تولیده کننده ها و مصرررف کننده ها می باشررد
( .)Ndaruga et al., 2004ماکروبتنوزها موجوداتی
هسرتند از جوامع جانوری که در داخل و یا روی بستر
زندگی می کنند .این موجودات بر روی گیاهان آبزی،
سرن  ،رسوبات و صخره ها زندگی می کنند .بنتوزها
شررامل گروه های جانوری نظیر سررخت پوسررتان ،نرم
تنران ،کرم های آبزی و حشررررات آبزی می باشرررند
( ;Sivaramakrishnan, 2000; Davis, 2003
 .)Thompson, 2005بی مهرگران کفزی جانوری یا
زئوبنتوزهرا سررراکنان رایج در محیط های آبی بوده و
حرداقرل بخشررری از چرخه زندگی خود را در بسرررتر
آبگیرها سررپری می کنند و بر روی الک های با منافذ
 577مریرکررون (نریم میلیمتر) برراقی می مرراننررد
( Rosenberg, 1999; Dinakaran and
Anbalagan, 2007; Anbuchezhian et al.,
.)2009

مطالعات متعددی در زمینه کفزیان رودخانه ها
در ایران انجام شرده است که می توان به تحقیقات بر
رودخانه های لوندویل آسررتارا ( Gharibkhany and
 ،)Tatina, 2008ماربر اصررفهان ( Ebrahim Nejad
 ،)and Nikoo, 2004رودخانه السم آمل ( Kamali
 ،)and Esmaeili Sary, 2009رودخررانرره قشرررالق

 .2مواد و روشها
برای مطالعه کلی و پوشررش یافتن کل مسرریر
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رودخرانره  6ایسرررتگاه مطالعاتی از نواحی باالدسرررت
رودخانه در سرررشرراخه اصررلی آن تا انتهای رودخانه
انتخراب و در طی یک سرررال از آذر ماه  2086لغایت
آبران مراه  2080بره طور ماهانه از بی مهرگان کفزی
رودخانه نمونه برداری گردید .با توجه به درنظر گرفتن
شرررایط منطقه و به علت صررعبالعبور بودن ،ایسررتگاه
اول نمونه برداری در نزدیکی سرچشمه و  5کیلومتری
امامزاده علی صررالح ،ایسررتگاه دوم مجاور غار زینگان،
ایسررتگاه سرروم در  0کیلومتری غار زینگان و ایسررتگاه
چهارم منطقه در نزدیکی حوضه آبریز رودخانه (پایین
دسرت رودخانه) جهت انجام نمونه برداری ها مشخص
گردید (شکل.)2

نمونره برداری از کفزیران با اسرررتفاده از نمونه
بردار سروربر به ابعاد  07×07سرانتیمتر با سطح مفید
 977سررانتیمتر مربع و تور  157میکرون با برداشررتن
سرن از بستر و تمیز کردن سطوح آن با برس نرم با
 0تکرار انجرام گرفت .سرررپس محتویات تور شرررامل
سنگریزه ،گل و الی بستر و موجودات کفزی روی الک
 60میکرونی در محل ایسررتگاه فیلتر شررده اسررت .در
انتهررا محتویررات الررک در ظرف پلی اتیلنی حرراوی
فرمالین  0درصررد و مقداری گلیسرررین (جهت حفظ
بهتر بافت های کفزیان) قرار داده شررد و مشررخصررات
ایستگاه و تاری آن ربت گردید (.)Davies, 2001

شکل . 1موقعیت جغرافیایی ایستگاهای نمونه برداری کفزیان در طول رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایالم ()1386-87

عملیات آزمایشگاهی شامل جداسازی ،شمارش
و شرناسرایی کفزیان بر اساس منابع معتبر انجام شد.
شناسایی کفزیان در حد جنس انجام گرفت و اطالعات
حراصرررله در فرم های مشرررخص ربت گردید .جهت
شرررناسرررایی فون کفزیان در حد جنس از کلید های
شررناسررایی معتبر اسررتفاده گردید ( Needham and
Needham, 1962 ; Friday, 1988 ; Ahmadi,
 .)and Nafisi Behabadi, 2001تجزیه و تحلیل

داده ها ،رسم شکل ها و جداول با استفاده از نرم افزار
اکسل  1770انجام شد.

