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برآورد تعداد و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات عملیات قطع با استفاده از روش خط
نمونه
فرشاد کیوان بهجو ،1زینب

پورقلی2

تاریخ دریافت 96/6/10 :تاریخ پذیرش 96/12/6 :

چکیده
در این بررسی ،روش نمونه برداری خطی به منظور برآورد مازاد مقطوعات عملیات قطع بکار بردهشد و مشخصه-
های تعداد در هکتار و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات محاسبه و نتایج بدست آمده بر اساس تئوری احتماالت
با یکدیگر مقایسه گردید .اجرای مطالعه و بررسی در سهه پارسهب بهه مسهاحت کلهی  107هکتهار کهه طهی آن
آماربرداری صد در صد برای پارامتر واقعی جامعه آماری (تعداد در هکتار و سطح تحت پوشهش و سهپس نمونهه
برداری خطی در همین منطقه با پیاده کردن شبکهای به ابعاد  100*100متر و با خط نمونهههای  100متهری،
اندازهگیریها و سپس محاسبات انجام گردید .با استفاده از آزمون  ،tstudentآزمون مقایسه میانگینهای حاصله از
میانگین واقعی جامعه و میانگینهای محاسبه شده از نمونه برداری خطی با استفاده تئوری احتماالت ،نشهان داد
که بین میانگینهای واقعی جامعه و میانگینهای بدست آمده از نمونه برداری خطی اختالف معنهی داری وجهود
ندارد .ضمناً در این روش محاسبه در نمونه برداری خطی ،حدود اعتماد محاسبه شده ،میانگین واقعی جامعه را در
بر میگیرد .با این حال به علت جامعه ناهمگن منطقه درصد اشتباه آماربرداری در نمونه بهرداری خطهی بهیش از
مقدار قابب قبول  10درصد به دست آمد .با توجه به موارد ذکر شده در فوق نتیجهگیری گردید کهه روش نمونهه
برداری خطی ،بهترین روش برای برآورد تعداد و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات در جنگب میباشد.
کلمات کلیدی :برآورد تعداد و سطح تحت پوشش ،مازاد مقطوعات ،نمونه برداری خطی ،تئوری احتماالت
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 -2نویسنده مسئول ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه محقق اردبيلی ،اردبيل ،ایران.
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مقدمه

پالههت سههازی ،پارکههت سههازی ،چههوبهههای

پس از عملیات قطع و خروج گهرده بینهه هها ،

ساختمانی ،انهواع تختهه آالت ،کاغهذ سهازی و

مازاد مقطوعاتی در عرصهه جنگهب بهاقی مهی-

سایر مصارف مشابه میباشد.

مانند،که این مازاد مقطوعات یك جزء مهم در

هیزم :عبارتست از قطعات و مهازاد محصهوالت

جنگب محسوب میگهردد ( . 3از طرفهی ایهن

مستحصلهای که از مراحب مختلف بهره برداری

مازاد مقطوعهات اگهر در جنگهب بهاقی بماننهد

جنگب به دسهت مهیآینهد کهه فاقهد هرگونهه

زیسههتگاه را بههرای موجههودات زنههده در جنگههب

اشکال هندسی خاص بوده و در مصارف سنتی

فراهم می کنند و اگر از جنگهب خهارج گردنهد

وتبدیب به زغال کهاربرد دارنهد ،مهیتواننهد در

می توان از آنها در صنایع چوب اسهتفاده کهرد

انطباق با ویژگیهای فنی–تکنیکهی در بعيهی

( . 4امروزه در کشور ایران به دلیب افزایش نیاز

صنایع تبدیلی همانند صنایع کاغذ سازی ،فیبر

چوبی و کمبود منابع چوب ایهن مقطوعهات از

و تولید خرده چوب و غیره مورد استفاده قهرار

جنگب خارج میگردند ولی با توجهه بهه بحه

گیرند .توضیح اینکهه مناسهبترین هیهزم بهرای

مدیریت پایدار جنگب هها کهه امهروزه در اک هر

کاغذ سازی میبایستی دارای ویژگیهایی نظیر

کشورها مطرح شده اسهت بایسهتی میزانهی از

صاف بودن ،پوسیدگی نداشتن ،قطر بیش از 4

این مازاد مقطوعات در جنگهب بهاقی بمانهد تها

سانتیمتر و طول بیش از یك متر باشد.

