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 چکیده
 

گیزی آى اّویت سیبزی زارز. اسایٌزٍ اهزٍسُ اعتفبزُ اس رٍؽْبی غیز  تؼییي کیفیت هحقَالت غذایی ٍ چگًَگی اًساسُ هدف:

عزػت ػول ٍ زقت ثبال زر کٌتزل کیفیت هحقَالت غذایی ٍ کؾبٍرسی اّویت  هرزة ثِ زلیل ػسم آعیت زیسگی ثِ ثبفت،

 سیبزی یبفتِ اعت. 

زر ایي پضٍّؼ رٍؽْبی پززاسػ عیگٌبلْبی تقَیزی ٍ فَتی هحقَالت کؾبٍرسی ٍ غذایی ثزرعی گززیسُ  :روش پضوهش

یش رٍی آًْب اًجبم گزفتِ عپظ اعت. ثِ عَر کلی عیگٌبلْبی حبفل اس هحقَالت ثجت ؽسُ، پیؼ فزآیٌس ؽبهل حذف ًَ

 پززاسػ ٍ آًبلیش عیگٌبلْب اًجبم هی گیزز.

اس تکٌیک پززاسػ عیگٌبلْبی تقَیزی زر سهیٌِ ّبی زرجِ ثٌسی هیَُ ّب، پیؼ ثیٌی سهبى هبًسگبری، ثبسرعی،  نتایج و بحث:

پززاسػ عیگٌبلْبی فَتی ًیش زر  اًساسُ گیزی هیشاى عوَم، اًساسُ گیزی رًگ، ثبفت ٍ هیشاى رعیسگی ٍ ّوچٌیي اس تکٌیک

 ثبفت عٌجی اعتفبزُ هی گززز. ٍ زرجِ ثٌسی، جساعبسی، عَرتیٌگ

اس ثیي رٍؽْبی غیز هرزة پززاسػ عیگٌبلْبی تقَیزی ٍ فَتی کِ ّزکسام ثزای اًساسُ گیزی پبراهتزّبی نتیجه گیزی کلی: 

 .کیفی ذبفی اعتفبزُ هی ؽَز رٍؽْبی کبرآهستزی ّغتٌس

 

  عیگٌبل فَتی ٍ عیگٌبل تقَیزیرٍػ غیز هرزة کٌتزل کیفیت، پززاسػ عیگٌبل،  یدی:واصه های کل
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 مقدمه

ّب ٍ  هحَر افلی تحقیقبت پظ اس ثززاؽت هیَُ کؾبٍرسی غذایی ٍ کیفیت هحقَالتاهزٍسُ رٍؽْبی غیز هرزة جْت تؼییي 

را ًساؽتِ ٍ ثِ گًَِ  هکبًیکی ؽیویبیی ٍ تی،حزار هرزة فیشیکی، رٍؽْب اثزات ایي  .[1]اعت هحقَالت کؾبٍرسی قزار گزفتِ 

هحقَل زٍثبرُ  ٍ اًجبم زازُ آعیجی گًَِ ّیچ را ثسٍى هحقَالت کوی ٍ کیفی پبراهتزّبی اًساسُ گیزی کِ ای عزاحی ؽسُ اًس

 زٍعکَپیاعپکت ثیٌبیی، ّبی رٍػ ؽبهل هَاز غذایی کیفیت گیزی اًساسُ غیزهرزة اًَاع رٍؽْبیگززاًٌس. ثز هقزف چزذِ ثِرا 

پززاسػ عیگٌبل ّبی فَتی ٍ تقَیزی ثب ّسف ارتقبء زقت ٍ کیفیت زر ثبسرعی  اس ثیي ایي رٍؽْب،  [.2ٍ3]هی ثبؽس  فَتی ٍ 

اًتقبل  ٍ عیگٌبلْب پسیسُ ّبی فیشیکی گًَبگَى را تَفیف هی کٌٌس .[4]هسی هی ثبؽسآٍ عَرتیٌگ هَاز غذایی رٍػ کبر