 .9نتایج
طی یک سال بررسی و نمونه برداری از کفزیان رودخانه
آبگرمه  1شاخه کرم های حلقوی و بندپایان شناسایی
شدند (جدول .)2
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جدول  . 1تنوع کفزیان شناسایی شده در ایستگاه های مورد مطالعه رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایالم ()1386-87

ردیف
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17

شاخه

رده

Oligochaeta
Annelida

Hirudinea

خانواده

راسته
Amphipoda
Coleoptera
Hemiptera
Plecoptera

Naididae
Tubificidae
Lumbricidae
Erpobdellidae
Gammaridae
Haliplidae
Corixidae
Gerridae
Perlidae

Crustaceae
Ephemeroptera

Arthropoda
Insecta

Ecdyonuridae

Coenagrionidae
Agrionidae
Cordulegasteridae Odonata
Gomphidae
Chironomidae
Diptera
Simuliidae
Hydropsychidae
Trichoptera
Rhyacophilidae

از شاخه کرم های حلقوی ( )Annelidaدو رده کم
تاران ( )Oligochaetaو زالوها ()Hirudinea
شناسایی شد .از شاخه بندپایان ( )Arthropodaدو
رده سخت پوستان ( )Crustaceaeبا یک راسته به نام
ناجورپایان ( )Amphipodaو رده حشرات ()Insecta
با  0راسته قاب باالن یا سوسکها ( ،)Coleopteraسن
ها ( ،)Hemipteraبهارهها ( ،)Plecopteraدوباالن
( ،)Dipteraسنجاقکها یا طیاره مانندها (،)Odonata
بال موداران ( )Trichopteraو یک روزهها
( )Ephemeropteraشناسایی شدند .از راسته
سنجاقکها دو زیر راسته سنجاقکهای کوچک

جنس
Nais
Tubifex
Erpobdella
Gammarus
Haliplus
Heptagenia
Rhithrogena
Epeorus
Chironomus
Simulium
Hydropsyche
Rhyacophila

( )Zygopteraو بزرگ ( )Anisopteraمورد شناسایی
قرار گرفتند .خانوادههای  Coenagrionidaeو
 Agrionidaeجزء سنجاقکهای کوچک هستند و
خانوادههای  Cordulegasteridaeو Gomphidae
شامل سنجاقکهای بزرگ می باشند 28 .خانواده و 21
جنس از بی مهرگان آبزی شناسایی گردیدند.
به طور کلی فراوانی گروه های جانوری در این تحقیق
در چهار ایستگاه مورد مطالعه طی  21ماه نمونه برداری
بصورت زبر بود (شکل .)1با توجه به شکل  1مشاهده
می گردد که باالترین فراوانی کفزیان در آذر ماه و
پایینترین فراوانی در اردیبهشت ماه بود.
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سنجاقک ها

10%

دوباالن

16%

بهاره ها
یک روزه ها
سن ها
سوسک ها
بال موداران

11%

20%
11%

6%

11%

4%
7%

4%

کم تاران
زالوها
شکل .1درصد کل فراوانی کفزیان شناسایی شده رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایالم (.)1386-87

در این تحقیق  617نمونه از رده حشرات آبزی
از  0راسررته شررناسررایی گردید که راسررته دوباالن با
 16/62برراالترین فراوانی را در بین حشررررات آبزی
داشررت .همچنین راسررته سررنجاقک ها ،یک روزه ها و
سررن ها به ترتیب با  25/01 ،11/15و  26/60درصررد
دارای فراوانی باالیی در رودخانه آبگرمه بودند .راسررته
بهراره هرا و برال موداران بره ترتیرب با  5/68و 5/66

ایستگاه 1

ایستگاه 1

ایستگاه 3

درصرررد پایین ترین فراوانی در بین حشررررات آبزی را
داشررتند (شررکل  .)0از شرراخه کرم های حلقوی 209
نمونه کفزی شرناسایی گردید که  89نمونه از رده کم
تاران و  57نمونه از رده زالوها بود که کم تاران 66/71
درصد و زالوها  05/90درصد فراوانی کرم های حلقوی
در رودخانه آبگرمه بودند.

ایستگاه 4

180
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آبزی

80
60

فراوانی حشرات

120

40
20
0
بال موداران

سن ها

سوسک ها بهاره ها یک روزه ها دوباالن سنجاقک ها

شکل .3مقایسه حشرات آبزی شناسایی شده در رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایالم (.)1386-87

در ایسرتگاه اول (سرچشمه رودخانه) ،دوم (غار
زینگان) ،سرروم و چهارم به ترتیب  006 ،291 ،282و
 000نمونه کفزی شرناسایی گردید .راسته بهاره ها در
ایسرتگاه دوم و راسرته سروسرک ها در ایسررتگاه سوم
نمونه ای مشاهده نشد .راسته دوباالن در ایستگاه های