تنوع زیستی در جنگب حفظ گردد .برای برنامه

بهها توجههه بههه مههوارد ذکههر شههده در فههوق و

ریزی صحیح در مورد مازاد مقطوعهات حاصهب

کاربردهای زیادی که مازاد مقطوعات ( کهاتین

از عملیات قطع در جنگهبههای شهمال ایهران

و هیزم مهی تواننهد در تنهوع زیسهتی داشهته

نخست باید بتهوان تمهام ایهن مقطوعهات را بها

باشند ارائه روشی علمی و دقیق و کهم هزینهه

روشی علمی و صحیح اندازه گیهری نمهود(. 8

برای برآورد تعهداد آنهها ضهروری مهی باشهد.

این مقطوعات حاصله شامب کاتین و هیزم می

جهت تعیین مقدار مازاد مقطوعات به جا مانده

باشند که چنین تعریف میگردند:

از عملیات قطهع و تبهدیب در ایهران بیشهتر از

کاتین :اصطالحاً به چوبهای گردی گفتهه مهی

روشهههایی اسههتفاده مههیکننههد کههه گههاهی از

شود کهه قطهر آنهها بهین  15-30سهانتیمتر و

واقعیت دور میباشند .برای انجام این کار از دو

طول آنها حدود  1متر باشد و قابلیت تبهدیب

راه میتهوان اسهتفاده کهرد :اول آنکهه بها آمهار

به چوب آالت الواری را ندارند .عمهده مصهارف

برداری صد در صد تمام این مازاد مقطوعات را

این نوع فراورده در جعبه سازی ،قرقهره کابهب،

اندازهگیری نمود که بدلیب هزینه زیاد و صرف
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وقت و انرژی مقدور نمیباشد یها اینکهه شهاید

شدهاست.از نظهر توپهوگرافی منطقههای اسهت

بتوان از نمونه برداری خطی1اسهتفاده کهرد .در

کوهستانی ،و شیب عمومی منطقه بین صفر تا

کشورهای دیگر بهرای بهرآورد ضهایعات چهوبی

هشتاد درصد میباشد .منطقهه مهورد مطالعهه

درشت2در جنگب از روش نمونه برداری خطهی

شامب پارسهبههای  323-322و  328از ایهن

استفاده می شود (. 3

سری می باشند .دامنه ارتفاعی (ارتفاع از سطح

.با توجه به اینکه در جنگب های شهمال ایهران

دریا منطقه بین  1200الی  1500متهر مهی-

از شیوه جنگب شناسی گزینشی3اسهتفاده مهی

باشد.

شههود و مههازاد مقطوعههات در جنگههب بصههورت

بهرهبرداری از جنگبهای منطقه مورد مطالعهه

پراکنده پخش شده اند ،استفاده از ابعاد شهبکه

توسط جنگبنشینان جهت مصارف روستائی از

کوچکتر و طول خط نمونه بیشتر ممکن اسهت

قبیب سوخت ،خانهسهازی ،چپرکشهی و غیهره

برای این جنگب ها مناسب باشد .توضیح اینکه

صورت میگرفتهه و دامهداران جنگهب منطقهه

در ایههران تههاکنون در مههورد اسههتفاده از نمونههه

مورد مطالعه در مصرف چرای دام افراط کهرده

برداری خطی در جنگهب بهرای بهرآورد تعهداد

و یا سرشاخههای درختان را جهت تعلیف دام-

مههازاد مقطوعههات مطالعههه ای صههورت نگرفتههه

هایشان مورد استفاده قرار میدادند .البته هنوز

است .برای رسهیدن بهه ایهن ههدف و انتخهاب

هم دخالتهای بهی رویهه جنگهب نشهینان بها

روش بهینههه آمههاربرداری بههرای بههرآورد مههازاد

همههان شههدت ادامههه داشههته و روز بههروز بههر

مقطوعات در جنگب های شهمال ایهران ،روش

تعدادشان اضافه میگردد .کهت زدن درختهان

نمونه برداری خطی با روشههای محاسهبه بهر

بهترین روش توسعه علف چهر ،توسهط جنگهب

اساس تئوری احتماالت ،به کار گرفته شهد تها

نشهینان انتخهاب گردیهده و شهدت کهت زدن،

در انتها مناسب تهرین روش از بهین سهه روش

سرشاخه زنی و قطع درختان در اطراف خانهه-

فوق انتخاب گردد.

