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پیشگفتار
امروزه نیروی انسانی توانمند، موتور محرکه توسعه سازمانی محسوب شده و تالش 
بر آن است که دانش و اطالعات به هنگام در خدمت رشد و تعالی نیروی انسانی قرار 
گیرد. برای دستیابی به این هدف متعالی در بخش کشاورزی، رویکردها و روش های 
متنوعی طراحی و به مرحله اجرا درآمده اند که در این مجموعه وسیع، بدون تردید 
یکی از موثرترین روش ها، برنامه های انتقال یافته ها، به ویژه برنامه روز مزرعه است. 
ایجاد  با هدف بکارگیري فناوري مناسب و  یافته هاي تحقیقاتي  انتقال  برنامه هاي 
مهارت الزم در کارشناسان و تولیدکنندگان سیب زمینی منطقه و کشور و بکارگیري 
یافته هاي تحقیقاتي سازگار و دانش بومي و تجارب برتر در واحدهاي بهره برداري 
اجرا مي گردد. این هدف از طریق عملیات هفته انتقال یافته ها، روز مزرعه و ایجاد 
مزارع نمایشي در سطح کشور عملیاتي مي گردد. روز مزرعه موقعیتی است که نمود 
عینی یک فعالیت یا یافته نوین علمی، توسط محقق در ایستگاه های تحقیقاتی یا در 
واحد تولیدی در معرض دید بهره برداران، مروجان یا سایر افراد و واحدهای ذی نفع 
قرار می گیرد. با نگاهی کاربردی تر، روز مزرعه را می توان یکی از پروژه های آموزشی 
ترویجی دانست که از سوی نهاد ترویج و با همکاری و مشارکت مراکز تحقیقاتی در 
ایستگاه ها و مزارع تحقیقاتی و با حضور جمعی از کارشناسان، مروجان و کشاورزان 
پیشرو برگزار می شود و فرصت مناسبی برای ترویج و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی 
دانست. در این برنامه، محققان مراکز تحقیقاتی به ارائه آخرین نتایج و یافته های 
به نژادی،  به زراعی،  نظیر  کشاورزی  بخش  مختلف  زمینه های  در  خود  تحقیقاتی 
کنترل آفات و بیماری ها و... می پردازند. مباحث مطرح شده در روز مزرعه و نتایج 
حاصل از آن تأثیر زیادی در مدیریت عرصه های تولیدی خواهد داشت، از این رو، 
اصلی ترین مخاطبان این برنامه را افرادی چون بهره برداران، مروجان مسئول پهنه ها، 
یا  و  تولیدی، مددکاران و تسهیل گران، کارشناسان معاونت ها  تعاونی های  اعضای 
که  کارشناسان موضوعی  و  ترویج شهرستان ها  ادارات  رؤسای  اجرایی،  مدیریت ها 

ارتباط مستقیمی با عوامل تولید دارند، تشکیل می دهند. 