اول ،دوم و سوم باالترین فراوانی را داشته و در ایستگاه
چهارم سرنجاقک ها باالترین فراوانی را داشتند .راسته
دوباالن در فصل تابستان و زمستان با  60و  68نمونه
بیشررترین فراوانی را داشررتند .راسررته سررنجاقک ها در
فصرل بهار و پاییز با  00و  66نمونه شناسایی شده از
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این راسته بود .در فصل بهار و زمستان راسته بهاره ها
کمترین فراوانی را داشرته و در فصرل تابسررتان راسته
بال موداران با شرناسایی  22نمونه کمترین فراوانی را
داشرتند .راسته های زالوها ،بهاره ها و بال موداران هر
کدام با  27نمونه شررناسررایی شررده در فصررل پاییز نیز

کمترین فراوانی را داشرتند (شکل  .)6به طور کلی در
تمام طول سررال راسررته دوباالن بیشررترین فراوانی و
راسررته های بهاره ها و بال موداران کمترین فراوانی را
در رودخانه آبگرمه داشتند.

150
100

فراوانی کفزیان

زمستان
پاییز
تابستان
بهار

200

50
0

شکل .4فراوانی کفزیان شناسایی شده در فصول مختلف در رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایالم (.)1386-87

 .4بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضرر نشان می دهد که حشرات
آبزی موجودات غالب کفزیان رودخانه آبگرمه اسرررتان
ایالم می براشرررند .در تحقیقات انجام شرررده بر روی
کفزیان روخانه کسررلیان اسررتان مازنداران ( Jafari et
 ،)al., 2011نهر مادرسو استان گلستان ( Jorjani et
 ،)al., 2011رودخانه قشالق سنندج ( Karimian et
 )al., 2009حشرررراب آبزی فون غرالرب کفزیان این
رودخانه ها گزارش شرررده اند .در مطالعات و تحقیقات
دیگر بر روی کفزیان رودخانه ها نیز حشرررات آبزی به
عنوان موجودات غرالرب رودخانه ها معرفی شرررده اند
( ; Lenz and Rheaume, 1993 ; Bass, 1995
Kamali and Esmaeili Sary, 2009 ; Hynes,
.)1998 ; Pipan, 2000

در این تحقیق گروه هررای متنوعی از کفزیرران
شرامل انواع حشررات آبزی ،زالوها ،کم تاران و سرخت
پوسررتان شررناسررایی شرردند .این تنوع رودخانه آبگرمه
دلیلی بر کیفیت مناسرب رودخانه و سالمت بیولوژیک
و اکولوژیررک آن می برراشرررد ( ; Needham, 1976
 .)Jafari et al., 2011در بررسررری کفزیان رودخانه

زریررن گررل اسررررترران مررازنرردران راسررررترره هررای
،Trichoptera ،Ephemeroptera ،Diptera
،Oligocheta
،Plecoptera
 Amphipoda ،Odonataشرررنراسرررایی شرررده اند
( .)Mirrasouli et al., 2012همچنین در رودخانه
کیلرره اسرررترران مررازنررداران کفزیرران راسرررترره هررای
،Trichoptera ،Ephemeroptera ،Diptera
،Odonata
،Oligocheta
،Plecoptera
،Pulmonata ،Porosobranchiata ،Amphipoda
 Lamellibranchiataگزارش شدند ( Abbas Pour
 .)et al., 2011در رودخانه محمد آباد استان گلستان
نررمررونرره هررای کررفررزی از راسرررررترره هررای
 Trichoptera ،Ephemeroptera ،Dipteraو
 Plecopteraگزارش شرررده انررد ( Farhangi and
 .)Teymori Yanseri, 2012انواع رودخرانره ها از
نظر مقرردار آب ،پهنررای رود ،فون و فلور گیرراهی و
جانوری ،پوشش بستر ،نهرهای کوهستانی یا جلگهای،
نوع و جنس بستر ،رسوبات ،حجم رسوبات حمل شده
با یکدیگر متفاوت هسرررتند ( Navan Maghsoodi,
.)2003
بسرریاری ار محققان تایید نموده اند که حضررور
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حشررات آبزی نشران از کیفیت مناسب و مطلوب آب
رودخانه می باشرررد ( ; Taylor and Baily, 1997
Rosenberg and Roch, 1993 ; Karimian et
 .)al., 2009 ; Jafari et al., 2011به عنوان مثال

