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    تمرینی منتخب هوازیۀاثر یک دوره برنام

  استرادیول سرم - بتا17 بر ای   هفته10
   زنان یائسه و چاقی)نشانگر سرطان سینه(

  * ربیت بدنی دانشگاه ارومیه استادیار فیزیولوژی ورزش گروه تدکتر بختیار ترتیبیان؛ 
   دانشگاه تربیت معلم تبریزی ورزشژ کارشناس ارشد فیزیولواعظم زرنشان؛ 

 هدف .دهد   سرطان سینه را افزایش می ابتال به خطر، به ویژه استرادیول،افزایش استروژنهای سرم تحرکی و  بی  :چکیده
 –بتا17رینی هوازی با شدت متوسط روی  تمۀاثر یک دوره برنامبررسی  حاضر عبارت است از پژوهش

تحرک با میانگین سنی    زن یائسۀ کم32 بدین منظور، .سه زنان یائ و تغییرات عوامل چاقیاسترادیول سرم
و )  نفر17( کیلوگرم به طور تصادفی به دو گروه تجربی 73±8متر، و وزن    سانتی158±7 سال، قد 7±54

حداکثر  % 70-60( هفته تمرینات منتخب هوازی 10 قبل و بعد از در. تقسیم شدند)  نفر15(گروه کنترل 
استرادیول سرم با استفاده از روش الکتروکمی لومینسانس، شاخص تودۀ بدن، درصد -بتا17، )ضربان قلب

 استرادیول، شاخص تودۀ بدنی، - بتا17غلظت  تفاوت بین. گیری شد  چربی، و نسبت دور کمر به لگن اندازه
 تست وابسته و t هفته برنامۀ تمرینی از طریق 10 نسبت دور کمر به لگن قبل و بعد ازدرصد چربی، و

 تست مستقل و اثر tتفاوت بین اختالف میانگینهای این متغیرها بین دو گروه تجربی و کنترل از طریق 
غلظت . ن شد استرادیول با استفاده از رگرسیون خطی دو متغیره تعیی-بتا17تغییرات چاقی بر تغییرات غلظت 

کاهش معناداری را بر اثر این تمرینات ) P=004/0(و شاخص تودۀ بدنی ) P=038/0( استرادیول - بتا17
 هفته برنامۀ تمرینی منتخب تفاوت معناداری بین اختالف میانگین تغییرات 10همچنین، بعد از . نشان دادند

در صورتی که . و کنترل مشاهده شد استرادیول و شاخص تودۀ بدنی بین دو گروه تجربی -بتا17غلظت 
 هفته تمرین اثر معناداری در 10تغییرات شاخص تودۀ بدنی، درصد چربی، و نسبت دور کمر به لگن بعد از 

 بتا استرادیول که شاخصی از -17دهد    نتایج این تحقیق نشان می.  استرادیول نداشتند- بتا17تغییرات غلظت 
یابد و این تغییر مستقل از کاهش   وازی منتخب در زنان یائسه کاهش میسرطان سینه است بر اثر تمرینات ه

  .عوامل چاقی است و در پیشگیری از سرطان سینه نقش محسوسی دارد

   استرادیول- بتا17 ، بدنۀشاخص تود هوازی، سرطان سینه،تمرینات  :واژگان کلیدی

*  E.mail: babakhady@yahoo.com 
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  46 ...و ) نشانگر سرطان سینه(استرادیول سرم - بتا17ای بر هفته10اثر یک دوره برنامه تمرینی منتخب هوازی

  مقدمه
 معموالً که است زنان ایعش بیماری سینه سرطان

 آغاز سینه سلولهای غیرطبیعی تقسیم و رشد اثر بر

 تمام در بیماری این به ابتال خطر ).2( شود  می

 وقوع سن افزایش با و نیست یکسان سنی گروههای

 و واحد علت هیچ .کند  می پیدا افزایش آن
 در و ندارد وجود سینه سرطان برای ای اختصاصی

 و ،ژنتیکی هورمونی، عوامل از ترکیبی آن، ایجاد
 باال، سن ).1( دارند نقش محیطی وقایع احتماالً

 و ،حاملگی عدم زودرس، منارک خانوادگی، ۀسابق
 یائسگی فرزند، اولین تولد هنگام در مادر باالی سن

