بررسی رادیوگرافیک آناتومی کلیه ها با تسریق زیر پوستی آیودیکسانول در سنجاب ایرانی
-1مهدی توانا*-2سیده زینب پیغمبرزاده-3سیده فاطمه پیغمبرزاده

چکیده:
عٙداب یه پغتا٘ذار ٚحؾی اعت وٍٟ٘ ٝذاری اس آٖ در د٘یا تؼٛٙاٖ یه حیٛاٖ خاٍ٘ی چٙذاٖ ٔؼٕ٘ َٛیغت .عی دٝٞ
ٌذؽت ٝدر ایزاٖ تٕایُ سیادی تٍٟ٘ ٝذاری اس عٙداب اس عزف ٔزدْ ٘ؾاٖ داد ٜؽذ ٜاعت در ٘تیدٛٔ ٝارد ارخاػی عٙداب تٝ
وّیٙیه ٞا افشایؼ یافت ٝاعت ..یٛرٌٚزافی تزؽحی یه رٚػ تؾخیصی اعت و ٝدر آٖ ٔؼٕٛال ٔاد ٜحاخة ت ٝدرٚ ٖٚریذ
تشریك ؽذ ٚ ٜتا ا٘داْ رادیٌٛزافی ٞای ٔىزر در سٔاٟ٘ای ٔؾخصٛٔ ،رفِٛٛصی ٚػّٕىزد وّیٞ ٝا تصٛرت ویفی ٔٛرد تزرعی لزار
ٔی ٌیزد .رٚػ ٔؼٕ َٛتزای ا٘داْ یٛرٌٚزافی تزؽحی تشریك داخُ ٚریذی ٔاد ٜحاخة اعت .ػّی رغٓ پیؾزفت تغیار سیاد در
تىٙیىٟا  ٚأىا٘ات تزر عی وّیٞ ٝا در حیٛا٘ات ٔختّف ،أىاٖ اعتفاد ٜاس ایٗ رٚػ تزای تزرعی وّیٞ ٝا در عٙداب تؼّت ػذْ
ٚخٛد اعالػات دلیك  ٚأىاٖ تشریك ٔؾىُ داخُ ٚریذی ٚخٛد ٘ذارد .ایٗ تحمیك تز ایٗ اعاط عزاحی ؽذ.تا وارایی تدٛیش سیز
پٛعتی ٔاد ٜحاخة آیٛدیىغا٘ َٛدر ایداد تصٛیز وّیٞ ٝا عٙداب ایزا٘ی ٔٛرد ارسیاتی لزار تٍیزدٔ .اد ٜحاخة تا دٚس 1300
ٔیّی ٌزْ یذ تزای ٞز ویٌّٛزْ ٚسٖ تذٖ در ٘احی ٝسیز وتفی  ٚت ٝصٛرت سیز پٛعتی تشریك ؽذ .رادیٌٛزافٟای خا٘ثی  ٚؽىٕی-
پؾتی تا فٛاصُ  5دلیم ٝای اس ِحظ ٝصفز تا سٔاٖ ٔح ٛؽذٖ وأُ دارٚی تدٛیشی در سیز پٛعت تٟیٌ ٝزدیذ وّیٞ ٝا در
عٙداب ِٛتیایی ؽىُ تٛد ٚ ٜا٘ذاس ٜتمزیثی آٟ٘ا 1/78×0/79عا٘تی ٔتز تٛد .در عٙداب ٘غثت ا٘ذاس ٜع َٛوّیٞ ٝا ت ٝا٘ذاسٜ
عٟٔ َٛز ٜد ْٚوٕزی در ٕ٘ای ؽىٕی -پؾتی  2تا  2/64اعت.

