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  لیگ برتر ایران فوتبال  يداوران نخبه تحرک آهنگتجزیه و تحلیل 

  در شرایط واقعی

  3، دکتر شادمهر میردار2، امیر اسماعیلی1حمید ساالري کاریزمه

  چکیده

در شرایط تحلیل آهنگ حرکت داوران نخبه لیگ برتر فوتبال ایران  و تجزیه ،هدف از پژوهش حاضر :و هدف هزمین

  . بود 1386 – 87فصل مسابقات  یطواقعی 

ـ لمـرد   نخبـه  داور 10بدین منظور :هامواد و روش ـ م(فوتبـال ایـران    برتـر  گی قـد   ،سـال  23/36±24/2 سـن  نیانگی

 53 یشـاخص تـوده بـدن   و  38/19 ± 3/3بـدن    یچربدرصد ، لوگرمیک 18/78 ± 4/8متر، وزن یسانت 48/4±1/180

حرکـت داوران   تجزیه و تحلیل .در این پژوهش شرکت کردندبه صورت داوطلبانه  )کیلوگرم بر متر مربع 1±98/23/

ـ  .نجـام شـد  و اجمع آوري هفته  10 دو مرحله با فاصله زمانی طی sunnto t6گاه تدس با استفاده از طول مسابقهدر  ه ب

  .استفاده گردیدو ویلکاکسون  بسته هم tاز آزمون لهحمرهاي دومنظور مقایسه داده

درصد  94 که نتایج نشان داد چنین هم .دبو متر 7872در طول مسابقه داوران ي میانگین مسافت پیموده شده :ها یافته

درصـد را   1/0درصد را دویدن آهسته و  9/5، )ایستادن، راه رفتن و جاگینگ(هاي کم شدت از زمان بازي را فعالیت

پـژوهش  هـیچ یـک از داوران   در دویدن شدید و دویدن با حداکثر تـالش   .دهددویدن با سرعت متوسط تشکیل می

نیمـه  در  حرکتتجزیه و تحلیل مسافت پیموده شده و  مقادیر اختالف معناداري بین ،عالوه بر این. دیده نشدحاضر 

  . داول و دوم مشاهده نگردی

 ،رخ فعالیـت داوران در حـین مسـابقه   مشخص کردن نیمضمن  ،نتایج این پژوهشطور کلی ه ب :گیري نتیجهبحث و 

  .دهدبا توجه به نیازهاي واقعی داوري فوتبال در اختیار قرار می ندمهدف براي طراحی تمرینات اطالعات مفیدي را

  

  رخ فعالیتنیم -گ حرکتآهنتجزیه و تحلیل  -فوتبالنخبه داور  :هاي کلیديواژه

  

  

 

  

  دانشگاه مازندران کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی. 1

  esmaeeli67242@yahoo.com                                                               دانشگاه مازندران کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی. 2

 دانشیار دانشگاه مازندران .3



44  92بهار و تابستان / شماره هفدهم/ سال نهم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش 

 
 
 

Time Motion Analysis of Iranian Elite Soccer Referees  
During Actual Match Play  

 
Salari karizmeh, H (MSc),  Esmaeeli, A(MSc), Mirdar Harijani, SH (Ph.D) 

 
Abstract 
Background & Purpose: 
The purpose of this study is to conduct a time- motion analysis of Iranian elite soccer 
referees during actual games during 2007-2008 seasons.  
Methodology: 
Ten male elite soccer referees (Age; 36.23±2.24 years, Height; 180.1± 4/48 cm, body 
mass: 78.18 ± 8.4 kg, fat mass: 19.38 ± 3.3 percent BMI; 23.98 ± 1.53 kg.m-2) 
participated in the study. Motion analysis data were collected during matches using the 
Suunto t6 device during 2 stages with 10 week intervals. Paired-samples T-test and 
Wilcoxon test were used to compare the first half and the second half data at P<0.05 
level. 
Results:The average total distance covered was 7872 m (ranging from6720 to 9910 m) 
in which no significant differences were observed between the halves (p > 0.05). 
Referees, on average, covered 93% of the whole match time at low- intensity activities 
(standing, walking and jogging), low speed running and moderate speed running 
accounted for 5.9% (ranging from 15.51 to 0%) and 0.1% (ranging from 1.18 to 0%) of 
the total time respectively. There were no high speed running and sprinting. 
Conclusion:In conclusion, these results provided important data in helping to develop 
new training programs based on actual match activities. 