 درمان یونیزه، ۀاشع با تماس سرطان، ۀسابق دیررس،

 عوامل الکل مصرف و ،مونرهو با جایگزین

   .)3( اند سینه سرطان به ابتال ۀندمستعدکن
 سرطان به ابتال ۀمستعدکنند عوامل مقابل در

 در حفاظتی نقش است ممکن معینی عوامل ،سینه

 ورزش است شده داده نشان .باشند داشته آن برابر

 شاید .دهد  می کاهش را ابتال خطر سنگین و منظم

 در خیرأت علت به ،ورزش از ناشی کاهش این

 و حاملگی احتمال و ،قاعدگی فتضعی منارک،
 گذاری  تخمک با مأتو سیکلهای تعداد کاهش

 دهد  می کاهش را بدن چربی ورزش ،همچنین .باشد

 هورمونهای تولید و استروژنها ۀذخیر محل چربی(

   ).1( )است استروئیدی
 یاستروژنها ترین  عمده از یکی ارتباط همین در
 .است )یولاستراد( استرادیول -بتا17 ،بررسی قابل
 ،شود  می تشکیل زنان تخمدان در هورمون این

 های نشانه از یکی سرم، در آن باالی غلظت چنانکه

   .است سینه سرطان مهم
 لینا ،)1999( کی جی تیموتی گزارشات اساس بر

 ابتال خطر )2003( تراویس روس و ،)2002( کیوی هیال

 سرمی استرادیول غلظت که زنانی در سینه سرطان به

 تهدید این ).18 ،16 ،8 ،5( است بیشتر دارند الییبا

 و تهدید شدت .یافت خواهد ادامه همچنان آنها در
 و است بیشتر چاق زنان در سینه سرطان به ابتال خطر
 125 از بیش چاقی مختلف سهایامقی در ارتباط این

 دوران وزن ،BMI بدن، وزن قبیل از درصد،

 نیز ربیچ ۀتود و ،لگن به دورکمر بزرگسالی،

   ).6( است شده گزارش
 همکاران و تیرنان  مک انآ ۀمطالع نتایج اساس بر

 چاق زنان استرادیول سرمی غلظت ،)2003(

)2kg/m30 BMI>( وزن کم زنان با مقایسه در 

)22(BMI< 130 است بیشتر درصد )11(.   
 BMI رب ثیرأت با منظم تمرینی های  برنامه و ورزش

 ؛شوند می هورمونی تتغییرا موجب چربی درصد و
 ،)2003( همکاران و تیرنان آنا که ای  مطالعه در چنانچه

 با منظم تمرینی ۀبرنام ماه 12 اثر بررسی منظور به

 هورمونهای سرمی غلظت بر متوسط شدت

 دادند انجام )،استرون استرادیول( یناستروژ

 سرمی غلظت در کاهش بیشترین شد مشخص

 به مربوط کرده نتمری زنان استرون و استرادیول

 درصد 2 از بیشتر آنها بدن چربی که است زنانی

   ).10( داشت کاهش
 به ابتال خطر اند  داده نشان زیادی مطالعات

 غیرفعال زنان با مقایسه در فعال زنان در سینه سرطان

 نوع با فعالیتهایی از مطالعات این در ولی است، کمتر

 رخط و است نشده استفاده مشخص شدت و مدت و
 و نامه پرسش طریق از سینه سرطان به ابتال

   ).17 ،15 ،14( است شده تعیین ماموگرافی
 تیرنان  مک آنا مطالعات مطالعات، این مقابل در

 ورکاسالو پیاکی ،)2002( کوپلند جنیفرال ،)2004(

 )2003( ویت کیملر و ،)2004( ویلیامز نانسی ،)2001(
 نوع و دتم و شدت با تمرینات اثر که دارد قرار

 از سینه سرطان در مؤثر هورمونهای بر را مشخص
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  47 ظم زرنشاندکتر بختیار ترتیبیان، اع

 از برخی .اند  کرده بررسی استرادیول -بتا17 جمله

 برنامۀ دوره یک اثر ،تیرنان  مک آنا مثل مطالعات، این

 .ال جنیفر مثل دیگر برخی و مدت  طوالنی تمرینی
 تمرینی برنامۀ جلسه یک اثر تنها ویت کیملر و کوپلند

