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 چكیده 

تصفمدی و  شیرابهریت  از    ارهوهم،  یه  یکی  عنوان  مههالشچبه  مراکز  ای  در  شهری  م  پسماند  دفن 

ی  برا  لوژیکییوبو    ییا، شیمیکیفیزی  یهامله روش جاز    عیونهای متروش   تاکنون  .ده استبو  رحمط

  ،هستند   ف عضت و  قو  ط انقهای موجود دارای  روش ام از  هر کد   است.شده  توسعه داده  شیرابه  یه  فصت

یک  اما   تنهیچ  مشکنمی   یی هابه  تص توانند  حفل  را  شیرابه  کنند. یه  اموا   تحقیق  ایندر    ل  ج  تاثیر 

استفاده از امواج  ت. س قرار گرفته ا یس ررب ردو م یک روش غیرمتعارف عنوان بهبر روی شیرابه رادیویی 

مورد  ب  آسو پ  آب  هی فتص   تهج  نتاکنویه سیاالت است که  فتص   کیزییف های  از جمله روش   ییویدار

وی  جستجآخرین    اس اس ر  ب،  لاح  اینبا  ؛  تس به همراه داشته ابخشی نیز  یج امید و نتا  گرفتهاستفاده  

بر  یر  تاث  علمی،بع  انم  دره  د نراگ ن خاکآن  هچشیرابه  مورد ال  است  قرار   بررسی   نوز  این    .نگرفته  در 

رادیوییا ای  رب  هشژوپ امواج  دستگاه    به اریش   رب   لقای  شرکت ساخت  ،  (HydroFlow)  روفلوهید از 

بازه  در  ی  یویدگاه قادر است امواج راتاین دس  .ه استد ش  استفاده، ستانلانگ  (HydroPath) تپهیدرو

این    در   .د نک  الماع  لوله ن  رو الت دیاس به  را    ولت  15تقریبی    ژلتاو و  تزهروکیل  200تا    160ی  فرکانس

زمان    3در    اج رادیوییوتاثیر ام   سپسانجام شد و  گی  ای ساختهبراشیبتدا بر روی  ازمایشات  ، آتحقیق

  ی یادزرنگون  چ  ی یهارتماراپر روی  ب  ، مختلف  ( 9.2و    6.2  ،7.2)  pH  3و    (دقیقه   75و    45،  15)  ماند 

.  رفتگورد بررسی قرار مشیرابه    های عداد باکتریت  و ، به ته درون شیراخل  ینی شنو تهتشکیل ، ابهشیراز  

نتایج  ب امواج  ش   صمشخزمایشات  آا بررسی  تاثیر  راد د که  بر  یویی  تزداییرنگمشهودی  ل و  کیش، و 

شیرابه    ته لخینی  شنته رادیویی ام که    د ش ص  مشخ،  یکنول  ؛نداشتند درون  باکتریتبر    واج  های  عداد 

-تعداد باکتری  9.2و  7.7، 6.2های pHدر  ،  طبق نتایج رند.اذ گمیهی جو تقابل  یرثات  شیرابهدر  د وجوم

کهنمونههای   رادیویی   تحت  هایی  امواج  ترتیب  ،  د فتن گر  قرار   تاثیر  مقداربه    %75و    % 30،  %55  به 

 ت. فیاش کاه، فتند قرار نگر یی اج رادیوتاثیر امو ت ه تحک  ی یاههنوت به نم سبن

 

عفونی ضد ،  باکتری  عدادت،  هتخکیل لشت،  زداییرنگ،  امواج رادیویی،  یرابه خاکچالش :  يای کلیدیواژه 

 کردن



                       خاکچال رابهیش یبر رو AM باند ییویامواج راد  ریتاث تایج ن: 4 صلف

73 

 جاوموا هکو  د شو  صخشوم  ،اهویرتکابو  ادد عت  یور  رب  ییویدار  جاوما  ریثات  جیاتن  یس ررب  اب  هداما  رد

 لود ج  رد  .د نهد  شهاک  یاهظحالملباق  روطب  ار  هباریش   رد  دوجوم  یاهیرتکاب  ادد عت  د نناوتیم  ییویدار

 .تس ا هد ش  هداد ناشن هنومن ره یاهیرتکاب تشک زا هد مآ تس د ب جیاتن ،4-8

ی  هایشاآزم  از حاصلابه در نمونه شیر ی کتربا  اددعت جهت تعیین ینولک شرا مشای هنتایج تست -8 -4جدول 