 
Keywords: soccer referee, time- motion analysis, activity profile. 
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  مقدمه

 ،ده استشمطرح  ،ترین ورزش دنیابه عنوان پربینندهنه تنها  ،اخیر ي دو دههطی در فوتبال ورزش 

در این . قرار گرفته است ،مختلف ناکانون توجه محقق در هاي مختلف این رشته ورزشیجنبه بلکه

ت هـاي حرکـ  با تجزیه و تحلیل الگواند و تهاکثر تحقیقات روي بازیکنان فوتبال تمرکز داش زمینه،

مورد بررسـی قـرار    ،شودکه بر آنان وارد می را فیزیولوژیکیمیزان کار و فشار  ،آنان در حین بازي

نگ بودن ههمااز طرفی مجبور به بازیکن میدان که بیست و سومین داور به عنوان و ) 1 -6( اندداده

 ي یمات صحیح و غلط آن نقش بسیار مهمی در نتیجـه تصم ،است و از سوي دیگر با جریان بازي

و فعالیـت  رخ نـیم  هـا پژوهش برخی ،بدین منظور .استقرار گرفته توجه مورد کمتر ،مسابقه دارد 

کـه میـانگین    و نشان دادند نیازهاي فیزیولوژیکی داوران را در حین مسابقه مورد بررسی قراردادند

 ،مؤیـد نتـایج  . ) 7 ،1( مشابه بازیکنان خط میانی است،مسافت پیموده شده و ضربان قلب داوران 

بنـابراین   .شـوند مـی  متحمـل را فشـار فیزیولـوژیکی بـاالیی    بازي  هنگامنیز داوران این است که 

کامالً ضروري بـه  جهت تحمل چنین فشارهایی ،سطح مطلوبی از آمادگی جسمانی برخورداري از 

و داوران را در مراحـل مختلـف فصـل بـه کمـک       فیفا نیز بـراین امـر واقـف بـوده     .رسدمی  نظر

 هـا آزمـون ایـن  موفقیت در اجـراي   طوري کهه ب ،دهدمورد ارزیابی قرار می ،هاي استاندارد آزمون

بـا  مطـابق  و فصـل   تمـام طـول  در لزوم تمرین شرایط این  .)8( مالك اصلی انتخاب داوران است

ین هدفمند و اصولی به کارگیري اصول علم پایه و اساس تمر .سازدرا نمایان می اصول علم تمرین

نیازمند آگاهی از نیازهاي فیزیولوژیکی متناسب با خود  امر که اینتمرین در طراحی سالیانه است 

بدین معنـا کـه    است،اصل تمرین، اصل ویژگی تمرین ترین مهم .ورزشی مورد نظر است ي رشته

عالیـت و نیازهـاي بیـوانرژي اصـلی مسـابقه      هاي انرژي درگیر در فتمرینات باید مطابق با سیستم

به منظور تعیین دقیق در مسابقه داوران تجزیه و تحلیل الگوهاي حرکتی ، بنابراین. )4( طراحی شود

بسیار ضـروري بـه   ، بر اساس آن هاي تمرینی سالیانهطراحی برنامه وازهاي فیزیولوژیکی داوران ین

روي داوران  را براین مقوله مهم  ،هاي اخیردر سال تحقیقات انجام شده بر این اساسرسد، نظر می

هـاي  هـا منجـر بـه تغییـر آزمـون     نتایج این پژوهش. )14، 13، 11، 10، 9( مورد بررسی قرار دادند

نیز داوران  اتآن شیوه تمرینبه دنبال آمادگی جسمانی داوران از حالت تداومی به تناوبی گردید و 

کـه   ندنشان داد )2001( 1بانگسبوکراستراپ و در این راستا . ه استاساسی شد اتیتغییردستخوش 

  

1. Krustrup & Bangsbo 
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 درصـد  5/15 درصـد راه رفـتن،   4/41درصـد زمـان بـازي را بـه صـورت ایسـتادن،        8/21داوران 