مقدمه
برنج مهم ترین محصول کشاورزی در سبد روزانه  از گندم و  سیب زمینی پس 
امنیت  تأمین  در  موثری  نقش  که  می باشد  ایران  همچنین  و  جهان  مردم  تغذیه 
غذایی کشور دارد. براساس آمار 2018 سازمان فائو، سطح زیرکشت سیب زمینی در 
جهان بیش از 19 میلیون هکتار، مقدار تولید بیش از 377 میلیون تن و میانگین 
مناسب  شرایط  تأمین  صورت  در  است.  بوده  تن  حدود20  هکتار  هر  در  برداشت 
تولید، تا بیش از یک صد تن سیب زمینی در هکتار می توان  برداشت کرد. این گیاه 
به  گونه ای که در بیش  به شرایط آب  و هوایی مناطق مختلف دنیا سازگار است، 
از140 کشور جهان تولید می شود. براساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی در 
سال 1398، کل سطح زیرکشت سیب زمینی در ایران حدود 143هزار هکتار بوده 
است. میزان تولید در کشور در این سال بیش از 5/2 میلیون تن بوده و از نظر سطح 
برداشت شده و تولید استان های همدان و اردبیل به ترتیب مقام های اول و دوم 
حدود  آبی  کشت  در  سیب زمینی  عملکرد  میانگین  داده اند.  اختصاص  خود  به  را 
37 تن در هکتار است. غده سیب زمینی از نظر غذایی بسیار با ارزش بوده و دارای 
است. درصد  و چربی  کارتنوئیدها  آمینه،  اسیدهای  معدنی،  مواد  ویتامین ها،  انواع 
 ماده خشک غده سیب زمینی به ویژه برای کارخانجات فرآوری مورد اهمیت است. 
اقتصادی ترین  از  بهره وری  افزایش  که  می دهند  نشان  داخلی  و  جهانی  تجارب 
راه حل هایی است که با استقبال ذی نفعان روبرو می شود و می تواند ضمن رونق 
بخشیدن به تولید، ایجاد درآمد، کاهش هزینه ترمیم منابع آب، خسارت وارد شده 
را زودتر ترمیم و احیاء نماید. خوشبختانه تجربه چند سال اخیر نشان داده که با 
فراهم آوردن امکانات، فناوری ها و تکنولوژی های جدید و به کارگیری مناسب آنها، 
تولیدکنندگان خود در این مسیر قرار گرفته اند. بر این اساس، برنامه روز مزرعه ملی 
محصول سیب زمینی در 25 مرداد ماه سال 1399 توسط مدیریت هماهنگی ترویج 
کشاورزی استان اردبیل و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اردبیل با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های نیر و اردبیل برگزار شد. 
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سطح اجرا: ملی  
و  سفلی  مهماندوست  دهستان  نیر  شهرستان  اردبیل،  استان  برگزاری:  محل 

شهرستان اردبیل روستای آراللوی بزرگ
موضوع: کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت یک ردیف روی یک 
پشته و دو  ردیف روی یک پشته در عرض 150 سانتی متر در شهرستان های نیر و اردبیل

مجری: دکتر داود حسن پناه
همکار: دکتر حسین کربالئی خیاوی، دکتر رضا غالمی و مهندس شکور هنردوست

و  تحقیقات  مرکز  و  اردبیل  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  متولی:  دستگاه 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

موقعیت مکانی اجرای برنامه: مزرعه بهره بردار آقای سرخان فرزانه و ایستگاه آالروق
زمان اجرا: روز چهارشنبه 25 تیرماه 1399 )1399/4/25(

مخاطبین برنامه: بهره بردار 25 نفر، کارشناس مسئول پهنه 11 نفر، محقق 6 
نفر و مدیر 8 نفر

تشریح سازمان کار و فرایند اجرایی:
فناوری  و  دانش  ترویج  دفتر  هماهنگی  با  سیب زمینی،  مزرعه  روز  برنامه 
کشاورزی و با میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیر و اردبیل، مشارکت 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اردبیل و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان اردبیل و با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های 
نمین و سرعین برگزار شد. انتخاب کشاورز با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
نیر و تأمین اعتبار با مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اردبیل و مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل بود.
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شرح فعالیت:

الف( سخنرانان: 

1- دکتر علی اکبر مویدی: رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و معاون 
ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2- دکتر حسین کربالئی خیاوی: رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان اردبیل

3- مهندس اکبر کریمی: بخشدار کورائیم شهرستان نیر
4- مهندس رضا ناصری: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیر

سازمان جهاد  ترویج کشاورزی  هماهنگی  مدیر  علیرضا خواجوی:  مهندس   -5
کشاورزی استان اردبیل

6- دکتر داود حسن پناه: پژوهشگر مروج ارشد سیب زمینی کشور و عضو هیأت 
علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 

ب( عناوین یافته های تحقیقاتی ارائه شده:

اراده دهنده: دکتر داود حسن پناه: پژوهشگر مروج ارشد سیب زمینی کشور و 
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