های مسکونی منطقهه مهورد مطالعهه زیهاد بهه

منطقه مورد مطالعه در سهری  3حهوزه آبخیهر

چشم میخورد که نمونهههای زیهادی در طهی

شاندرمن قرار گرفتهاست .جهت کلهی منطقهه

عملیههات صههحرایی مشههاهده گردیههد .از سههال

شمالی و این منطقه در عرض جغرافیهایی ́ 26

 1375طههرح جنگلههداری دانههه زادی توسههط

و ˚ 37و طهول جغرافیهایی ́  26و˚  48واقهع

سازمان جنگبها بهرای چوکها تهیهه گردیهد و
برداشتهایی در منطقهه مهورد مطالعهه صهورت

Line Intersect Sampling 1
Coarse Woody Debris 2
Selection method 3

گرفت ( . 1در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به
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کتابچه طرح جنگلداری (کتابچه طرح سری 3

اکیپ آمار برداری که شامب یك سر اکیپ و 2

چفرود شاندرمن مراجعه گردد.

کارگر بود ،اقدام به انهدازهگیهری تعهداد مهازاد

مواد و روش ها
مشخصه های مورد بررسی
مشخصههای مورد بررسی به ههدف از مطالعهه
بستگی دارد ( . 5از آنجائی که در جنگبههای
شههمال ایههران حفههظ تنههوع زیسههتی از اولویههت
خاصی برخوردار است و جنگب باید از پایداری
اکولوژیکی برخوردار باشد؛ مشخصههای تعهداد
در هکتار و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات
بعنوان مشخصه مورد نظر در نظر گرفتهشد؛
آمار برداری صددرصد :در این روش کلیه افراد
جامعه مورد اندازهگیری قرار مهیگیرنهد (. 10
در این تحقیق کلیه مقطوعهاتی کهه قطهر سهر
نازکشان بیش از  4سانتیمتر و طولشان بیشتر
از  1متر بود ،اندازهگیری شدند (علت مبنا قرار
دادن قطر  4سانتیمتر به باال این مسأله است که
اندازهگیهری مقطوعهاتی کهه قطرشهان کمتهر از 4
سانتیمتر باشد با استفاده از نوار قطر سهنج مشهکب
میباشد و قابلیت استفاده در کاغذسازی هم ندارند .
اجرای آمار برداری صهددرصهد :جههت اجهرای
آمار برداری صددرصد ابتدا نقشه توپوگرافی بها
مقیاس  1:25000منطقهه را  2/5برابهر بهزر
نمهوده و سهپس طهی جنگهب گردشهی ،نحههوه
پراکنش مازاد مقطوعات مشخص شهد .بعهد از
مشخص کردن محدوده منطقه مهورد مطالعهه
روی نقشههه و بعههد روی زمههین ،بهها اسههتفاده از

مقطوعات شد .بهرای اینکهه خطهای حاصهب از
اندازهگیری مجدد مهازاد مقطوعهات در هنگهام
اجرای آمار برداری صددرصد حذف گردد ،بعد
از اندازهگیری هر قطعه روی آن با گه سهفید
رنگ عالمتگذاری مهیشهد .مسهاحت پارسهبههای
 211 ،216و  217به ترتیهب  57 ،36و  39هکتهار
بود.
محاسهبات الزم در حالهت آمههار بهرداری صههد-
درصد :پس از انجام آمار برداری صهددرصهد و
اندازهگیری کلیه مهازاد مقطوعهات موجهود در
منطقه مورد مطالعه ،مشخصه تعداد با استفاده
از اندازهگیریهای انجامشهده در آمهار بهرداری
صددرصد محاسبه شد.
نمونههه بههرداری خطههی 1:در ایههن روش نمونههه-
برداری در راستای یك خهط حرکهت نمهوده و
مقطوعاتی که محور مرکزی آنها و یا درختانی
که به طریقی شاخه ،ساقه و یا ههر قسهمتی از
آنها با راستای این خط برخورد داشته باشهند
اندازهگیری میشهوند .در ایهن روش مسهاحت
وجود ندارد .این روش هم در بررسیهای کمی
و هم در بررسیهای کیفی مورد استفاده قهرار
میگیرد (. 10
مراحب اجرای روش خط نمونه( ترانسکت  :در
این مطالعه به منظور تعیین طول مناسب خط
Line intersect sampling 1

فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران  ،سال نهم ،شماره اول ،پیاپی  ، 31بهار .............................................................................................. 1397

نمونهها ،در ابتدا به صهورت مقهدماتی از خهط

محاسبات الزم در حالت آمار برداری ترانسکت:

نمونههای با طول  30متر و در مرحله بعد 50

پارامترهایی که با استفاده از روش نمونهبرداری

متر استفاده شد ،نتایج ایهن نمونهه بهرداریهها

خطی در مورد مازاد مقطوعات در این مطالعهه

نشانداد که در منطقهه مهورد مطالعهه بایهد از

برآورد شدند شامب تعداد در هکتار بود .در زیهر

خط نمونههای با طول بیشهتر اسهتفاده گهردد

فرمولهایی که برای برآورد ههر کهدام از پارامترههای

زیرا در خط نمونههای  30و  50متری راستای

فوق استفاده میگردد ذکر خواهد شد.

اک ر خط نمونههها بها ههی قطعههای برخهورد

برآورد تعداد در هکتار و سهطح تحهت پوشهش

نمیکرد ،بنابراین طول خهط نمونهههها بیشهتر

مازاد مقطوعات در یك خط نمونه :اگهر فهرض

( 100متر در نظر گرفتهه شهدند .از طرفهی از

کنیم که در سطح  Aقطعاتی بصورت تصادفی

حداقب ممکن ابعاد شبکه آمهاربرداری در ایهن

پخش شده باشند احتمال اینکهه ایهن قطعهات

تحقیق ( 100×100متر استفاده شد .زیرا اگر

توسط خط نمونه (به طول  Lقطع گردد برابر

ابعاد شبکه از مقدار ذکر شهده کوچهك تهر در

خواهد بود با 3( :و  6و . 8
2  L  lij

نظر گرفته میشد ،همپوشانی بین خط نمونه-
ها موجب برآورد بیش از حد مهازاد مقطوعهات
میشد.
پس از طراحهی شهبکه و انتخهاب طهول خهط
نمونه ،پیاده نمودن خط نمونهها در روی زمین
انجههام گرفههت .از محههب تقههاطع اضههالع شههبکه
بعنوان نقطه شروع خط نمونه ها استفاده شهد

A

Pij 

اگر قطعه بصورت افقی قرار نگرفته باشد طهول
قطعه باید با ضرب  lijدر کسینوس زاویه حاده
قطعه با سطح افقی تصحیح شهود کهه فرمهول
بدین صورت تغییر خواهدکرد:
) 2  L  (lij  cos ij
A

Pij 

که با یك آزیموت مشخص (که بطور تصهادفی

از طرفی متغیر مورد نظهر از نسهبت مقهدار آن

در نقطه شروع هریك از خهط نمونهههها و بهه

متغیر ( Yijبه مقهدار احتمهال ( Pijبدسهت

کمك ماشین حساب انتخهاب مهیشهد و بهین

میآید ،که چنین نمایش داده میشود. 3( :

 90 -270بود .این کار به دلیب افزایش سهطح

Yij

mj

بالقوه تحت پوشش خط نمونهها انجام میشد ،

Pij

j 1

Yi  

به کمك طناب  25متری و یك ژالون ،راستای

این معادله برای اندازهگیهری مهازاد مقطوعهات

خط نمونه بر روی زمین مشخص و مقطوعاتی

قابب استفاده میباشد.

که به نوعی محور مرکزی آنها با راستای ایهن

تعداد به ازای واحد سطح بوسیله قطعاتی که

خط برخورد داشتند ،اندازهگیری میشدند.