، توبم اعالػبت هَجَز زر عیگٌبلْب زر یک هٌحٌی ًْفتِ اعت. ثیبى ریبضی یک یگیزز اعالػبت اس عزیق عیگٌبل ّب اًجبم ه

 .[5]هی ثبؽس عیگٌبل، تبثؼی اس یک یب چٌس هتغیز هغتقل

 

 پزداسش سیگنالها

عیگٌبل ّبی فَت ٍ تقَیز ؽبهل هزاحل سیز پززاسػ  .[6]اعتاعترزاج زازُ ّب  ٍتحلیل  ،تجشیِ پززاسػ عیگٌبلْب ّسف اس 

هزحلِ اٍل تقَیز ثززاری ٍ ضجظ فسا هی ثبؽس، زر هزحلِ ثؼسی پیؼ پززاسػ فَرت هی گیزز کِ زر آى کیفیت تقبٍیز  اعت:

اًجبم هی ؽَز. زر هَرز تقبٍیز جساعبسی ًَاحی کِ  ٍ فسا ثْجَز یبفتِ ٍ حذف ًَیش )حذف یب کبّؼ عیگٌبل ّبی هشاحن(

زر هَرز فَت اًتربة قغوتی اس فزکبًظ عیگٌبل ّب ٍ حذف زیگز سهیٌِ ؽبى ًؾبى زٌّسُ احتوبل ٍجَز اعالػبت اعت ٍ 

فزکبًظ ّب کِ فیلتز کززى اعت فَرت هی گیزز ایي قغوت افلی تزیي قغوت پززاسػ عیگٌبلْب هی ثبؽس. هزحلِ ثؼس ثرؼ 

. ذزٍجی تقبٍیز ٍ فساّبی ٍرٍزی ثِ اجشا تؾکیل زٌّسُ هی ثبؽس کِ هؾکل تزیي ثرؼ زر پززاسػ عیگٌبل ّب اعت 1ثٌسی

کِ  4ًیش ذَاًسُ هی ؽَز، ثِ اعترزاج ٍیضگی ّبیی 3، کِ اًتربة ٍیضگی ّب 2زازُ ّبی ایي هزحلِ ثبیس تَفیف گززًس. تَفیف 

هقساری اس اعالػبت کوی هَرز ًظز را هی زّس هی پززاسز ٍ یب ثزای تؾریـ گزٍّی اس اؽیب اس گزٍُ زیگز اعتفبزُ هی گززز. 

   .[6ٍ7]هی ثبؽس 6ٍ تؼجیز5هزحلِ آذز تؾریـ

 زر فٌؼت غذا هْوتزیي عیگٌبلْبی هَرز اعتفبزُ ػجبرتٌس اس عیگٌبلْبی فزافَت ٍ فَت، زی الکتزیک، تقبٍیز زیجیتبلی 
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س هی ؽ 7اس تجسیل فَریِ ثزای آًبلیش عیگٌبلْب زر گذؽتِ ، ثْز جْت توبهی عیگٌبلْب جْت اعترزاج زازُ ّب ًیبس ثِ آًبلیش زارًس

جبیگشیي   8قَفیبت هحقَالت کؾبٍرسی ٍ غذایی رٍػ کبرآهسی ًجَز، ثغَریکِ اذیزا اعتفبزُ اس تجسیل هَجککِ ثِ زلیل ذ

   .[8]آى ؽسُ اعت

 

 سیگنال های صوتی

 آى ػلتای زیزیٌِ ػلن فَت، کبرثزز گغتززُ آى زر کؾبٍرسی ٍ فٌبیغ غذایی اذیزا آغبس ؽسُ اعت کِ  ػلی رغن عبثقِ

هایی  های صوت از شاخص  در روشهای مرسوم آزمون .[2ٍ3]ثَزُ اعتکؾبٍرسی  غذایی ٍ هَاز  ٍ پیچیسُّبی هٌحقز ثِ فزز  ٍیضگی