1- استفاده بهینه از بارش های زمستان و بهار 
2- صرفه جویی در مصرف آب 

3- افزایش عملکرد غده  
نیر شهرستان  برای  زمستانه  کشت  )در  سیب زمینی  مناسب  کاشت  عمق   -4 

15-10 سانتی متر و برای شهرستان اردبیل 20-15 سانتی متر و در کشت بهاره 
برای هر دو شهرستان 15-10 سانتی متر(
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5- مناسب رقم سیب زمینی )جلی و آگریا(
6- تاریخ کاشت مناسب سیب زمینی برای کشت زمستانه )اوایل اسفند ماه(

7- تاریخ کاشت مناسب سیب زمینی برای کشت بهاره )اوایل اردیبهشت ماه(

ج( اثربخشی فنون معرفی شده:

1- صرفه جویی مصرف آب در کشت زمستانه نسبت به  کشت بهاره حدود 7هزار 
مترمکعب در هکتار  

2- افزایش عملکرد غده در کشت زمستانه و بهاره، در آرایش کشت دو ردیف روی 
یک پشته نسبت به یک ردیف روی یک پشته 16/35 تن در هکتار 

3- عرضه تولید کشت زمستانه به بازار در تیر ماه برای مصرف تازه خوری )زمانی 
که سیب زمینی در بازار نسبت به سایر ماه های سال گران تر است(.

4- کاهش خسارت آفت بید سیب زمینی، بیماری های سفیدک دروغی و آلترناریا و 
عوارض فیزیولوژیکی غده.

5- افزایش درآمد کشاورز در هر هکتار در کشت زمستانه نسبت به کشت بهاره و 
در آرایش کشت دو ردیف روی یک پشته 919 میلیون ریال و در آرایش کشت یک 

ردیف روی یک پشته 74 میلیون ریال 

د( سطح اجرا شده: 

152 هکتار 

ه( برگزاری نمایشگاه جانبی:

7 رقم ملی سیب زمینی به نمایش گذاشته و خصوصیات زراعی و کیفی آنها برای 
بازدیدکنندگان توضیح داده شد.  
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ز( تحلیل ترویجی برنامه:

در  بخـش  اهـداف  پیشـبرد  در  اساسـی  نقـش  بخـش کشـاورزی  بهره برداران 
و  مـزارع  بـه  فنـی  دانـش  انتقـال  از طریـق  آمـوزش  و  دارنـد  بـه خودکفایـی  رسـیدن 
را  بخـش کشـاورزی  در  اشـتغال جوانـان  زمینـه  تولیـد  نویـن  ترویـج شیوه های 
فراهـم می کند. خوشـبختانه در حال حاضر کشـاورزان به سـمت یافته های جدید 
گرایش پیدا کرده اند، یکـی از ابزارهـای رسـیدن بـه اهـداف کشـاورزی پایـدار و 
ارائـه  و  الگویـی  مـزارع  احـداث  زارعیـن،  آگاهی  و  فنـی  دانـش  افزایـش  نویـن، 
که  شهرستان هایی  از  کشاورزان  برنامه  این  در  اسـت.  نویـن  مباحـث   آمـوزش 
و  کرده  کیل گیری  و  بازدید  مزرعه  از  و  داشتند  می شود، حضور  کشت  سیب زمینی 
میزان عملکرد و کیفیت غده را مشاهده نمودند. این برنامه تأثیر مثبتی در کارشناسان و 

بهره برداران و مدیران منطقه داشت.    