توسط خط نمونه قطع میگردند با جایگزینی
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تعداد قطعه به جای  Yijطبق معادله زیر

که گرد یا نیمه مدور بودند اندازهگیری شده و

بدست میآید:

در محاسبات مربوطه وارد گشتند.
Vij

mj

P

ij

j 1

Yi 

در این بررسی از تعیین میهزان زاویهه افقهی قطعهه
صرف نظر شده است زیرا زاویه افقی در اک ر مهوارد

بر آورد سطح تحت پوشش مازاد

کمتر از  10درجه میباشد و در نتیجه نههائی تهاثیر

مقطوعات در هکتار در یك خط نمونه :این

زیادی نخواهدگذاشت ( 6و . 7

پارامتر نیز قابب برآورد می باشد برای
برآورد این پارامتر از فرمول زیر استفاده

نتایج

می گردد3( :

قبب از اینکه به بررسهی شهاخصههای آمهاری

mj
d
50  
Yi (m ha) 
  ij
L
j 1 cos ij
2

برای هر یك از مشخصهها در آمار برداری صد
درصد پرداخته شود ،وضهعیت پهراکنش مهازاد

که در آن  :dijقطر قطعه به سانتیمتر:∏ ،

مقطوعات در منطقه مورد مطالعه تشریح می-

مقدار ثابت :L ،طول خط نمونه به متر:Yi ،

گردد.

سطحی پوشیده شده توسط مازاد مقطوعات

در منطقه مورد مطالعه یعنی در سه پارسب در

میباشد.

کب  277درخت نشانه گذاری و قطع گردیدند.

برآورد تعداد قطعه در هکتار در یك خط

بررسی مازاد مقطوعات حاصب از عملیات قطع

نمونه :برای برآورد این پارامتر از فرمول

و تبدیب در منطقه مورد مطالعه نشان داد کهه

زیر استفاده می شود6( :

اک ر درختان قطع شهده شهامب درختهان راش

j
10000
1

2 L
) j 1 (l ij  cos ij

m

ha) 

قطعه( Yi

میباشهند ولهی در بهین درختهان قطهع شهده
درختان توسکا ،ممرز ،افرا ،نمهدار ،و ملهج نیهز

که در آن  :lijطول قطعه به متر : L ،طول خط

مشههاهده شههد .طبههق نتههایج صههورت مجلههس

نمونه :Yi ،تعداد قطعه در هکتار میباشد.

استحصال ،حجم کهب درختهان نشهانهگهذاری

توضیح اینکه فرمولهای ذکر شده در فوق در

شده در منطقه مهورد مطالعهه  2002/46متهر

مورد قطعاتی که گرد یا نیمه مدور باشند

مکعب تعیین شد.

صادق میباشد ،بنابراین در این تحقیق قطعاتی
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جدول  : 1نتایج محاسبات آماری در آماربرداری صد در صد درسه پارسب مورد مطالعه
مشخصه

تعداد در هکتار

تعداد در هکتار

تعداد در هکتار

در 322

در 323

در 328

362/43

231/23

299/47

N

234/65

198/54

124/11

S

....... ........شاخص آماری

نتایج آمار بهرداری ترانسهکت ( نمونهه بهرداری

میانگین زمان الزم برای پیاده کردن ترانسکت

خطی  :بعد از پیاده کردن خط نمونه هها روی

بدسههت آمههده اسههت .از آنجائیکههه در پارسههب

زمین منطقه مورد مطالعه انهدازه گیهریههای

217تعهههداد  36خهههط نمونهههه  ،در پارسهههب

مورد نیاز که در قبب توضهیح داده شهد ،انجهام

216تعههداد 30خههط نمونههه و در پارس هب 211

میشد .نتایج در جدول  2آمده است.

تعداد  32خط نمونه برداشت شده است زمهان

نتایج مطالعات زمانی :بطهور کلهی  ،زمهان الزم

کب آمار برداری برای این روش  1940/4دقیقه

برای آمار برداری به ازای هر خط نمونهه 19/8

میباشد .با توجه به اینکه اکیهپ آمهار بهرداری

دقیقه محاسبه شهده اسهت کهه ایهن زمهان از

متشکب از  3نفر بود زمهان کهب آمهار بهرداری

مجموع میانگین زمان الزم بهرای انهدازهگیهری

 646/8دقیقه بهر حسهب فهرد دقیقهه بدسهت

پارامترههها در هههر خههط نمونههه  100متههری و

خواهد آمد.