اهَاج  فَتی کِ اهَاج .[9] مانند ضریب انعکاس، ضریب شکست، میسان تضعیف، سرعت امواج و جابجایی بسامد استفاده می گردد

هحسٍزُ ؽٌیساری اًغبى  زر فَتی کِ اهَاج یک گزٍُ اس ًَس.را ؽبهل هی ؽ ثغبهسّب اس ٍعیؼی ّغتٌس، گغتزُ عَلی هکبًیکی

کِ زر هحسٍزُ ؽٌیساری اًغبى   kHz 20ّغتٌس. گزٍُ زیگز ثب ثغبهس ثیؼ اس  kHz 20تب   Hz 20قزار زارًس زارای ثغبهس 

  .[2ٍ3]ًبهیسُ هی ؽًَس 9ًیغتٌس اهَاج فزافَت

ززّبی گًَبگًَی زر کٌتزل کیفیت هَاز غذایی ارائِ ؽسُ اعت: کبرث هَج زر سهیٌِ اهَاج فزافَت ًیش ثب تَجِ ثِ ثغبهس

ّبی فیشیکی ٍ  (. ٍیضگیkHz011-20( ٍ ؽست سیبز )ثغبهس زر هحسٍزُ kHz010کبرثززّبیی ثب ؽست کن )ثغبهس ثیؼ اس 

فَت ثب ؽست سیبز یبثٌس ٍ زر کبرثززّبی فزا ؽیویبیی هَاز غذایی زر ثکبرگیزی اهَاج فزافَت ثب کبرثززّبی ؽست کن تغییز ًوی

ّب ٍ عجشیجبت، پضٍّؾگزاى  . اهب زر هَرز ثزرعی کیفیت هیَُ[2ٍ3]یبثس اغلت ذَاؿ هَاز غذایی ثِ عَر ّویؾگی تغییز هی

گیزی، عزػت اهَاج فزافَتی  هْوتزیي پبراهتز هَرز اًساسُ[. 9]اًس ثغبهس کن ٍ ؽست سیبز زر سهبى ثغیبر کَتبُ را پیؾٌْبز کززُ

گیزی فزافَتی  تجْیشات اًساسُ ثبؽٌس کِ زر سهیٌِ ثیبى کیفیت ، چگبلی ٍ ذَاؿ هکبًیکی کبرثزز زارًس. ٍ ضزیت تضؼیف هی

ذقَفیبت ثبفت  [.2ٍ3] گیزی اعت اًساسُ  کٌٌسُ عیگٌبل، کبٍؽگزّب،  ًَعبى ًوب، رایبًِ ٍ هحفظِ ؽبهل هَلس عیگٌبل، زریبفت

فبزر  اس کبٍؽگز هؼیٌی کِ . ثِ زلیل اًزصیزززگ هی گیزی ریبفتی اًساسُسهبى ػجَر اهَاج فزافَت ٍ زاهٌِ عیگٌبل زثب  هحقَل

 ثزرعی ذَاؿ گشارؽی زر هَرز .[2]سیآ ثَجَز ًوی هحقَل، تغییزی زر کیفیت ثبفت تپی ثَزى عیگٌبل ّوچٌیي ٍ هی ؽَز

 هیبى اس اهَاج فزافَت براًتؾ هتؼسز ّبی عزػت اس اعتفبزُ پَاعي ثب ضزیت ٍ ثبفت چگبلی یبًگ، هسٍل عیت هبًٌس هکبًیکی

تب  5/0فزکبًظ زر فزافَت اهَاج اس ثبالئی ثغیبر تضؼیف زیگز، ضزائت ای هغبلؼِ زر. [10] ارائِ ؽسُ اعت ثِ ثبفت ایي هیَُ

MHz 1 [11] اعت آهسُ زعت ثِ عیت ًیش ٍ عبلجی سهیٌی، عیت ثبفت زر. 