 (cfu/ml) رتیلیلیم  کی رد ین ولک دادعت بسح رب  دادع ا ،ختلفم

pH دقیقه()ن ماز 
 (cfu/ml) رتیلیلیم رد یرتکاب  اددعت

 
( لت پایهحا  حالت تصفیه  (

  
7.7  

  

51  9.2×104 7×104 

54  9.2×104 6.4×104 

57  9.2×104 6×104 

2.9  

51  6.4×104 2×104 

54  6×104 1.5×104 

57  5.6×104 1.4×104 

26.  

51  2.8×104 1.44×104 

54  2.6×104 1.16×104 

57  2.4×104 1.02×104 

 شدهداریبرنهشیرابه نمو باکتری نسبت به  دادعتدرصد کاهش   -9 -4جدول 

pH ه(قن )دقیزما 
 ه باریش رتیلیلیم کی  رد یرتکاب  اددعت  شاهک صدرد

 
( لت پایهحا  تصفیهحالت   (

  
7.7  

  

51  0 %24  

54  0 %03  

57  0 %53  

2.9  

51  %30  %78  

54  %53  %6.38  

57  %39  %58  

26.  

51  %5.96  %48  

54  %27  %87  

57  %47  %89  
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 رتویلیلیم کی رد دوجوم ییایرتکاب یاهینولک داد عت ،تس ا هد ش  نایب 8-4 لود ج  رد  هک  روطنامه

 ضرعم رد نتفرگرارق  زا سپ  راد قم  نیا .د ش ابیم دد ع  .29×401  دود ح  رد  هدروخنتس د  و  ماخ هباریش   زا

 و 4.6×401 ،7×401 ریداقوم هبو بیوترت هبو ،هقویقد 57 و 54 ،51 یاهد نوام ناموز  رد  ییویدار  جاوما

 رارقو  زا  سپ  ماخ  هباریش   رد  یرتکاب  یاهینولک  تظلغ  ،رگ ید  ترابع  هب  .تس ا  هدرک  اد یپ  شهاک  6×401

 %35  هقویقد  75  رد  و  %30  هقویقد  45  رد  ،%24  لوا  هقویقد15  رد  ،ییویودار  جاوموا  ضرعم  رد  نتفرگ

  .تس ا هدرک اد یپ شهاک هیلوا تلاح هب تبسن

 یعوفد  تروصب  اتد عم  اهیرتکاب  یور  رب  ییویدار  جاوما  ریثات  هک  تفگ  ناوتیم  جیاتن  نیا  یس ررب  اب

 جاوما ریثاتتحت اهیرتکاب زا یدایز تیعمج ،شیامزآ ییاد تبا هقیقد 15  رد  هک  ینعم نیا  هب ؛تس ا  هدوب

  هم ادا نانچمه  یرتمیالم  گنهآ اب  و هد شن  فقوتم  یشهاک د نور  نیا  هچ  رگا  .د ناهتفر نیب  زا  و  هتفرگ  رارق

 هیجوت رد .د ش اب هداد خر هیلوا قیاقد ای اههیناث نامه رد جاوما هد مع  ریثات  اسب  هچ  یلو  ،تس ا  هدرک  اد یپ

 ،ییویودار جاوما ضرعم رد هباریش  نتفرگ رارق  اب  هک  درک  هراش ا  عوضوم  نیا  هب  ناوتیم  قافتا  نیا  ییارچ

 نآ  رد  هکو  دوشویمو  داجویا  لیکشت  ولفورد یه  هاگ تس د  یزکرم  هتسه  تس دنییاپ  نایرج  رد  ییاههیحان

 اتو دوشویمو ثعواب رموا نیوا .[13]  د نوشویم  رادراب  یفنم  و  تبثم  یاهراب  اب  ابوانتم  اهیرتکاب  و  تارذ

 زا  روبع  هظحل  رد  ،مس الپوتیس   یاراد  یاهیلولس کت  هیلک  و  اهچراق  ،اهیرتکاب  هژیو  هب  اهمیسناگراورمیک

 لایسو  زا  صلاخو  هیوال  کیو  و  هتوفرگ  رارق  ید نمترد ق  یکیرتکلا  ییاقلا  راب  تحت  ،وفلورد یه  هاگ تس د  ریز