 5/0 دویـدن شـدید و   درصـد  6/1 دویـدن متوسـط،  درصد  5/4دویدن آهسته،  درصد 9جاگینگ، 

هاي تجزیه مطالعات نیز به کمک داده برخی. )14( کنندرا به صورت دوهاي سرعتی طی میدرصد 

نتایج مثبتـی  به ند و اي را براي آنان طراحی نمودهاي تمرینی ویژهبرنامه ،و تحلیل حرکت داوران

 ي تمرینـی بـر پایـه   برنامه نشان داد که یک  )2004( 1به عنوان مثال وستون). 14،15(یافتند دست 

به میزان زیـادي  هاي مسابقه را در داوران عالیتتواند اجراي فمی الگوهاي حرکتی در حین مسابقه

  .)15( بهبود ببخشد

نقش داوران اي شدن فوتبال در کشور و اهمیت کسب نتایج مطلوب در مسابقات، با توجه به حرفه

تـا  شـود  ي ارزیابی مـی تر بیشبا دقت ها و تصمیمات و حرکات آن شده برجسته،بیش از گذشته 

 .دهنـد مـی نسـبت  ،هایشان را به تصـمیمات داور  هاي تیمکثر ناکامیا جایی که حتی برخی مربیان

نمایش و توجه ویژه به مقوله داوري  ،بخش زیادي از این فشارهاي کاذب به منظور کاهش بنابراین

ضروري در حین مسابقه  هاآن وضعیت آمادگی جسمانیرخ فعالیت داوران و نیمتصویر روشنی از 

از وضـعیت موجـود    مسـتندي  اطالعـات هنـوز   ر در فوتبـال کشـور   از سوي دیگ .رسدبه نظر می

هـاي  برنامـه عملکرد داوران و حتی بازیکنان در شرایط واقعی به عنوان پیش نیازي جهت طراحی 

هاي میدانی متکی پژوهشوجود به دلیل عدم ساز بدین معنا که مربیان بدن .وجود ندارد سازيآماده

در شرایط واقعی مسابقه فوتبال قادر به  و داوران بازیکنانحرکت الگوي اجراي  بر تجزیه و تحلیل

مربیان در  شدر واقع تمام دان ؛نیستند کشور مطابق با نیازهاي واقعی فوتبالطراحی برنامه تمرینی 

پژوهش حاضر به عنوان اولـین پـژوهش    است، بر منابع اطالعات خارج از کشور استواراین مورد 

بـا تجزیـه و تحلیـل آهنـگ     در نظـر دارد   ،ح بابی براي چنین تحقیقاتیدر کشور ضمن امید به فت

الگـوي حرکـت داوران در شـرایط    از وضـعیت   تـري روشن نسبتاًتصویر  حرکت داوران لیگ برتر

نتـایج بـا الگـوي حرکتـی داوران لیـگ هـاي        ي ضمن امکان مقایسه تا فراهم آوردمسابقه  واقعی

  .در اختیار عالقمندان قرار گیردی تمرینات هدفمند و اصولی اي براي طراحزمینهبه عنوان  خارجی،

  

  

1. Weston 
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  هامواد و روش

  ها آزمودنی

مـرد   نخبـه  داور 10ي داوران فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایـران  پس از هماهنگی با کمیته

 ± 4/8متر، وزن یسانت 1/180±4/ 48قد  ،سال 23/36±24/2 سن نیانگیمفوتبال ایران با  برتر گیل

کیلوگرم بـر   98/23±53/1 یشاخص توده بدندرصد و  38/19 ± 3/3بدن  ی، چربلوگرمیک 18/78

ـ به صورت داوطلبانـه در ا  1386 – 87فصل مسابقات  یطمتر مربع  . پـژوهش شـرکت کردنـد    نی

فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی  کمیته داوران به کمکآنان ي نخبه بودن داوران از طریق سابقه 

   )قرار داشتند المللیداوران بین در لیستها  کلیه آن(.گردید مشخص ایران

  طرح پژوهش

نامه شرکت تیها ابتدا فرم رضای، آزمودنمحققین هدف، مراحل پژوهش و انتظارات حیاز تشرپس 

ـ  خیدر تار تاخواسته شد ها و سپس از آن ندکرد پررا  یدر آزمون و پرسشنامه سالمت جهـت   نیمع