   ).10 ،7 ،5( اند ردهک بررسی را
 ماه 12 داد نشان )2004( تیرنان  مک آنا مطالعۀ نتایج

 4 ای  هفته که متوسط شدت با هوازی تمرینی برنامۀ
 اثر شد،  می انجام دقیقه 45 مدت به جلسه هر و جلسه

 -بتا17 سرمی غلظت کاهش در معناداری
 نانسی مطالعۀ در که حالی در ).10( داشت استرادیول

 متوسط، شدت با تمرینی برنامۀ اثر که )2004( زویلیام

 همراه به هفته در بار 4 و قاعدگی چرخۀ 4 طی

 را درصد 30 الی 20 میزان به دریافتی انرژی کاهش

 بود کرده بررسی سرم استرون و استرادیول بر

   .)19( نشد مشاهده سرم استرادیول در تغییری
 و 2002 کوپلند جنیفرال( دیگر مطالعات نتایج

 برنامۀ جلسه یک اثر تنها که )2003 ویت کیملر

 تغییرات در را ترکیبی و مقاومتی و استقامتی تمرینی

 از حاکی بودند کرده بررسی سرم استرادیول میزان

   ).7 ،5( است بوده سرم استرادیول معنادار افزایش
 عدم و انگیز،بر  بحث و متفاوت نتایج به توجه با

 دورۀ طول با منظم و مناسب تمرینی شیوۀ وجود

 خصوص این در پژوهش فقدان همچنین مشخص،

 و سینه سرطان به ابتال آمارهای افزایش و ایران، در
 ناآگاهی و کشور در چاقی کنترل قابل غیر شیوع

 آن بر زنان، جمعیت افزایش و رسانی،  اطالع منابع

 به هزینه،  کم شرایط و امکانات از استفاده با شدیم،

 و متوسط شدت با هوازی تمرینی امۀبرن اثر بررسی
   .بپردازیم ای  هفته 10مدت  کوتاه دورۀ در

 میزان بر یائسگی دوران چاقی اثر بررسی

 مطالعۀ مهم های  مشخصه از یکی نیز سرم استرادیول

 -بتا17 بررسی که ای  گونه به است، حاضر
 یائسۀ زنان در چاقی عوامل همراه به استرادیول

 هدف بنابراین، .است نشده گزارش هنوز ایرانی

 تمرینی ۀبرنام دوره یک اثر بررسی حاضر پژوهش

 نشانگر میزان بر هوازی ،)هفته 10( مدت  کوتاه

 تغییرات و )سرم استرادیول -بتا17( سینه سرطان

BMI در لگن به کمر دور نسبت و چربی درصد و 

   .است بوده یائسه زنان

  شناسیروش 
  آزمودنیها) الف

 و تحرک  کم ۀیائس زن 32 تحقیق این در
 چاقی شاخص میانگین با( ارومیه شهرستان داوطلب

 تجربی گروه دو به تصادفی طور به که )درصد 125

 شرکت بودند شده تقسیم )نفر15( کنترل و )نفر 17(

 وضعیت از آگاهی برای ).1 جدول( کردند

 در ساخته محقق نامۀ پرسش ای،  تغذیه و تندرستی

 آوری  جمع الزم اطالعات و یعتوز آزمودنیها بین
 و ،)مترمربع بر کیلوگرم( بدن تودۀ شاخص .شد

 مدل بدن ترکیب دستگاه با چربی درصد

Omron، دستگاه با وزن و قد seca آلمان، ساخت 

 االستیک مدرج نواری متر با لگن به کمر دور نسبت

 از استفاده با استرادیول -بتا17 غلظت و مخصوص،

 سی  سی 3 مقدار به آرنجی ورید از خونی های  نمونه

 تمرینات هفته 10 از پس و قبل در آزمودنی، هر برای

 الکتروکمی روش از استفاده با هوازی منتخب

 کمپانی محصول Elecsys دستگاه با و لومینسانس

ROCHE دقت با 
 ماده غلظت از مول 10- 15

 الکتروکمی روش مزایای از .شد گیری  اندازه

  .است نتایج به سریع ترسیدس و دقت لومینسانس
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  48 ...و ) نشانگر سرطان سینه(استرادیول سرم - بتا17ای بر هفته10اثر یک دوره برنامه تمرینی منتخب هوازی