در بررسرری کفزیان رودخانه قزل اوزن اسررتان زنجان
کیفیررت آب این رودخررانرره در ارتبرراط بررا حضرررور و
شناسایی حشرات آبزی در حد مناسب تا خیلی خوب
گزارش شررده اسررت (.)Navan Maghsoodi, 2013
همچنین در بررسرری کفزیان رودخانه قشررالق اسررتان
کردستان نیز حشرات آبزی فون غالب بودند و کیفیت
مطلوب آب این رودخررانرره نیز گزارش شرررده اسرررت
( .)Karimian et al., 2009در بررسررری رودخانه
چافرود اسرتان گیالن ،حشرات آبزی موجودات غالب
فون کفزیان رودخانه را تشکیل داده و در این رودخانه
نیز آب در کالسرره کیفی خوب تا خیلی خوب گزارش
گردید ( Jafari .)Ghaneh Sasansaraei, 2004و
همکاران ( )1722نیز شررناسررایی حشرررات آبزی در
رودخانه کسررلیان اسررتان مازندران را دلیلی بر کیفیت
باالی آب این رودخانه اعالم نموده اند.
راسرررته دوباالن که به طور عمده از دو خانواده
شررریرونومیررده ( )Chironomidaeو سررریمولیررده
( )Simuliidaeشرناسرایی شده اند ،بیشترین فراوانی
را در ایسرررتگراه های مورد مطالعه طی نمونه برداری
داشررتند .گونه های خانواده شرریرونومیده نسرربت به
آلودگی مقاوم هسرررتند و از بسرررتر تغذیه می کنند و
خانواده سررریمولیده پاالیشرررگر (فیلتر فیدر) بوده و از
ذرات معلق آب اسرررتفاده می کنند ( Jafari et al.,
 .)2011در تررحررقیق  Kamaliو Esmaeili Sary
( )1779بر روی کفزیان رودخانه السم آمل نیز راسته
دوباالن در سره ایستگاه مورد مطالعه بیشترین فراوانی
را داشرتند .همچنین در رودخانه چشرمه کیله اسرتان
مازنداران راسته دوباالن با  00درصد فراوانی بیشترین
پراکنش را داشررتند (.)Abbas Pour et al., 2011
یکی از دالیلی که راسته دوباالن در اغلب تحقیقات بر
روی رودخانه ها بیشررترین فراوانی را دارند این اسررت
که این حشرات یکی از بزرگترین راسته های حشرات
را تشکیل می دهند که از نظر انبوهی جمعیت و تعداد
گونه ها تقریبا در همه جا فراوان هستند.
Biological assessment of river cheshmekileh
tonekabon (mazandaran) with use biological
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از شاخه کرم های حلقوی  209نمونه کفزی از
دو رده کررم ترراران ( )Oligochaetaو زالرروهررا
( )Hirudineaشررناسررایی گردید که کم تاران 66/71
درصد و زالوها  05/90درصد فراوانی کرم های حلقوی
در رودخانه آبگرمه را تشررکیل دادند .با توجه به نتایج
به دسرت آمده ،مشاهده می شود که دو رده کم تاران
و زالوها در چهار فصرل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان
شرناسرایی شردند و در چهار ایستگاه مورد مطالعه در
این تحقیق حضور داشتند .زالوها و کم تاران موجودات
بی مهره آبزی هسرررتند که آسرررتانه تحمل بسررریاری
زیادی در مقابل آلودگی را دارند و شررراخص آب های
آلوده می باشند ( Javanshir et al., 2008 ; Jafari
.)et al., 2011
راسرررته ناجورپایان ( )Amphipodaو خانواده
گاماریده ( )Gammaridaeتنها گروه از رده سرررخت
پوسرتان بودند که در رودخانه آبگرمه شناسایی شدند.
گاماروس ها ( )Gammarus sp.نیز همانند دو راسته
کم تاران و زالوها در چهار فصل بهار ،تابستان ،پاییز و
زمسررتان شررناسررایی شرردند و در چهار ایسررتگاه مورد
مطالعه در این تحقیق حضور داشتند .در ایران بیشتر
رودخانه هایی که دارای آب زالل و شرفاف می باشند
و همچنین در برخی از چشررمه ها و آبگیرها و در زیر
سررن ها و البه الی پوشرررش گیاهی و جلبک ها،
گراماروس یافت می شرررود ( ; Needham, 1976
.)Javanshir et al., 2008
در یرک نتیجره گیری کلی ،بیشرررترین فراوانی
کفزیران رودخرانه آبگرمه در فصرررل پاییز (آذر ماه) و
کمترین فراوانی در فصرررل بهررار (اردیبهشرررت مرراه)
مشررراهده شرررد .در اردیبهشرررت ماه به دلیل طغیان
رودخرانره آبگرمره و گل آلود بودن آب کمترین نمونه
کفزیان نمونه برداری و شرررناسرررایی گردید .راسرررته
دوباالن در فصرل تابستان و زمستان بیشترین فراوانی
را داشرررتند .همچنین بیشرررترین نمونه ها از راسرررته
سرنجاقک ها در فصل بهار و پاییز شناسایی شدند .در
فصل بهار و زمستان راسته بهاره ها کمترین فراوانی را
داشرته و در فصل تابستان راسته بال موداران کمترین
فراوانی را داشتند.
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