 و هد شو اهومیسناگراوریکم مس الپوتیس  رب یزمس ا  راشف  داجیا  ثعاب  قافتان  یا  .د نک  یش وپبآ  ار  اهیرتکاب

 گرمو و مس الپوتیس  ند ش  یش التم ثعاب تیاهن رد ،ییاقلا راب مواد م رییغت رثا رد راشف  نیا  مواد م  رییتغ

 هباریشو رد دوجومی اهیرتکاب تظلغ تارییغت رادومن ،7-4  لکش   رد  .[13]  د ش   د هاوخ  میسناگراورکیم

 .تس ا هد ش ه د یشک ریوصت هب ییویدار جاوما یاقلا رثا رب یعیبط pH اب ماخ

-2  لکشو)  تس ا  هد ش   د ییات  رثا  نیا  زین  د ش   ماجنا  (2011)  ناراکمه  و  میک  ط س وت  هک  یشهوژپ  رد

 ،یتورارح  متسویس   کیو  هد نونککنخ  بآ  هب  یکیرتکلا  ناد یم  میقتسم  لامعا  اب  هک  تروص  نیا  هب  ؛(19

 یهجوتولبواق  زرطو  هبو  بآ  رد  دوجوم  یاهیرتکاب  تظلغ  و  هتفر  نیب  زا  نآ  رد  دوجوم  یتسیز  یاههیال

 .[6] تفای شهاک
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 ( pH = 7.7) ابه خامایش بر روی شیرمزی در آرباکت دتعدار تغییرات انمود -7 -4شکل 

 pH شیازفا یارب %25 صولخ د صرد اب عیامدوس  رتیلیلیم 30 زا نآ رد هک  مود  یرس   شیامزآ  رد

 هد هاشوم لوا یرسو  شیاموزآ  هب  تبسن  یتوافتم  جیاتن  ،(8-4  لکش )  د ش   هدافتس ا  9.2  هب  7.7  زا  هباریش 

 .29×401  زا  یرتکاب  یاهینولک  ادد عت  ،هیاپ  تلاح  رد  2.9  هب  7.7  زا  Hp  شیازفا  اب  شیامزآ  نیا  رد  .د ش 

 6.5×401  و  6×401  ،4.6×401  هبو  بیترت  هب  هقیقد  57  و  54  ،51  یاهد نام  نامز  زا  سپ  ،رتیلیلیم  رد

 هداد  ناشن  تیس اسح  pH  شیازفا  تبسن  اهیرتکاب  زا  یهورگ  تقیقح  رد  .درک  اد یپ  شهاک  رتیلیلیم  رد

 نامز لوط رد pH شیازفا رثا رب اهیرتکاب دداعت شهاک و  هد شن  فقوتم  زین  رثا نیا  اما  ،د ناهتفر  نیب زا  و

 .تس ا هدرک اد یپ همادا یمیالم رایسب بیش  اب نانچمه ،شیامزآ

 هباریشو رد دوجووم یاهویرتکابو یارب هنیهب و لآهد یا ط یارش  رییغت به انوتیم را قافتا  نیا  لیلد

 تسوا  یبوورکیم  مسویلوباتم  رب  راذ گریثات  و  یلصا  لماوع  pH  و  تبوطر  ،امد  ،یهاوخنژیسکا  .ددات  نسب

 .د نتسوه زیون  لآهد یوا  pH  هدود حم  یاراد  ،فلتخم  یاهمسیناگراورکیم  ،امد  هب  تیس اسح  د ننامه  .[26]

 هبو رداق زین مسیناگراورکیم زا یرابسی و هدوب 9 ات 5 هدود حم رد pH یاراد د ش ر یاهط یحم  زا  یرایسب

 زاسوناتوم یاهویرتکابو د شور زا  ید یسوا  ط یحوم  ،اهولاچکاخ  رد  .د نتسه  هدود حم  نیا  رد  pH  لمحت

 .[26] د نکیم یریگولج
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 ( pH =  9.2) بازی  pHا ب ابهریش یبر رو شی ر آزماد یرباکت اددتع راتییتغنمودار  -8 -4شکل 

 یشوواغ یدوبانوو ربوو الابوو ایهووpH یرثتووا ،ودخوو شهوژپوو رد [27] (1994) ناراکوومه و اکنود نووم