  )استاندارد انحراف±میانگین( کنترل و تجربی گروه آزمودنیهای فیزیولوژیکی و بدنی ویژگیهای .1جدول 
  )n=15(کنترل گروه  )n=17(تجربی گروه  )واحد( متغییر

M±SD max  min  M±SD  max  min  48  68  2/56±72/5  42  70  52±2/7  )سال( سن  
  146  172  5/159±27/6  146  171  158±48/7  )متر سانتی( قد

  52  112  13/73±96/14  52  90  5/72±75/8  )کیلوگرم( وزن
  2Kg/m(  85/2±18/29 8/33  3/25  5/6±62/32  7/42  3/22( بدنی توده شاخص
  9/26  47  18/37±5  1/28  8/46  9/35±78/4   چربی درصد
  83/0  99/0  91/0±05/0  84/0  1  87/0±19/0  لگن به کمر دور نسبت

              

 برنامۀ تمرینات ) ب
 به جلسه هر هفته، در جلسه سه تجربی گروه زنان

 برنامۀ در هفته، 10 مدت برای و دقیقه 60 مدت

 حرکات از متشکل -منتخب هوازی تمرینات

 پا، و دست ترکیبی حرکات تکرار، با جنبشی

 عضالنی استقامت دویدن، سریع، روی  پیاده

 حداکثر درصد 70-60( متوسط شدت با موضعی

 رابطۀ از استفاده با .کردند شرکت -)قلب ضربان

 حداکثر کارونن، معادلۀ و بین  پیش قلب ضربان

 سپس، .شد برآورد تمرینات شدت و قلب ضربان

 هر برای بیشینه قلب ضربان درصد 70و درصد 60

 تحقیق این در .آمد دست به آزمودنیها از کدام

 مرین،ت برنامۀ از مرحله هر در بود موظف محقق

 کدام هر برای قلب ضربان طریق از را تمرین شدت

 افزایش به نیاز صورت در و کند کنترل آزمودنیها از

 آزمودنی به را الزم بازخورد تمرین شدت کاهش یا

   .بدهد
 از تحقیق های  یافته تحلیل و تجزیه منظور به

   :شد استفاده زیر آماری آزمونهای و روشها
 اسمیرنف -گروفکولمو نرمالیتۀ آزمون .1

  ها  داده بودن نرمال تعیین برای
 بین تفاوت تعیین برای مستقل t آزمون .2

 کنترل و تجربی گروه دو هر در آزمون متغیرهای

   تمرینی برنامۀ شروع از قبل
 برنامۀ اثر بررسی منظور به همبسته t روش .3

   وابسته متغیرهای از یک هر در تمرینی
4. t اختالف بین وتتفا تعیین برای مستقل 

 از بعد کنترل و تجربی گروه دو بین متغیرها، میانگین

  تمرینی برنامۀ هفته 10
 نقش بررسی برای متغیره دو خطی رگرسیون .5

 نسبت و چربی، درصد بدن، تودۀ شاخص تغییرات

  .سرم استرادیول -بتا17 تغییرات در لگن به کمر دور

  ها  یافته
 رمس استرادیول -بتا17 غلظت میانگین

)038/0P= ( بدن تودۀ شاخص و )004/0 P=( گروه 

 معناداری کاهش تمرینات هفته 10 از بعد تجربی

 لگن به کمر دور نسبت و چربی درصد اما، .داشتند

 گروه در ).P<05/0( ندادند نشان را معناداری تغییر

 میانگین در معناداری غیر و اندک افزایش کنترل،

 درصد بدن، دۀتو شاخص سرم، استرادیول -بتا17

 شد مشاهده لگن به کمر دور نسبت و چربی،

  ).2جدول(
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 و تجربی گروه یائسۀ زنان لگن به کمر دور نسبت و چربی، درصد بدن، تودۀ شاخص استرادیول، -بتا17 تغییرات میانگین مقایسۀ .2جدول 
  منتخب تمرینات برنامۀ از بعد و قبل در کنترل

 )واحد(متغییر کنترل گروه تجربی گروه
  تمرین  پس  تمرین  پیش

 سطح
  تمرین  پس  تمرین  پیش عناداریم

 سطح
 معناداری

  بتااسترادیول - 17
)pg/ml(  83/4±75/7  58/4±778/6  *038/0  83/1±25/6  6/2±74/6  193/0  