ه( تحلیل فنی برنامه:

آرایش کشت دو ردیف روی یک  آمده، عملکرد غده در  نتایج بدست  براساس 
پشته با فاصله عرض کاشت 150 سانتی متر، در کشت زمستانه 65/99 تن در هکتار و 
در کشت بهاره 90/70 تن در هکتار و در آرایش کاشت یک ردیف روی یک پشته 
با فاصله عرض کاشت 150 سانتی متر، در کشت زمستانه 32/48 تن در هکتار و 
در کشت بهاره 40/84 تن در هکتار بود )جدول 1(. افزایش عملکرد غده در کشت 
زمستانه و بهاره، در آرایش کشت دو ردیف روی یک پشته نسبت به یک ردیف روی 
یک پشته 16/35 تن در هکتار بود )جدول 1(. در طی دوره رشد، در آرایش کشت دو 
ردیف روی یک پشته و یک ردیف روی یک پشته، در کشت زمستانه مقدار 5892/2 
مترمکعب در هکتار و در کشت بهاره 13022/2 مترمکعب در هکتار آب مصرف شد. 
میزان صرفه جویی و کاهش مصرف آب در کشت زمستانه نسبت به کشت بهاره در 

هر دو آرایش کشت، 7130 مترمکعب در هکتار )55 درصد( بود )جدول 1(.
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کارائی مصرف آب، در آرایش کشت دو ردیف روی یک پشته در کشت زمستانه 
11/2 کیلوگرم در مترمکعب و در کشت بهاره 6/97 کیلوگرم در مترمکعب و در آرایش 
کشت یک ردیف روی یک پشته در کشت زمستانه 5/51 کیلوگرم در مترمکعب و در 
کشت بهاره 3/14 کیلوگرم در مترمکعب بود. در هر دو آرایش کاشت کارائی مصرف 
آب در کشت زمستانه بیش تر از کشت بهاره بدست آمد )جدول 1(. افزایش عملکرد 
غده در کشت بهاره نسبت به کشت زمستانه در آرایش کاشت دو ردیف روی یک 
پشته 24/71 تن در هکتار و در آرایش کاشت یک ردیف روی یک پشته 8/36 تن 
در هکتار بود. از آنجایی که در زمان برداشت کشت زمستانه، قیمت سیب زمینی در 
بازار باال بوده و هزینه تولید نسبت به کشت بهاره کم تر است. براساس برآورد هزینه و 
فروش، افزایش درآمد کشاورز در هر هکتار در کشت زمستانه نسبت به کشت بهاره 
آرایش کشت  در  و  ریال  میلیون  آرایش کشت دو ردیف روی یک پشته 166  در 
و  میزان صرفه جویی  از طرفی  بود.  ریال  میلیون   یک ردیف روی یک پشته 157 
مترمکعب در  بهاره 7130  به کشت  نسبت  کاهش مصرف آب در کشت زمستانه 

هکتار )55 درصد( بود )جدول 1(. 
صرفه جویی  آب،  مصرف  کارآیی  افزایش  غده،  عملکرد  افزایش  به  توجه   با 
کاشت عرض  به  پشته  دو  روی  ردیفه  چهار  غده کار  با  ارقام  کاشت  آب،  مصرف   در 

150 سانتی متر در اسفند ماه برای مزارع تولید سیب زمینی شهرستان نیر و اردبیل و 
مناطق هم اقلیم توصیه می گردد.



                                                                     برنامه روز مزرعه ملی سیب زمینی
14

جدول 1- عملکرد غده، میزان آب مصرفی و درآمد حاصل کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با 
آرایش کشت یک ردیف روی یک پشته و دو  ردیف روی یک پشته 

آرایش 
کاشت

فصل 
کاشت

عملکرد غده 
)تن در 
هکتار(

 

تعداد 
آبیاری

میزان آب 
مصرفی 

)متر مکعب(

کارائی 
مصرف آب 

)کیلوگرم در 
مترمکعب(

درآمد 
)میلیون 

ریال(

دو  ردیف 
روی یک 

پشته

65/9955892/211/201980 زمستان

90/701113022/26/971814 بهار

24/71671304/23166اختالف

یک ردیف 
روی یک 

پشته

32/4855892/25/51974 زمستان

40/841113022/23/14817بهار

8/36671302/41157اختالف

1/829--16/35اختالف 

نتایج و دستاوردها:
1- افزایش عملکرد غده در کشت زمستانه و بهاره، در آرایش کشت دو ردیف روی 