حضـور   کیلمپا یمل یدر محل مرکز سنجش آکادمو ترکیب بدن  یکیپومترمشخصات آنترو نییتع

شـاخص تـوده   قد، وزن، درصد چربی بدن و  يریگاندازه: شامل بیها به ترتآزمون. به هم رسانند

  .ه استبود )ساخت کره،  In body 3.0( کیوالکتریبا استفاده از دستگاه ب یبدن

  تجزیه و تحلیل آهنگ حرکت در طول بازي

هـاي آنـالیز   داده) سـاخت فنالنـد  ( Sunto t6 دسـتگاه  هـاي  از آشنایی کامل داوران با ویژگی پس

منظـور دسـتیابی   هب(گردید جمع آوري ي ریگمرحله آزمونطی دو حرکت داوران در شرایط واقعی 

سعی شد از هر داور دو مرحله آزمون  و کاهش تأثیر شرایط مسابقه بر عملکرد داور به نتایج واقعی

بدین صورت کـه پـس از گـرم کـردن و حضـور داوران در      . )هفته گرفته شود 10ا فاصله زمانی ب

، نـوار ضـربان سـنج    )FOOT POD( سنسور مسـافت و سـرعت  رختکن اجزاي این دستگاه شامل 

به ترتیب بر روي کفش ) Wristop Computer(و کامپیوتر مچی ) HR transmitter belt(دیجیتالی 

-جهت انـدازه (قفسه سینه  روي،%)98رعت و مسافت پیموده شده و با دقت س گیريجهت اندازه(

جهت ثبـت زمـان و کلیـه اطالعـات سـرعت، مسـافت و       (مچ دست  بررويو) گیري ضربان قلب

داور شروع به کار نموده  بازمان با شروع بازي، زمان سنج دستگاه نیز  هم. نصب شد) ضربان قلب

ها پس از انتقال داده. گردیددر حافظه دستگاه ثبت  ییاه رادیواز طریق امواج کوتو اطالعات مزبور 
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به دلیل  ).13( )1جدول ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،بندي زیربه کامپیوتر، با استفاده از طبقه

 .انزده آزمون تجزیه و تحلیل گردیداز بیست آزمون پیش بینی شده تنها پ ،بروز برخی مشکالت

 

  هاي مسابقه بر حسب سرعتفعالیتطبقه بندي  :1جدول

  ایستادن  نوع فعالیت
راه 

  رفتن
  جاگینگ

دویـــدن 

  آهسته

ــدن  دویـ

  متوسط

ــدن  دوی

  شدید

ــاي  دوهـ

  سرعتی

  )(Km/hسرعت
0-3  

1/3-

6  
1/6-9  1/9-13  1/13-18  

1/18-

24  
<24  

 

   يآمار لیو تحل هیتجز

یـار و پـس از مشـخص    ی شامل میانگین و انحـراف مع فیها، از آمارتوصداده لیو تحل هیتجز يبرا

ـ  وبسته هم tاسمیرنف از آزمون  -ها به کمک آزمون کولموگرفشدن توزیع طبیعی داده منظـور  ه ب

هـاي  پارامتریک ویلکاکسون براي مقایسه دادهآزمون نا و نیز هاي آنالیز حرکت دو نیمهمقایسه داده

  . دیداستفاده گر P<0.05داري در سطح معنیدویدن با شدت متوسط در دو نیمه 

  

  نتایج

نتایج تجزیه و تحلیل آهنگ حرکت نشان داد که  :تجزیه و تحلیل آهنگ حرکت در حین مسابقه

راه %  14/44، )10/46-25/13( از زمان بازي را به حالت ایسـتاده %  35/26داوران به طور میانگین 

و ) 51/15 -0/0( آهسـته دویدن % 99/5، )07/39-90/7(جاگینگ %  40/23،)29/60 -03/30( رفتن

 ).1شکل(کنند طی می) 18/1-0/0(را به حالت دویدن متوسط %  1/0
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 درصد زمان پیموده شده در مسابقه: 1شکل

 
عـالوه بـر ایـن    . بـه کـار نگرفتنـد   هیچ یک از داوران دویدن شدید و دویدن با حداکثر تالش را  