جدول :2نتایج محاسبات آماری و مطالعات زمانی برای مشخصه های مورد بررسی درنمونه برداری خطی در سه پارسب
مورد مطالعه
احتماالت

شاخص آماری

412/25

N

2/00

Sv

27/6

% Sv

4/09

E

55/12

E%

259/51

S

1/24

sw

25/8

sw %

2/54

E

52/92

E%

591/6

مشخصه

تعداد در هکتار

سطح تحت پوشش در هکتار(متر
مربع

زمان کب آماربرداری (دقیقه
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تجزیه و تحلیل دادهها

مقایسة معنی دار بهودن یها معنهی دار نبهودن

جهت مقایسة میزان واقعی تعداد در هکتهار در

اختالف بین میهانگین تعهداد در هکتهار مهازاد

پارسبهای منطقة مورد مطالعه با تعداد برآورد

مقطوعات در منطقة مهورد مطالعهه در نمونهه-

شده حاصب از اندازهگیهری در نمونهه بهرداری

برداری خطی (بطور جداگانه و میانگین تعداد

خطی ،بعد از انجام آزمون نرمال بودن دادههها،

در هکتار واقعی حاصب از آمار برداری صهد در

مشههخص شههد دادهههها نرمههال بههوده  ،بایههد از

صد انجام شد .آزمون  tنشان داد در حالتی که

آزمونهای پارامتری استفاده گهردد و نیهاز بهه

میانگینهای حقیقی حاصب از آمار برداری صد

انجام آنالیز واریانس و آزمون مقایسه میهانگین

درصد با میانگینهای بهرآورد شهده حاصهب از

ها میباشد (. 2

نمونههه بههرداری خطههی مقایسههه شههود ،بههین

از آنجائی که در این مطالعه مقایسه میهانگین-

میههانگینهههای بههرآورد شههده حاصههب از نمونههه

های واقعی حاصب از آمار بهرداری صهد درصهد

برداری بها میهانگین حقیقهی جامعهه اخهتالف

مازاد مقطوعات و میانگینهای بدسهتآمهده از

معنی داری وجود ندارد .همة مقایسات فوق در

اندازهگیری در نمونه بهرداری خطهی مهد نظهر

سطح  5%انجام شده اسهت زیهرا اختالفهات در

میباشد ،بنابراین در ایهن بررسهی از آزمهون t

سطح  5درصد معنی دار بود .نتایج مقایسههی

استیودنت ،اسهتفاده شهد ( . 9آزمهون tجههت

میانگینها در جدول 3آمده است.

جدول: 3جدول نتایج مقایسه میانگین ها به روش توکی در سطح  5درصد
روشهای اندازهگیری
2

1

میانگین های تعداد در هکتار

412/25

297/71

میانگین های سطح تحت پوشش در هکتار

259/51

185/76

در این جدول روش اندازه گیری ( 1روش آمار برداری صد درصد می باشد.

بحث و نتیجه گیری

دقت-هزینه با هم مقایسه کنیم ،روش محاسبه

با توجه به نتایج مقایسه میانگین ها به روش t

با اسهتفاده ازتئهوری احتمهاالت بهتهرین روش

استیودنت میتوان چنین نتیجه گیری کرد که

خواهد بود زیرا کمتهرین مقهدار  (E%)2 Tرا

با وجود اینکه اختالف معنهی دار آمهاری بهین

خواهد داشت.

میههانگینهههای بدسههت آمههده ازدو روش انههدازه

با توجه به توضیحات ذکر شده در فوق میتوان

گیری مختلف (صهد در صهد و نمونهه بهرداری

به عنوان یك نتیجه گیری کلهی چنهین بیهان

خطی وجود ندارد ،اگر این دو روش را از نظهر

کرد که استفاده از روش نمونه بهرداری خطهی
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تحقیق مشخص شد مقادیر اشتباه آمهاربرداری

برای برآورد تعداد و سطح تحت پوشش مهازاد

 بسیار باال میباشد و در همه موارد ایهنE%(

مقطوعات عملیات قطع در جنگبههای شهمال

.مقادیر از چهب درصد باالتر بدست آمده است

،ایران به طوری که در اجرا از آن استفاده گردد
توصیه نمیگردد زیرا همهانطوری کهه در ایهن
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