یک پشته نسبت به یک ردیف روی یک پشته 16/35 تن در هکتار بود.
2- میزان صرفه جویی و کاهش مصرف آب در کشت زمستانه نسبت به کشت 

بهاره در هر دو آرایش کشت، 7130 مترمکعب در هکتار )55 درصد( بود.
از  آرایش کاشت، در کشت زمستانه بیش تر  3- کارائی مصرف آب، در هر دو 

کشت بهاره بود. 
4- در هر هکتار درآمد کشاورز در کشت زمستانه نسبت به کشت بهاره در آرایش 
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کشت دو ردیف روی یک پشته 166 میلیون ریال و در آرایش کشت یک ردیف 
روی یک پشته 157 میلیون ریال بود. 

5- در کشت زمستانه خسارت آفت بید سیب زمینی، بیماری های سفیدک دروغی و 
آلترناریا و عوارض فیزیولوژیکی غده کمتر از یک درصد بود.  

پیشنهادها:
1- برگزاری برنامه روز مزرعه کشت زمستانه و بهاره در آرایش کشت دو ردیف 

روی یک پشته در شهرستان های نمین و سرعین در سال زراعی 1400
2- استفاده از 7 رقم ملی سیب زمینی )ساواالن، خاوران، جاوید، آتوسا، آنوشا، 

رونا و تکتا( در کشت زمستانه و بهاره
3- استفاده از ارقام متحمل به کم آ بیاری در کشت زمستانه و بهاره

در  بهاره  و  زمستانه  کشت  در  )تیپ(  قطره ای  آبیاری  سیستم  از  استفاده   -4
شهرستان های نیر، اردبیل، سرعین و نمین

5- افزایـش دانـش فنـی و آگاهی زارعیـن با احـداث مـزارع الگویـی و ارائـه 
آمـوزش مباحـث نویـن 

6- مدرن سازی بخش کشاورزی 

ح( چالش ها:
1- انتقـال علـم بـه مزرعـه، چالـش بـزرگ بخش کشـاورزی اسـت و نیاز به 
سیسـتم جدید مدیریـت دانش در بخش کشـاورزی دارد تـا بتـوان بـا مدیریـت 
صحیـح علـم را بـه مزرعه ها بـرد که با طرح یاوران تولید این کار در حال انجام است.

2- کمبود آب، بهره وری پایین و ناپایداری منابع تولید از چالش های مهم بخش کشاورزی 
کشور هستند )حفظ امنیت غذایی، حفاظت از منابع تولید و افزایش درآمد کشاورزان(.
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و( شرح خالصه روش کار: 
و  را شخم زده  ابتدا زمین مدنظر  برای کشت سیب زمینی  در مهر ماه 1398، 
سپس با کمک دیسک کلوخه های ایجاد شده خرد شدند. در اواسط بهمن ماه 1398 
)حدود یک ماه قبل از کشت(، کف انبار کشاورز تمیز شد و غده های سیب زمینی، در 
دو الیه روی هم در معرض نور غیرمستقیم قرار داده شدند. درجه حرارت انبار 15 تا 
20 درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی 85 درصد تنظیم شد. قبل از کشت، جوانه های 
حذف  نزده،  جوانه  غده های  و  بیماری  عالئم  دارای  غده های  رنگ،  سفید  طویل 
شدند. غده های دارای جوانه های رنگی قوی به اندازه حداکثر یک سانتی متر برای 
 کاشت آماده شدند. کشت زمستانه در 10 اسفند ماه سال 1398 و کشت بهاره در