چنـین متوسـط    هـم . )2جـدول ( داري بین مقادیر نیمه اول و دوم مشـاهده نگردیـد  اختالف معنی

  .ه استکیلومتر بر ساعت بود 83/4 ± 56/0سرعت پیموده شده در طول بازي 

متـر   7872میـانگین مسـافت پیمـوده شـده در طـول مسـابقه       :و ضربان قلب مسافت پیموده شده

در ) 5060 -3200(متـر  3946 در نیمـه اول و )  4850 -3090( متـر  3926که  بود )9910 -6720(

دیــده بــین ایــن متغیرهــا اخـتالف معنــی داري   ،کــه در مقایســه دو نیمــه شــد نیمـه دوم پیمــوده 

 .ه استبود) 167 -145(ضربه در دقیقه  63/158چنین میانگین ضربان قلب  هم .)2جدول(نشد
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و ) درصد از کل زمان بازي(هاي مختلف  انحراف استاندارد فعالیت ±میانگین: 2جدول

  )متر(مسافت پیموده شده 

    

  متغیر    

  نیمه اول

  )انحراف استاندارد ±میانگین(

  نیمه دوم

  )انحراف استاندارد ±میانگین(

  28 ± 42/7  08/25 ± 24/6  (%)ایستادن

  6/43 ±84/5  55/44 ± 75/8  (%)راه رفتن

  59/22 ± 53/5  02/24 ± 7/8  (%)جاگینگ

  72/5 ± 25/3  19/6 ± 3/4  (%)دویدن آهسته

دویـــدن بـــا شـــدت   

  (%) متوسط
36/0 ± 14/0  20/0 ± 06/0  

  38/3946 ± 24/437  53/3926 ±01/556  )متر(مسافت پیموده شده 

 

  بحث و بررسی 

 7800نتایج پژوهش حاضر نشان داد که داوران نخبه لیگ برتر ایران در هر بازي مسافتی در حدود 

 درصد از 94حرکت مشاهده گردید که چنین پس از تجزیه و تحلیل آهنگ  هم. کنندمتر را طی می

درصد را دویدن آهسـته   9/5، )ایستادن، راه رفتن و جاگینگ(هاي کم شدت فعالیت زمان بازي را 

 و دویـدن شـدید و دوهـاي سـرعتی    دهـد  درصد را دویدن با سرعت متوسـط تشـکیل مـی    1/0و 

، 9(هـا  همچنین در این پژوهش هم راستا با نتایج سایر پژوهش .ایگاهی در این پیوستار نداشتج

مسـافت پیمـوده شـده و درصـد زمـان      رابطه بـا  داري بین دو نیمه در اختالف معنی )16، 14، 10

  .دیده نشد هاي حرکت در طول مسابقهآهنگ

ـ  طـور متوسـط   ه مطالعات انجام شده در رابطه با میزان مسافت پیموده شده داوران سایر کشورها ب

ایـن  . )19، 18، 17، 16، 14، 12، 10، 9( کیلومتر را در هر بازي گزارش کردند 13تا  9هاي ارزش

بـه داوران سـایر    تنسـب را تر بودن میزان مسافت پیمـوده شـده داوران ایـران     نتایج به روشنی کم

در نظر گرفتن آهنگ حرکت در حین بازي ممکن اسـت بتـوان ایـن     دونب. دهدکشورها نشان می

و آمـادگی جسـمانی   کـرد  کندي سرعت فوتبال در ایران و یا شیوه بازي توجیه با مسافت کمتر را 
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، اما باید توجه داشت که آگاهی از تجزیـه و تحلیـل آهنـگ حرکـت در     دانست مطلوبداوران را 

 در مسابقه وي بر میزان فشار واردتعیین و داور آمادگی جسمانی معیار سنجش حین بازي است که 

هـاي  رخ فعالیـت شاخص مفیدي در تبیین نـیم به تنهایی در واقع مسافت پیموده شده  .)20( است

    ).21( داور نیست

مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار    داوران ایران در پژوهش حاضر  با توجه به این مطلب آهنگ حرکت

،  %9/5، دویـدن آهسـته    %23، جاگینگ  %44، راه رفتن  %26ایستادن  که نشان دادگرفت و نتایج 