 ایهHp  یرثات  هشوژپن  یار  د  .د نداد  رارق  سیررب  دروم  ار  ییاذ غ  1یفنم-گرم  ایهبوکریم  یمس الپویتس 

در  و ر گرفوتی قوراس ورد بررم 3النمولاس  و2یاکلیش شرا هلمجز ا ییهایکتربا ویر رب  12و    11  ،01  ،9

 یشواغ ،باالهای pHای در هین باکتریا  دیلیپی  نی ووتئیپرغشای    شدنلحا  بص شد که  هایت مشخن

ذکور ه الزم بوه  البتو  .شوودها میکتریرفتن بااز بین  موجب    امرن  ای  و  دهف ش توعی  نهاآسمی  یتوپالس 

سویار بهوای pH ر برابردها ریی باکتو برخکرده دق نصها کتریامی بامت ددر مور وضوعمه این است ک

 د نوداد  ماجونا  (4002)  4نس د لیک  و  زتوش   هک  یشهوژپ  رد  .[72]  دهند مینشان    مقاومتاز خود    باال نیز

 ناشون نینوچمه اهنآ .شد  یفرعم 7.5 و 6.5 نیب الچخاکدر  د  وجوم  یاهیرتکاب  یارب  هنیهب  pH  ،نیز

 ،دوبو 6.9 هکو ط یحوم  pH  اب  ار  دوخ  ،لاچکاخ  یشش وپ  کاخ  رد  دوجوم  زاس ناتم  یاهیرتکاب  هک  د نداد

 د شور  یاربو  هنویهب  و  بسوانم  ط یارشو  نوماریپ  هک  یرگ ید  تاقیقحت  رد  نینچمه  .[28]  د ندرک  راگزاس 

 
1 Gram-negative 
2 Escherichia coli 
3 Salmonella enteritidis 
4 Schuetz & Kjeldsen 
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 لود ج  رد  .دوب  هد ش   نایب  یلصا  لماوع  زا  بس انم  pH  ،دوب  هد ش   ماجنا  اهلاچکاخ  رد  دوجوم  یاهیرتکاب

  .تس ا هد ش  هداد ناشن تاقیقحت نیا جیاتن زا یاهصالخ ،10-4 رهماش 

 [ 26] رحله متابولیکی آنمبه کچال با توجه د در خاهای موجوباکتری رایببهینه  pH -10 -4جدول 

هنیهب   ل اچ کاخ  یکیلو بات م  مرحله ردیف pH عمنب 

1 
ه  اشار مرحله خاصی    هب

 ده است شن
  5.7  –  5.6  Cardinalirezende et al., 2009 

3.8  –  5.8 زی متان سا 2  Chen et al., 2003 

8.6  –  6.8 ازی ان سمت 3  Huang et al.,2002  

8  -  4.8 متان سازی  4  Huang et al.,2003  

5.7  –  0.8 متان سازی  5  Lalouicarpentier et al., 2006 

6 
خاصی اشاره    مرحله  به

 است شده  ن
8.7  –  6.7  Perez-leblic et al., 2012 

5.7  –  2.8 ولیز هیدر 7  Pourcher et al., 2001  
 

 اب نامزمه ییویدار جاوما لامعا اب  هک تس ا  نیا ،تس ا  هجوت  بلاج  شیامزآ نیا  رد  هک  یرگ ید  هتکن

  هبو  بیوترت  هبو  هقویقد  75  و  45  ،15  یاهد نوام  ناموز  رد  اهیرتکاب  دتعدا  ،  9.2  هب  7.7  زا  pH  شیازفا

 اب رظانتم  ریداقم  هب  تبسن  ریداقم  نیا  .تس ا  هدرک  اد یپ  شهاک  lm/ufc  4.1×401  و  5.1×401  ،2×401

 ناشون دوخو زا %70 و %80 دود حو رد یشوهاک  بیترت  هب  ،مود  یرس   شیامزآ  هیاپ  تلاح  و  ماخ  هباریش 

 ریویغت  ریثاتو  و  اهیرتکاب  یمس الپوتیس   یاشغ  یور  رب  ییویدار  جاوما  ریثات  ینامزمه  ،تقیقح  رد  .د نداد

pH  تظولغ  یور  ربو  بکورم  یرثا  ند مآ  دوجوب  بجوم  ،اهیرتکاب  د ش ر  یارب  بس انم  و  هنیهب  ط یارش   رب 