کلمات کلیدی :رادیٌٛزافیه آ٘اتٔٛی ،وّی ،ٝعٙداب

2-1و-3گروه دامپسشکی دانشکده کشاورزی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشنر ،ایران
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مقدمه:
عٙداب ،ػضٛی اس راعت ٝتشري خ٘ٛذٌاٖ  ٚخا٘ٛادٜ
عٙداتاٖ  ٚخٙظ عٙدابٞا تٛد ٜو ٝتمزیثاً در ٕٝٞ
خای د٘یا دیذٔ ٜی ؽٛد .ػّی رغٓ ؽٙاعایی ٛ٘ 365ع
عٙداب در خٟاٖ تاوٍٟ٘ ٖٛٙذاری اس ایٗ حیٛاٖ در
د٘یا ت ٝصٛرت یه حیٛاٖ خاٍ٘ی چٙذاٖ ٔٛرد تٛخٝ
لزار ٍ٘زفت ٝاعت( .)10عی دٌ ٝٞذؽت ٝدر ایزاٖ
عٙداب ت ٝصٛرت یه حیٛاٖ خاٍ٘ی تٛعظ افزاد
ٔختّف ٔٛرد ٍٟ٘ذاری لزار ٌزفت ٝاعت(.)1ػّی رغٓ
پیؾزفت تغیار سیاد در تىٙیىٟا  ٚأىا٘ات تزرعی وّیٝ
ٞا در حیٛا٘ات ٔختّف ،أىاٖ اعتفاد ٜاس ایٗ رٚػ تزای
تزرعی وّیٞ ٝا در عٙداب تؼّت ػذْ ٚخٛد اعالػات
دلیك  ٚأىاٖ تشریك ٔؾىُ داخُ ٚریذی ٚخٛد
٘ذارد.دعتٍا ٜادراری اس د ٚوّی ،ٝدٔ ٚیش٘ای ،یه ٔثا٘ٝ
 ٚیه ٔیشرا ٜتؾىیُ ؽذ ٜاعت .وّی ٝتیؾتز حیٛا٘ات تا
ا٘ذاس ٜای ٕٞا٘ٙذ داِ٘ٛ ٝتیا اعت(.)4اِٚیٗ  ٚعاد ٜتزیٗ
تىٙیه تصٛیزتزداری تؾخیصی در تزرعی دعتٍاٜ
ادراری اعت .أزٚس ٜدر وٙار دیٍز تىٙیه ٞای
تصٛیزتزداری تؾخیصی ٔا٘ٙذ یٛرٌٚزافی تزؽحی ٚ
اِٚتزاعٌٛ٘ٛزافی در ارسیاتی دعتٍا ٜادراری تغیار وٕه
وٙٙذ ٜاعت .در ٔٛاردی و ٝوٙتزاعت رادیٌٛزافیه
وافی ٚخٛد داؽت ٝتاؽذ ،رادیٌٛزافی عاد ٜتٛا٘ایی
تزرعی حذٚد خارخی وّیٞ ٝا را دارد در ٘تیدٔ ٝی
تٛاٖ ا٘ذاس ،ٜؽىُ  ٚاپغیت ٝوّی ٝرا تزرعی ٕ٘ٛد .در
ٔٛاری ؤ ٝایغ آساد داخُ فضای پزی تٛئٗ  ٚیا خارج
فضای پزی تٛئٗ ٚخٛد دارد ٕٞ ٚچٙیٗ در حیٛا٘ات
تغیار الغز أىاٖ ٔؾاٞذ ٜوّیٞ ٝا در رادیٌٛزافی عادٜ
ٚخٛد ٘ذارد .رادیٌٛزافی عاد ٜلاتّیت ارسیاتی ػّٕىزدی
وّیٞ ٝا ،عٞ ًٙای رادیِٛ ٛعٙت را ٘یش ٘ذارد .در
رادیٌٛزفی عاد ٜاپغیتٞ ٝای ٘اتدایی ٔا٘ٙذ اپغیتٛٞ ٝا
ٛٔ ٚاد ٔؼذ٘ی ؤ ٝی تٛا٘ٙذ در اعزاف وّی ٝدیذ ٜؽ٘ٛذ
٘ ٚؾا٘ ٝای تز تیٕاری وّیٛی تاؽٙذ لاتُ تؾخیص
اعت(.)8رادیٌٛزافی ٔحٛع ٝتغٙی تا تاویذ تز عیغتٓ