10 اردیبهشت ماه 1399 انجام شد. عمق کاشت غده های سیب زمینی در کشت 
زمستانه برای شهرستان نیر  15-10 سانتی متر و برای شهرستان اردبیل 15-20 
سانتی متر و در کشت بهاره برای شهرستان های اردبیل و نیر 15-10 سانتی متر، 
فاصله دو بوته 25 سانتی متر و فاصله دو ردیف 75 سانتی متر در نظر گرفته شد. 
در آرایش کشت یک ردیف روی یک پشته از سیب زمینی کار اتوماتیک دو ردیفه به 
عرض 150 سانتی متر و در آرایش کشت دو ردیف روی یک پشته از سیب زمینی کار 
شد.  استفاده  زیگزاک  صورت  به  سانتی متر   150 عرض  به  ردیفه  چهار  اتوماتیک 
خاک دهی پای بوته برای افزایش غده دهی، پوشاندن غده های در حال رشد، کنترل 
علف های هرز، توسعه ریشه ها و ممانعت از خوابیدگی و ورس بوته ها به صورت دستی 
خاطر  به  سیب زمینی،  رشد  اوایل  در  گرفت.  صورت  گیاه  برگی   3 تا   2 مرحله  در 
بارش های زمستانه و بهاره، نیاز آبی این گیاه کم بود. در ادامه در کشت زمستانه 6 بار و 
در کشت بهاره 11 بار آبیاری صورت گرفت. کودهای شیمیایی براساس نتایج آزمون 
خاک مصرف شد. اوره به مقدار 250 کیلوگرم در هکتار، فسفات پتاسیم به مقدار 150 

کیلوگرم در هکتار و  سولفات پتاسیم به مقدار 100 کیلوگرم در هکتار مصرف شد.
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 نحوه مصرف کود اوره یک چهارم قبل از کاشت و ما بقی به نسبت های 35، 45 و
20 درصد در مراحل رشد رویشی، تشکیل و پر شدن غده و مرحله حجیم شدن 
غده ها استفاده شد. فسفات پتاسیم و سولفات پتاسیم قبل از کاشت به زمین اضافه 
 شد. از سم پاراکوات به میزان 3 لیتر در هکتار پس از کاشت و قبل از سبز شدن 
برگی  تا 3  به میزان 0/5 کیلوگرم در هکتار در مرحله 2  از سم سنکور  و  بوته ها 
سیب زمینی استفاده شد. در کشت زمستانه، به دلیل سبز شدن بوته ها قبل از کشت 
سیب زمینی بهاره، مبارزه با آفت سوسک کلرادو، با استفاده از سم کنفیدور یک بار 
برای  مبارزه ای  انجام شد. هیچ  میلی لیتر  مقدار 250  به  ماه  اردیبهشت  اواخر  در 
بهاره حدود 2  بیماری های مهم سیب زمینی صورت نگرفت. در کشت زمستانه و 
هفته قبل از برداشت، سرزنی اندام های هوایی انجام شد تا غده ها فرصت کافی برای 
پوست گیری داشته باشند و حساسیت آنها به پوسته  پوسته شدن و خرد شدن کاهش 
یابد. در اواخر تیر ماه سال 1399، برداشت سیب زمینی کشت زمستانه و اواخر مرداد 

ماه سال 1399 کشت بهاره انجام شد. 
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 تصاویر کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت یک ردیف روی یک پشته در عرض
 150 سانتی متر 
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 ادامه تصاویر کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت یک ردیف روی یک پشته در عرض
 150 سانتی متر
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 ادامه تصاویر کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت یک ردیف روی یک پشته در 
عرض 150 سانتی متر
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 ادامه تصاویر کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت یک ردیف روی یک پشته در 
عرض 150 سانتی متر
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 ادامه تصاویر کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت یک ردیف روی یک پشته در عرض 
150 سانتی متر
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 ادامه تصاویر کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت یک ردیف روی یک پشته در عرض
 150 سانتی متر
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 تصاویر کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت دو ردیف روی یک پشته در عرض
 150 سانتی متر
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 ادامه تصاویر کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت دو ردیف روی یک پشته در عرض
 150 سانتی متر

 ادامه تصاویر کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت دو ردیف روی یک پشته در عرض
 150 سانتی متر
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 ادامه تصاویر کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت دو ردیف روی یک پشته در عرض
 150 سانتی متر
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یادداشت
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یادداشت