 .تس ا هد ش  اهنآ رتشیب شهاک و هباریش  رد اهیرتکاب

 ( pH = 9.2) پارامترهای آزمایش از  ها ناشی از هر یکدرصد کاهش تعداد باکتری -11 -4جدول 

ن زما

 )دقیقه(

  ه باریش رتیلیلیم کی  رد یرتکاب  اددعت  شاهک صدرد

ییویدار جاوما طفق  pH طفق 
pH و 

 ییویدار جاوما 

51  %24  %30  %87  

54  %03  %53  %6.38  

57  %53  %93  %58  
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 ییازفامه  نیا راکوزاس   یملع  هیجوت  ،ثحب  دروم  عوضوم  هب  طوبرم  تاعلاطم نییاپ  داد عت  هب  هجوت اب

 جاوموا  ،اهویرتکابو  یاهوهصوخشم  زا  قیومع  مهف  و  عیس و  تاعلاطم  د نمزاین  اهیرتکاب  داد عت  شهاک  رد

 زیون  [9]  (2004)  ناراکمه  و  تبواک  ،لاح  نیا  اب  .تس اهیرتکاب  یور  رب  واجثیر امتا  یگ نوگ چ  و  ییویدار

 هبو کیوتویبیتنآ قیرزت هک د ش  صخشم شهوژپ نیا رد .د ندروآ  تس د ب  یهباشم  جیاتن  دوخ  شهوژپ  رد

 ،ییویودار جاوموا زا لصواح یکویرتکلا  ناد یوم  یاقولا  نیحو  رد  ،ییایرتکاب  یتسیز  یاههیال  یواح  عیام

 یلاموتحا لیولد .د هودیم شیازفا یریگ مشچ روطب اهیرتکاب ندرب نیب زا رد ار اهکیتویبیتنآ  یهدزاب

 ا ب و اهیرتکاب یبطق شخب رب یراذ گریثات اب ییویدار جاوما هک د ش  نایب تروص نیا هب زین  ییازفامه نیا

-یتونآ هجیتن رد  و  هداد  شیازفا  ار  دوخ  فارطا  عیام  اب  اهیرتکاب  نیا  لدابت  نازیم  ،اهنآ  راتخاس   فیعوت

 .[9] د ننکیم ذوفن اهیرتکاب راتخاس  هب یرتشیب تلوهس  ابا هکیتویب

 رد هکو روطناموه .د مآ تس د ب مود یرس  شیامزآ  جیاتن  اب  هباشم  یجیاتن  اما  موس   یرس   شیامزآ  رد

-ینولک داد عت ،6.2 هب 7.7 زا pH نازیم شهاک زا سپ شیامزآ نیا  رد  ،تس ا  هد ش   نایب  زین  8-4  لود ج

 ،8.2×401  هبو  بیوترت  هبو  هقویقد  57  و  54  ،51  یاهد نوام  ناموز  زا  سپو  هیواپ  تلاح  رد  یرتکاب  یاه

 یرسو  شیاموزآ  رد  اهوینولک  داد عت  شهاک  .د ندرک  اد یپ  لیلقت  رتیلیلیم  کی  رد  4.2×401  و  6.2×401

 رتشویب  %40  دود حو  رد  ،یزاب  pH  اب  مود  یرس   شیامزآ  رد  هباشم  ریداقم  هب  تبسن  ،ید یس ا  pH  اب  موس 

 لاچوکاخ  هکو  نیوا  هبو  هجووت  ابو  هکو  درک  نایب  تروص  نیا  هب  ناوتیم  ار  قافتا  نیا  یلامتحا  لیلد  .دوب

 رد  د شور  ییانواوت  زاسوناتومی  اهیرتکاب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  دراد  رارق  یزاس ناتم  هلحرم  رد  رظندروم

 هبو  هباریشو  رد  دوجووم  یاهویرتکاب  زا  یدایز  تیعمج  نیاربانب  ؛[26]  د نش ابیمن  اراد  ار  ید یس ا  ط یحم

 شیاموزآ  جیاتون  9-4  لکشو  رد  .د ناهتفر  نیب  زا  و  هداد  ناشن  شنکاو  pH  شهاک  و  ط یحم  ند ش   دییاس 