ادراری ٔؼٕٛال ٔتؼالة ٔالٔغ ٝیه وّی ٝتشري  ٚآ٘اِیش
غیز عثیؼی ادرار صٛرت ٔی ٌیزد .در ایٗ حاِت
رادیٌٛزافی تزای ا٘ذاسٌ ٜیزی ا٘ذاس ٜوأُ ٘ ٚغثی ا٘داْ
ٔی پذیزد .در ا٘ذاسٌ ٜیزی وأُ ٔؼٕٛال ا٘ذاس ٜوّی ٝتا
تٛخ ٝت ٝعٟٔ َٛز ٜد ْٚوٕزی در ٕ٘ای ؽىٕی-پؾتی
تیاٖ ٔی ؽٛد .در حاِیى ٝدر ا٘ذاس٘ ٜغثی ،ا٘ذاس ٜوّیٝ
٘غثت ت ٝوّیٔ ٝداٚر آٖ تیاٖ ٔی ؽٛد(.)3اس
آیٛدیىغا٘ َٛت ٝػٛٙاٖ ٔاد ٜحاخة در رادیٌٛزافی تزای
واردیٛآ٘ضیٌٛزافی ،آ٘ضیٌٛزافی ٔغشی ،آرتزیٌٛزافی ػزٚق
ٔحیغی ،آ٘ضیٌٛزافی ؽىٕی ،یٛرٌٚزافیٌٛ٘ٚ ،زافی،
افشایؼ وٙتزاعت در عیتیاعىٗٔ ،یٌّٛزافی ٟٔزٜٞای
وٕزی ،عیٝٙای ٌ ٚزد٘ی اعتفادٔ ٜیؽٛد(.)6ٚ2
تیٕاری وّیٛی در ٔیاٖ عٙداب ٞا تغیار رایح اعت ٚ
ٔحافظت اس ایٗ حیٛا٘ات در تزاتز تیٕاری ٞای وّیٛی
تذیٗ ٔؼٙی اعت و ٝتایذ خٛد را تزای تزرعی عزیغ تز
٘ؾا٘ٞ ٝا ٔ ٚؾىالت ٔٛخٛد آٔاد ٜوزدٔ .غاِؼات ا٘داْ
ؽذ٘ ٜؾاٖ ٔی دٞذ و ٝاس ٞز  10عٙداب یه حیٛاٖ
اس تیٕاری وّیٛی ر٘ح ٔی تزد .عٙداب ٞا ٕٔىٗ اعت
ت ٝخاعزٔؾىالت سٔی ٝٙای ت ٝایٗ تیٕاری ٔثتال ؽ٘ٛذ ٚ
حتی تذتز اس آٖ ایٗ اعت و ٝؽٙاعایی ٘ؾا٘ٞ ٝا ٚ
ؽزایظ ٔٛخٛد ٕٔىٗ اعت دؽٛار تاؽذ .تزخی اس ٘ؾا٘ٝ
ٞای اِٚی ٝتیٕاری وّیٛی در حیٛاٖ ٕٔىٗ اعت در
تزٌیز٘ذ ٜواٞؼ ٚسٖ ا٘ذن ،ادرار یا دفغ ٔذفٛع ٔىزر ٚ
٘ٛؽیذٖ آب تغیار تاؽذ ..تا ایٙحاَ تؼذ اس ایٙى٘ ٝؾا٘ٝ
ٞا تزٚس پیذا وزد ،آعیة سیادی ت ٝوّیٞ ٝا ٚارد ؽذٜ
اعت .خٛؽثختا٘ ٝپیؾزفت ٞای خذیذ در د٘یای
دأپشؽىی تاػث ؽذ ٜاعت تیٕاری وّیٛی در ٔزاحُ
اِٚی ٝت ٝآعا٘ی ؽٙاعایی ؽٛد .ایٗ تحمیك تز ایٗ اعاط
عزاحی ؽذ تا وارایی تدٛیش سیز پٛعتی ٔاد ٜحاخة
آیٛدیىغا٘ َٛدر تزرعی رادیٌٛزافیه آ٘اتٔٛی در
عٙداب ایزا٘ی ٔٛرد ارسیاتی لزار تٍیزد.
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مواد و روش کار
د ٜعز عٙداب ایزا٘ی تاِغ  ٚاس ٘ظز وّیٙیىی عآِ تا
ٚسٖ تمزیثی  0/30±0/10ویٌّٛزْ اس ٞز د ٚخٙظ ٘ز ٚ
ٔاد ٜتٟیٌ ٝزدیذ .خٟت خزیذاری عٙداب ٞای عآِ
٘ىات سیز ٘ظز لزار ٌزفت:


عٙداب ٞای عآِ ٔؼٕٛال ظاٞزی
تٕیش تا پٛؽؼ تذ٘ی ٔزتة دار٘ذ.