 بدن تودۀ شاخص
)2Kg/m(  85/2±18/29  62/21±97/27  *004/0  5/6±62/32  17/6±64/32  893/0  

  276/0  62/37±99/4  18/37±5  071/0  21/35±18/5  9/35±78/4  چربی درصد
 به کمر دور نسبت
  357/0  92/0±05/0  91/0±05/0  151/0  93/0±002/0  87/0±19/0  لگن

              
 معناداری تفاوت ،3 جدول های  داده به توجه با

 =P)006/0( بدن تودۀ شاخص میانگین اختالف بین

 رلکنت و تجربی گروه )=01/0P( سرم استرادیول و

  .داشت وجود تمرینی برنامۀ هفته 10 از بعد
 دو خطی رگرسیون از استفاده با حاضر تحقیق در

 و چربی، درصد بدنی، تودۀ شاخص تغییرات متغیره،
 را سرم استرادیول تغییرات لگن به کمر دور نسبت

 چاقی تغییرات از اثری بنابراین، .نکردند بینی  پیش

 مشاهده سرم لاسترادیو -بتا17 غلظت تغییرات در

 ).4 جدول( نشد

  )(M±SD اتتمرین ۀبرنام از بعد کنترل و تجربی گروه دو متغیرهای میانگین اختالف ۀمقایس .3لجدو
   )n=17(تجربی گروه)n=13( کنترل گروه

  Dif M SD Dif M  SD  )واحد( متغیر
 
F   

  معناداری سطح
 *2Kg/m(( 02/0 75/0 21/1 48/1 92/2 006/0( بدن تودۀ شاخص
 09/0 72/1 54/2 69/0 44/0 87/0 چربی درصد
 22/0 22/1 06/0 18/0 03/0 08/0 لگن به دورکمر نسبت

 *49/0 39/1 97/0 77/1 57/2 01/0 (pg/ml) استرادیول- بتا17
 )>05/0P( حسط در دارامعن اختالف*

 >P)05/0( وزن تغییرات و لگن، به کمر دور نسبت چربی، درصد بدن، تودۀ شاخص تغییرات به توجه با استرادیول -بتا17 تغییرات تعیین .4جدول
  

 آماره
  متغییر

 b ضریب
 مقدار
 c t ثابت

 سطح
 معناداری

  770/0 -297/0  083/1  -910/0  بدن تودۀ شاخص تغییرات
  72/0 -366/0  017/1  -065/0  چربی درصد تغییرات
  366/0  932/0  82/0  -28/2  لگن به کمر دور نسبت تغییرات

  780/0 -301/0  092/0  -/9450  وزن اتتغییر
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  گیری  بحث و نتیجه
 است ای استروئیدی جنسی هورمون استرادیول

 ابتال خطر ).18 ،9 ،6( دارد نقش سینه سرطان در که

 بیش تولید علت به چاق یائسۀ زنان در سینه سرطان به

 از ).8( است زیاد چربی بافت در استرادیول حد از

 چاقی و بدن هورمونهای در بدنی فعالیت طرفی،

 منظور به که حاضر مطالعۀ در ).13( گذارد می تأثیر

 غلظت و چاقی در منتخب تمرینی برنامۀ اثر بررسی

 سرم استرادیول میزان گرفت، انجام سرم استرادیول

 تغییر تمرینی برنامۀ هفته 10 از بعد تجربی گروه

 در ،)درصد 65/12( داشت )P=038/0( معناداری

 معناداری تغییر کنترل گروه در که صورتی

)193/0=P( بین معناداری اختالف همچنین، .نکرد 

 و تجربی گروه سرم استرادیول میانگینهای اختالف
  ).P=006/0( داشت وجود کنترل

 یائسۀ زنان در سرم استرادیول معنادار کاهش

 اختالف بین معنادار اختالف و تجربی گروه

 از بعد کنترل و یتجرب گروه استرادیول میانگینهای

 در منتخب تمرینی برنامۀ اثر بیانگر تمرین، هفته 10

 به خطرابتال احتماالً و سرم استرادیول میزان کاهش

 پیاکی مطالعات نتایج با این .است سینه سرطان

 آنا و ،)1999( کِی .جی .  تی ،)2003 ،2002( ورکاسالو

 تمطالعا با مغایر و دارد همخوانی )2004( تیرنان  مک
 کملر و ،)2002( کوپلند جنیفرال ،)2004( ویلیامز نانسی