عی ذقَفیبت ثبفتی ٍ تززی هحقَالت کؾبٍرسی اعتفبزُ اس فَت زر هحسٍزُ ؽٌیساری ًیش زر زرجِ ثٌسی، عَرتیٌگ ٍ ثزر

 آًبلیش  اعتفبزُ اسعَرتیٌگ ترن هزؽ ٍ جسا ًوَزى ًوًَِ ّبیی کِ تزک زر پَعتؾبى هَجَز اعت،  رٍػ جسیس هی گززز.
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بثی زر ایي پضٍّؼ ثب اعتفبزُ اس عیگٌبلْبی پبعد فَتی ارسی کِ. اعترسًٍبًظ فسای ایجبز ؽسُ اسضزثبت آًٍگ هرقَؿ 

 .  [12]اًجبم هی ؽَز

فسا هی ثبؽس کِ  ضجظ  عٌغَر ثِ هجْش ففحِ فلشی اعت کِ رٍی هحقَل ثِ رٍػ زیگز زر عَرتیٌگ ثزذَرز  ًوًَِ 

 تؾریـ پغتِ ثزایپیزعَى اس ایي رٍػ عَرتیٌگ جْت عَرتیٌگ پغتِ ٍ جسا ًوَزى ًوًَِ ّبی پَک رٍػ کبراهسی اعت. 

. ٍی [4]پغتِ ّبی ثغتِ اس ذٌساى جسا گززیسًس% 97کِ زر ایي رٍػ ثب زقت  بزُ ًوَزاعتف ثغتِ ّبی پؾتِ اس ذٌساى ّبی

ثز اعبط آسهبیؾبت فَرت گزفتِ  . ضوٌب[13]ّوچٌیي  ثب اعتفبزُ اس ّویي رٍػ پغتِ ّبی پَک را ًیش ثِ ذَثی جسا ًوَز

  .[14]اعت اػالم ؽسُ%80،  نعبل ّبی گٌسم اس  سزُ ٍ حبٍی حؾزُ آفت گٌسهْبی جْت تفکیک فَتی تَاًبیی رٍؽْبی

غذایی ًیش هی تَاى اس عیگٌبلْبی فَتی اعتفبزُ ًوَز. کِ زر ایي رٍػ اس  هَاز تززی ثبفتی ٍ زر سهیٌِ ثزرعی ذقَفیبت

غذایی کوک  هَاز ثبفت تززی جْت ارسیبثی هیشاى ًیزٍی ثبثتی ثِ آى ٍارز ؽسُ اعت اس ؽکغتي هبزُ غذایی کِ   ًبؽی فسای

زر ایي  . زاز قزار ثزرعی هَرز رٍػ فَتی یک اس اعتفبزُ ثب را عیت سهیٌی چیپظ ثبفت تبًیَاکی . [15ٍ17] گزفتِ هی ؽَز

ارتؼبؽبت  ٍ ؽسًس ؽکغتِ پزٍة یک ٍعیلِ ثِ تززیْبی هتفبٍت ٍ ضربهتْب ثب سهیٌی عیت چیپظ ّبی اس رٍػ ًوًَِ ّبیی

  [.15]ؽس هحبعجِ عیگٌبلْبی ثبفت ٍ ؽکغتگی ػوسُ ثرؼ ؽٌبعبیی ٍ پیشٍالکتزیک عٌغَر یک  ٍعیلِ ثِ فَتی

عَری عزاحی ؽسُ کِ یک پزٍة را ٍارز ثبفت هبزُ غذایی اس عزیق عیگٌبلْبی فَتی ثزای ارسیبثی ثبفت  ًیش جسیسی اثشاری

ز. اس ارتؼبػ ایجبز ؽسُ را ثِ ثَعیلِ عٌغَر پبیشٍالکتزیک ؽٌبعبیی هی کٌس. پبعد فزکبًغی عٌغَر اًساسُ گیزی هی ؽَ کززُ،