عالٔت ٌٛؽٟا ،دْ  ٚاٍ٘ؾتاٖ ٔذ
٘ظز لزار ٌزفت.





ٚضؼیت تٙفظ  ٚػذْ ٚخٛد
تزؽحات اس تیٙی تزرعی ؽذ.
تاِغ تٛدٖ  ٚداؽتٗ خث ٝلاتُ لثَٛ
ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٌزفت.
تزرعی ٔیشاٖ آِٛدٌی ت ٝاٍُ٘ ٞای
خارخی

 تزرعی اس ٘ظز ٚضؼیت لٛاْ ٔذفٛع
ت ٝدِیُ ؽایغ تٛدٖ اعٟاَ در
عٙداب ٞا پظ اس خزیذ
عٙداب ٞا  ٚلثُ اس ا٘تماَ ت ٝلفظ ٞایؾاٖ
تزای اس تیٗ تزدٖ آِٛدٌی ٞای اٍّ٘ی دارٚی
آیٛرٔىتیٗ تا دٚس  400µg/kgاس ٚیاَ

آیٛرٔىتیٗ  10%ت ٝعٙداب ٞا خٛرا٘ذ ٜؽذ ٚ
ایٗ ػُٕ  14رٚس تؼذ ٔدذدا تىزار ؽذ.
حیٛا٘ات لثُ اس آسٔایؼ ،تحت ؽزایظ ٔؾاتٝ
اعتا٘ذارد در لفظ ٞایی خذاٌا٘ ٝای ت ٝا٘ذاسٜ
 50×50عا٘تیٕتز ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ .در ایٗ
ٔذت عٙداب ٞا تا خیز ٜای ٔتؾىُ اس دا٘ٝ
غالت ،خؾىثارٔ ،یٞ ٜٛا  ... ٚتغذیٔ ٝی
ؽذ٘ذٕٞ .چٙیٗ آب در ظزٚف ٔٙاعة ٕٛٞارٜ
تزای ٘ٛؽیذٖ در اختیارؽاٖ لزار داؽت.
تؼّت اعتزط  ٚتمالی عٙداب ٞا آرأثخؾی
تا دٚستزویثی ٔ 5یّی ٌزْ تزای ٞز ویٌّٛزْ
ٚسٖ تذٖ سایالسیٗ ٔ 30 ٚیّی ٌزْ تزای ٞز
ویٌّٛزْ دیاسپاْ عٙداب ٞا تیٟٛػ ؽذ٘ذ.
رادیٌٛزافٟای وٙتزَ خا٘ثی  ٚؽىٕی -پؾتی
تا اعتفاد ٜاس دعتٍا ٜرادیِٛٛصی پزتاتُ
عذواَ  ٚفاوتٛرٞای تاتؾی  45تا  47ویّٛ
ِٚتاس تیؾیٔ 2 ،ٝٙیّی آٔپز تز ثا٘یFFD ٚ ٝ
 100عا٘تی ٔتز تز رٚی واعت ٞایی تا
صفحات تمٛیت وٙٙذ ٜعثش  ٚفیّٓ عثش اس
عٙداب ٞا تٟیٌ ٝزدیذ( .تصٛیز.)1

تصویر  :1حالت گماری سنجاب ها جهت تهیه رادیوگراف )1-1(.حالت گماری جانبی )1-2( ،حالت گماری شکمی -پشتی

تٟی ٝؽذٛٔ ٜرد ٔغاِؼ ٝلزار ٌزفتٙذ  ٚفاوتٛر سیز اس
اعتخزاج ؽذ٘ذ .ای فاوتٛر ٞا ػثارت تٛد٘ذ اس :ؽىُ
وّیٞ ٝا ،ا٘ذاس ٜوّیٞ ٝأ ،حُ لزارٌیزی وّی٘ ٝغثت تٝ
عتٟٔ ٖٛزٞ ٜا ٕٞ ٚچٙیٗ ٘غثت ت ٝوّی ٝعزف ٔماتُ.
خٟت تزرعی آٔاری ٘تایح وٕی ایٗ ٔغاِؼ ٝاس آٔاری
ٛٔT-testخٛد در تغت٘ ٝزْ افشاری  SPSSاعتفادٜ
ؽذ.