   .است )2003( وایلد
 همراه به سرم استرادیول چند هر مطالعه این در

 تمرین زنان در چربی درصد و بدن تودۀ شاخص

 کاهش 4 جدول نتایج اساس بر یافت، کاهش کرده

 و چربی درصد و )درصد 28/21( بدنی تودۀ شاخص
 در معناداری اثر لگن به کمر دور نسبت افزایش

  .نداشتند سرم استرادیول کاهش
 و )2004 ،2003( تیرنان  مک آنا تحقیقات در

 طی سرم استرادیول کاهش )2003( کی جی تیموتی

 شاخص وزن، کاهش همراه به تمرینی، های  برنامه

 ).12 ،10 ،8( است بوده چربی درصد و بدن، تودۀ

 به زیر وکارهایساز طریق از ورزشی فعالیت شاید

 ابتال خطر کاهش نتیجه در و سرم استرادیول کاهش

  :بینجامد سینه سرطان به
 جریان کاهش موجب کل در بدنی فعالیت .1

 افزایش .شود  می آندوژنی جنسی هورمونهای

 سن خیری،أت قاعدگی با همراه بدنی فعالیت سطوح

 علت به گذاری  تخمک عدم و ،یائسگی پایین

 ).13( است داخلی رادیولاست جریان کاهش
 بدن چربی پراکندگی و بدن وزن رب بدنی فعالیت .2

 و چاقی به مربوط سازوکار .گذارد  می ثیرأت
 است ممکن ،اما .است نشده ثابت سینه سرطان

 به که باشد سرم استرادیول غلظت افزایش از ناشی

 بافت در آروماتاز با استروژن تولید افزایش علت

 متصل جنسی هورمونهای غلظت کاهش و چربی

 .)13( است گلوبولین به
 به را ایمنی دستگاه عملکرد متوسط بدنی فعالیت .3

 ،طبیعی کشندۀ سلولهای تعداد افزایش دلیل
 و ،مونوسیتها ،گرانولوسیتها ،فوسیتهانل

   ).13( بخشد  می بهبود خون ماکروفاژهای
 ثیرأت تحت را استروژن متابولیسم بدنی فعالیت .4

 سینه سلولهای در واقع آنزیمهای .دهد  می قرار

 نیز آن که کنند  می تبدیل استرون به را استرادیول

 -2 .شود  می هیدروکسیلیت α16 و 2 به
 هیدروکسی -الفا16 و استرون هیدروکسی

 فعالیت که اند استرادیول متابولیتهای از استرون

 استرون هیدروکسی -2 متابولیت افزایش به بدنی

   ).17 ،13 ،8( انجامد یم ادرار در
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 استروئیدهای سایر مثل استرادیول که آنجا از

 است ممکن ،)3( شود  می ساخته کلسترول از جنسی

 در کلسترول میزان در اثرگذاری با تمرینی برنامۀ

 متابولیسم در یا کند، دخالت سرم استرادیول کاهش

 مؤثر آن سرمی سطح کاهش نتیجه در و استرادیول

 تأثیر تحت را استروژن متابولیسم بدنی فعالیت .باشد

 سینه سلولهای در واقع آنزیمهای .دهد  می قرار

 به نیز آن که کنند  می تبدیل استرون به را استرادیول

  ).16( شود  می تبدیل دیگر مضر و مفید متابولیتهای
 هر داد نشان نتایج حاضر، مطالعۀ در بنابراین،

 تمرینی رنامۀب از بعد سرم استرادیول میزان چند

 کاهش کرده تمرین یائسۀ زنان گروه در هوازی

 تودۀ شاخص مثل چاقی، شاخصهای همچنین یافت،

 کاهش ولی داشت، معناداری کاهش بدن

 .است بوده چاقی کاهش از مستقل سرم استرادیول
 برنامۀ اثر بر یائسه زنان در چاقی کاهش عبارتی، به

 شتهندا نقش سرم استرادیول کاهش در تمرینی

 استرادیول احتمالی کاهش بررسی بنابراین، .است

 10 از بعد آن متابولیسم و تولید تغییرات اثر بر سرم

 نیاز تری  گسترده مطالعات به تمرینی برنامۀ هفته

  .دارد
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