فیلتزّبی چٌستبیی ثزای آًبلیش فسای تَلیس ؽسُ اعتفبزُ هی گززز.  کِ ایسُ اٍلیِ آى اس فسای ایجبز ؽسُ اس فسای جَیسى 

  [.16]اًغبى گزفتِ ؽسُ اعت

 

 یتصویز سیگنال های  

زُ اعت زر عیغتن پززاسػ عیگٌبلْبی تقَیزی ثب تَجِ ثِ ٍاثغتگی آى ثِ رایبًِ زر عبلْبی اذیز پیؾزفت قبثل تَجْی ًوَ

پززاسػ تقبٍیز، ٍرٍزی عیغتن رًگ ٍ تقَیز اعت کِ ثؼس اس تجسیل آًْب ثِ عیگٌبلْبی زیجیتبل ثب الگَریتن ّب ٍ فیلتزّبی 

پیؼ پززاسػ تقَیز ثِ زٍ رٍػ پیؼ پززاسػ ًقغِ ای یب پیکغل ٍ پیؼ پززاسػ . [6]هتٌَع آًْب را قبثل کٌتزل هی ًوبیس

ؼ پززاسػ ًقغِ ای تقَیز ٍرٍزی ثِ تقَیز ذزٍجی تجسیل هی ؽَز عَری کِ ّز پیکغل ذزٍجی هحلی اًجبم هیؾَز. زر پی

ٍ RGBثِ یک پیکغل ٍرٍزی هزتجظ هی ؽَز ٍلی زر پیؼ پززاسػ هحلی اس فیلتزعبسی اعتفبزُ هی گززز. تجسیل فضبی رًگی 

HIS [6ٍ7] جْت پیؼ پززاسػ تقبٍیز زر فٌبیغ غذایی اعتفبزُ هی گززز. 

ز ایجبز ؽسُ ّوَارُ زر حس قبثل تَجْی زارای ًَیش ٍ یب تیزگی هحغَط ثَزُ اعت ٍ زر هَارزی ًیش زارای هؾکل هحَ تقبٍی  

ثِ هجوَػِ ػولیبت ٍ  . ؽسگی هزسّبی ًوًَِ ّبی زاذل تقَیز هی ثبؽس، کِ ثبػث کبّؼ ٍضَح تقَیز زریبفتی هی گززز

 پززاسػ ّبیی کِ زر راعتبی آًبلیش تقَیز زر سهیٌِ ّبی زر سهیٌِ ّبی هرتلف اًجبم ؽسُ اعت، پززاسػ تقَیز گَیٌس
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تکٌیک ّبی ثِ کبر گزفتِ ؽسُ زر پززاسػ ؽبهل زریبفت تقَیز، پیؼ پززاسػ تقَیز ٍ تفغیز تقَیز، کِ هٌجز ثِ عجقِ ثٌسی 

 حغگزّبی هَرز اعتفبزُ زر تقَیز ثززاری ؽبهل .[6] ٍ اؽیبء هَرز ًظز زرٍى تقبٍیز هی ؽَز کیفی ٍ زعتِ ثٌسی تقبٍیز

 13( ،CT)12( ، تقَیز یززاری ثب اؽؼِ ایکظMRI)11تقَیزعبس هغٌبعیظ فَتی ،(CCD)10زٍرثیي ّبی ؽبرصی زٍ اثشارُ

((NMR،(PET)14 ،(SPECT)15   .اس هی ثبؽسCCD  جْت ثزرعی ذقَفیبت ذبرجی ٍ اسMRIو CT  ثزای ثزرعی عبذتبر

 .[7ٍ17]زاذلی هبزُ غذایی اعتفبزُ هی گززز. هؼوَلتزیي رٍػ پیؼ پززاسػ تجسیل فضبی رًگی اعت

اس عزیق اًساسُ گیزی هغبحت، عَل  ،زر پززاسػ عیگٌبلْبی تقَیزی اًساسُ، ؽکل، ثبفت ٍ رًگ زر هَاز غذایی کٌتزل هی ؽَز