ٔاد ٜحاخة آیٛدیىغا٘ َٛتا دٚس ٔ 1300یّی ٌزْ یذ
تزای ٞز ویٌّٛزْ ٚسٖ تذٖ در ٘احی ٝسیز وتفی  ٚتٝ
صٛرت سیز پٛعتی تشریك ؽذ ٔ ٚحُ تشریك رٚی پٛعت
ػالٔتٍذاری ٔی ؽذ .رادیٌٛزافٟای خا٘ثی  ٚؽىٕی-
پؾتی تا فٛاصُ  5دلیم ٝای اس ِحظ ٝصفز تا سٔاٖ ٔحٛ
ؽذٖ وأُ دارٚی تدٛیشی در سیز پٛعت تٟیٝ
ؽذ(.)5پظ اس ا٘داْ یٛرٌٚزافی تزؽحی رادیٌٛزاف ٞای
نتایج:

ؽىٕی-پؾتی وّی ٝعٕت راعت درٔحذٚدٟٔ ٜز ٜاَٚ
وٕزی تا ٟٔز ٜع ْٛوٕزی ٔؾاٞذٔ ٜی ؽٛد در حاِیىٝ
وّی ٝعٕت چپ در ٕ٘ای ؽىٕی -پؾتی در ٘احیٟٔ ٝزٜ
ع ْٛوٕزی تا ٟٔز ٜپٙدٓ وٕزی دیذٔ ٜی
ؽٛد(تصٛیز. )2

وّیٞ ٝا در عٙداب ِٛتیایی ؽىُ تٛدٔ ٚ ٜیاٍ٘یٗ
آٟ٘ا()1/78±0/05(×)0/79±0/04عا٘تی ٔتز ٔی تاؽذ.
ا٘ذاسٌ ٜیزی ٞای ا٘داْ ؽذ ٜدر ٔٛرد ا٘ذاس ٜوّیٞ ٝا در
خذٕ٘ 1 َٚایؼ داد ٜؽذ ٜاعت .در تذٖ وّی ٝعٕت
راعت ٔمذاری خّٛتز اس وّی ٝچپ لزار دارد.در ٕ٘ای

تصویر :2شکل و موقعیت کلیه ها در رادیوگراف )2-1(. .حالت گماری جانبی )2-2( ،حالت گماری شکمی -پشتی
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در عٙداب ٘غثت ا٘ذاس ٜع َٛوّیٞ ٝا ت ٝا٘ذاس ٜعٟٔ َٛز ٜد ْٚوٕزی در ٕ٘ای ؽىٕی -پؾتی  2/20±0/13اعت .ع َٛوّیٝ
 ٚعٟٔ َٛز ٜد ْٚوٕزی در ٕ٘ای ؽىٕی -پؾتی در خذٕ٘ 2 َٚایؼ داد ٜؽذ ٜاعت.
کلیه سمت راست

کلیه سمت چپ

سنجاب

عرض

طول

عرض

طول

سانتی متر

سانتی متر

سانتی متر

سانتی متر

8/75

1/88

8/8

1/88

1

8/85

1/75

8/75

1/78

2

8/98

1/98

8/85

1/98

3

8/85

1/78

8/88

1/78

4

8/88

1/88

8/88

1/88

5

8/88

1/85

8/88

1/88

6

8/88

1/88

8/88

1/88

7

8/78

1/78

8/78

1/78

8

8/75

1/88

8/88

1/85

9

8/88

1/88

8/85

1/88
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جدول  : 1طول و عرض کلیه سنجاب های مورد مطالعه در دو سمت چپ و راست در نمای شکمی-پشتی