 .تس ا هد ش  هداد ناشن موس  یرس 

 هیفصوت تلواح رد  یرتکابو  یاهوینولوک  تیوعمج  زین  شیامزآ  نیا  رد  ،مود  یرس   شیامزآ  د ننامه

 نامز رد  و  تفای  شهاک  (ییویدار  جاوما  یاقلا  مد ع)  شیامزآ  هیاپ  تلاح  هب  تبسن  (ییویدار  جاوما  یاقلا)

 اد یوپ  یوللقت  .201×401  و  61.1×401  ،4.1×401  ریداقوم  هب  بیترت  هب  هقیقد  57  و  54  ،51  یاهد نام

 بیوترت  هبو  ،مسوو  یرسو  شیامزآ  هیاپ  تلاح  و  ماخ  هباریش   اب  رظانتم  ریداقم  هب  تبسن  ریداقم  نیا  .درک

 و  ییویودار  جاوموا  بکورم  ریثات  زین  شیامزآ  نیا  رد  .د نداد  ناشن  دوخ  زا  %52  و  %86  دود ح  رد  یشهاک

 .د ش  هد هاشم هباریش  یاهیرتکاب رب ط یحم pH رییغت
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 ( pH = 6.2)  یدیسا pHبا  ابهریش یبر رو شی در آزما یاکترب دادعت راتییار تغنمود -9 -4شکل 

 ( pH = 6.2) مایش از پارامترهای آز ی ناشی از هر یکتراد باکدرصد کاهش تعد -12 -4جدول 

ن زما

 )دقیقه(

  ه باریش رتیلیلیم کی  رد یرتکاب  دادعت  شاهک صدرد

ییویدار جاوما طفق  pH طفق 
pH و 

 ییویدار جاوما 

51  %24  %5.96  %48  

54  %03  %27  %78  

57  %53  %47  %98  
 

 ریثاتو  ناموز  رذ گو  هکو  تس ا  نیا  ،دوش یم  هد هاشم  تاشیامزآ  یمامت  رد  هک  یهجوت  بلاج  جیاتن  زا

 ایو و ،ییویودار جاوموا روووح مد ع  ای  رووح  ،تقیقح  رد  .دراد ن  اهیرتکاب  تظلغ  شهاک  رد  یریگ مشچ

 اد یوپ مواد تو شیاموزآ ناموز لوط رد ریثات نیا اما ؛د نراد  اهیرتکاب  تظلغ  رب  یناهگان  یریثات  pH  رییغت

 جاوموا  زا  هدافتسوا  هبو  زایون  تروص  رد  هک  تس ا  نیا  قافتا  نیا  تیزم  .تس ا  هد ش   رتمیالم  رایسب  و  هدرکن

 ناموز و هدوبون جاوما ریثات تهج هباریش  نایرج ندرک فقوتم هب زاین ،هباریش  هیفصت  د نیآرف  رد  ییویدار

 .تس ا رفص هب کیدزن نآ د نام
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 ( ور امواج رادیوییدم حو)ع pH تغییر ربر اثها اکتریب دادعتتغییرات  -10 -4شکل 

 نورد  یاهویرتکاب  یارب  هنیهب  pH  هزاب  ،د مآ  تس د ب  هد ش   ماجنا  یاهشیامزآ  زا  هک  یجیاتن  رگ ید  زا

 pH ،(10-4 لکشو) Design Expert 12 رازفوامرنو ط س وت هد ش ماجنا یزاس لد م س اس ا رب .تس ا هباریش 

 جاوموا  یاقولا  مد عو)  هیواپ  تلاح  رد  ،لاچکاخ  زا  هد ش یرادربهنومن  هباریش   نورد  یاهیرتکاب  یارب  هنیهب

 هب تبسن یرتشیب تمواقم یزاب یاهpH رد اهیرتکاب ،س اس ا نیا رب .د ش ابیم  8.8  ات  7.1 نیب  (ییویدار

pHرگ ید  ط س وت  هد ش ماجنا  تاعلاطم  رد  هد مآ  تس د ب  جیاتن  اب  جیاتن  نیا  .د نداد  ناشن  دوخ  زا  ید یس ا  یاه 

 .(10-4 لود ج) تس ا هسیاقم لباق ناققحم

 

 

 

 

 

 