کـه   دهنـد؛ ازي را تشکیل میکل زمان ب  %0، دویدن شدید و دوهاي سرعتی  %1/0دویدن متوسط 

طوري که ه دهد، برا نشان می ايقابل مالحظه ها تفاوتاین نتایج در مقایسه با نتایج سایر پژوهش

، 12( درصـد  40تـا   8/7 ، راه رفتن)14، 10(بازيزمان درصد  22تا  11ها ایستادن در این پژوهش

، دویـدن متوسـط   )14(درصد  9ه ، دویدن آهست)14، 12(درصد  5/15، جاگینگ )17، 16، 14، 13

، 14، 12( درصـد  8/11تـا   5/0و دوهاي سـرعتی  ) 14(درصد  6/1، دویدن شدید )14(درصد  5/4

هـاي کـم    درصـد زمـان فعالیـت   که دهد نشان میاین نتایج . دنگیرمی زمان بازي را در بر )17، 16

در عین حـال  و شورها است در سایر کهمتایان خود درصد بیشتر از  18 تقریباً شدت داوران ایران

-دویدن بـا سـرعت   طوري کهه ب است بسیار کمتر نیز آنانهاي با شدت باالي درصد زمان فعالیت

از طریق توان این مسئله را می .ساعت در داوران ایرانی وجود نداشت برکیلومتر  18هاي بیش از 

میانگین ضربان اوران ایران دبه روشنی مشاهده کرد به طوري که میانگین ضربان قلب بررسی نتایج 

بـا   از سـوي دیگـر   .نشـان دادنـد  ) 163در مقابل  158(سایر کشورها  در مقایسه باقلب کمتري را 

تقریبـاً  ( هاي فـوق و مقایسـه بـا داوران ایـران    در پژوهش خارجی مالحظه به میانگین سن داوران

تفـاوت سـنی   با وجـود   مشاهده می شود این اختالف در نتایج کسب شده ) 36سال در مقابل 38

وارد بـر داوران سـایر   دست آمده است کـه بیـانگر افـزایش فشـار فیزیولـوژیکی      ه بسال  2حدود 

این نتایج به روشنی سطح پایین  در واقع .است و لذا آمادگی بدنی باالتر آنهادر حین بازي  کشورها

واملی از قبیل استراتژي و با این حال ممکن است ع. کندمی آمادگی جسمانی داوران ایران را ترسیم

  .تأثیرگذار باشددست آمده ه بدر نتایج  شیوه تمرینات و نیز تجربه داوري

با توجه به ماهیت تناوبی داوري  که شودچنین استنباط می نتایج این پژوهشبا بررسی  طور کلیه ب

بقه به تنهایی شاخص مناسـبی جهـت سـنجش عملکـرد داور در مسـا     فوتبال، مسافت پیموده شده 

تصـویر   عالوه بر این که است که نیست و در واقع آگاهی از آهنگ حرکت داور در شرایط واقعی
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ه تواند ب میدهد عملکرد، آمادگی جسمانی و میزان فشار واقعی وارد بر داور را نشان میروشنی از 

 نظـور و بـه م  طراحی تمرینات ویژه مطابق با استانداردهاي بـازي جهت ابزاري سودمند در عنوان 

از سوي دیگر از آنجایی که افزایش . مورد استفاده قرار گیردقضاوت مطلوب در سطوح بین المللی 

لذا با توجه  )25، 24، 23، 22( هاي فیزیولوژیکی تأثیر گذار استسن بر عملکرد بدنی و سازگاري

نـگ بـودن   لـزوم هماه  نیـز از طرفی سال بین داور و بازیکنان فوتبال و  15به اختالف سنی حدود 

واقعـی   نیازهايبا توجه به داور با آهنگ مسابقه جهت اتخاذ تصمیمات صحیح، افزایش تمرینات 

-داوري فوتبال به منظور حفظ آمادگی جسمانی و به دنبال آن قضاوت مطلوب ضروري به نظر می

   .رسد

  

  قدردانیتشکر و 

جهت آکادمی ملی المپیک  و وراني داکمیته ،در پایان از فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران

در ایـن پـژوهش   حاضـر  ي داوران و نیـز کلیـه   جهت انجام این تحقیق اقدامات الزمفراهم کردن 

   .گرددقدردانی می
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