طول مهره دوم کمری

طول کلیه سمت چپ

طول کلیه سمت راست

سنجاب

8/88

1/88

1/88

1

8/88

1/75

1/78

2

8/98

1/98

1/98

3

8/75

1/78

1/78

4

8/88

1/88

1/88

5

8/75

1/85

1/88

6

8/85

1/88

1/88

7

8/85

1/78

1/78

8

8/88

1/88

1/85

9

8/88

1/88

1/88
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بحث:
عٙداب یه پغتا٘ذار ٚحؾی اعت وٍٟ٘ ٝذاری اس آٖ
در د٘یا تؼٛٙاٖ یه حیٛاٖ خاٍ٘ی چٙذاٖ ٔؼٕ٘ َٛیغت.
عی دٌ ٝٞذؽت ٝدر ایزاٖ تٕایُ سیادی تٍٟ٘ ٝذاری اس
عٙداب اس عزف ٔزدْ ٘ؾاٖ داد ٜؽذ ٜاعت.
تصٛیزتزداری تؾخیصی ٕٞا٘ٙذ دیٍز ٌٞ ٝ٘ٛا در
تؾخیص تیٕاری ٞای عٙداب ٘یش وارتزد دارد .آ٘اتٔٛی
رادیٌٛزافیه عثیؼی تؼضی اس ا٘ذاْ ٞای عٙداب(ٚ )7
تؼضی اس تیٕاری ٞای لاتُ تؾخیص تا رادیِٛٛصی در
ایٗ حیٛاٖ ٕٞا٘ٙذ ریىتش ٞ ٚایپزپاراتیزٚئیذیغٓ تغذیٝ
ای ٌشارػ ؽذ ٜاعت( .)9در رادیٌٛزافی عاد ٜتزخالف
عً ٌ ٚزت ٝوّیٞ ٝا دیذ٘ ٜؾذ .در رادیٌٛزاف عادٔ ٜی
تٛاٖ ا٘ذاس ٜوّی ٝرا در عً ٌ ٚزتٔ ٝؾخص ٕ٘ٛد( .)8أا
در عٙداب تؼّت وٕثٛد چزتی در اعزاف وّیٚ ٝ
ٔحٛع ٝتغٙی ٕٞ ٚچٙیٗ عایش وٛچه وّیٞ ٝا در
رادیٌٛزافی عاد ٜا٘ذاس ٜعثیؼی وّی ٝلاتُ ٔحاعثٝ
٘یغت .ا٘ذاس ٜعثیؼی وّی ٝدر عً تیٗ  2/5تا  3/5تزاتز
عٟٔ َٛز ٜدٔٚی وٕزی در رادیٌٛزاف ؽىٕی-پؾتی

اعت .ایٗ ا٘ذاس ٜدر ارتثاط تا ٌزت ٝتیٗ  2/4تا  3تزاتز
عٟٔ َٛز ٜد ْٚوٕزی در ٕ٘ای ؽىٕی-پؾتی اعت(.)8
در ایٗ ٔغاِؼ ٝتؼذ اس تشریك ٔاد ٜحاخة وّیٞ ٝا ظاٞز
ؽذ ٚ ٜا٘ذاس ٜآٟ٘ا تیٗ  2/00تا  2/64تزاتز عٟٔ َٛزٜ
د ْٚوٕزی در ٕ٘ای ؽىٕی -پؾتی ا٘ذاسٌ ٜیزی ؽذ.
ا٘ذاس ٜوّی ٝدر د ٚعٕت چپ  ٚراعت تفاٚتی ٘ذاؽت.
٘غثت ع َٛوّی ٝدر عٙداب ٘غثت ت ٝایٗ ٘غثت در
عً ٌ ٚزت ٝوٕتز تٛد ِٚی ایٗ ٔیشاٖ ت ٝدأ٘ ٝٙغثی
ع َٛوّی ٝدر ٌزت٘ ٝشدیه تز تٛد .وٕتز تٛدٖ ایٗ
٘غثت در عٙداب ٔی تٛا٘ذ ت ٝػّت تّٙذ تز تٛدٖ عَٛ
ٟٔز ٜوٕزی تا تٛخ ٝدر عٙداب ٘غثت ت ٝعً ٌ ٚزتٝ
تاؽذ .تز خالف دیٍز حیٛا٘ات ٔا٘ٙذ ٌزت ٚ ٝخزٌٛػ
ٔثا٘ ٝدر رادیٌٛزاف عاد ٜت ٝخٛتی ٔؾخص ٘ثٛدٕٞ.ا٘ٙذ
ٌزت ٚ ٝعً وّی ٝعٕت راعت ٘غثت ت ٝوّی ٝعٕت
چپ وٕی خّٛتز لزار دارد  ٚاحتٕاال حاِت ٌٕاری
خا٘ثی عٕت راعت و ٝدر ایٗ تحمیك ٔٛرد اعتفادٜ
لزار ٌزفت ٝتٛد ایٗ ٚضؼیت را تؾذیذ وزد ٜتاؽذ.
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