جغبم ٍ ٍریکِ ابثغآعبًتز اعت  زر هقبیغِ ثب رًگ ٍ ثبفت ؽکلاًساسُ گیزی [. 7ٍ3]ٍ ػزك اًساسُ هبزُ غذایی تؼییي هی گززز

هَاز هَجَز زر یک عجقِ ٍ گزٍُ اس عزیق ؽکل ٍ عزح ذبؿ ذَزؽبى اس یکسیگز تفکیک هی ؽًَس. ثزرعی ٍیضگی ّبی رًگی 

اًجبم ی پیکغل ّب زر هحسٍزُ هؼیٌی زر اًَاع فزآٍرزُ ّبی غالت، هیَُ ّب، عجشیجبت ٍ گَؽت کبرثزز زارز. ایي رٍػ ثب ثزرع

 [.17]هی گیزز

عیگٌبلْبی تقَیزی ثب اعتفبزُ اس تجسیل هَجک  ، پظ اس تقَیز ثززاریزر زرجِ ثٌسی ٍ عَرتیٌگ چبی ثز اعبط اًساسُ گزاًَلْب

 .[18] گززیس تؼییيًغجت ثِ رٍػ ّبی حغی هزعَم  ثب زقت ٍ عزػت ثبال گزٍُ هرتلف چبی 8هحسٍزُ  پززاسػ گززیس ٍ

WBSF حغی ٍ یب ثب رٍؽْبی هزغَثیت گَؽت  ارسیبثی
کِ  ّززٍی ایي رٍؽْب هیشاى تزز ثَزى گَؽت را ثیبى  اًجبم هی گیزز16

رٍػ هیکٌس ٍلی ثز اعبط قَاًیي ثیي الوللی ذقَفیبت ثیؾتزی هسًظز اعت ، لذا اعتفبزُ اسپززاسػ تقَیز زر حَسُ هَجک 

ثِ رٍؽْبی رًگ  ًیش یبثی کیفیت گَؽت ّبی ػول آٍری ؽسُ ثَقلوَى ٍذَکارسّوچٌیي زر  .ثغیبر زقیقتزی هی ثبؽس

ٍ ذقَفیبت ثبفت عغحی اًجبم هیؾَز. ثزعجق تحقیقبت گذؽتِ جْت ارسیبثی ثبفت تجسیل هَجک  17تکِ ّبی چزثی عٌجی،

، اس بری اعترٍؽْبی ٌّسعی یب آه آى رٍػ هزعَمجْت ثبسرعی عیت کِ  .[19ٍ20]کبراتز اس رٍػ الگَریتن کالعیک اعت

کوتزیي ذغب ثَزُ ٍ ثب اعتفبزُ اس تجسیل هَجک ثب  NIR. عیغتن تقَیز ثززاری اس ًَع   اعتفبزُ هی گززز پززاسػ تقبٍیز رٍػ

ًیش هی تَاى اس پززاسػ عیگٌبلْبی تقَیزی کوک  پیؾگَیی سهبى هبًسگبری ثزای [.21ؽسًس] لکِ زار تفکیک اس عیجْبی عبلن 

اس ًوًَِ ّب تقبٍیز  ،قغؼبت کسٍی ذؾک ؽسُ ثِ رٍػ اعوشی ْت پیؾگَیی سهبى هبًسگبری گزفت. ثِ ػٌَاى هثبل ج

 .[22]را ایجبز ًوَزًس ؽجکِ ػقجی زازُ ّبی ٍرٍزیتَعظ هَجک ی تقَیزی پظ اس پززاسػ عیگٌبلْب ،زیجیتبلی تْیِ گززیس

تقَیز  هبزُ غذایی ًیش اس ایي رٍػجْت تؼییي هست هبًسگبری ًَزل ّبی آهبزُ هقزف ثز اعبط هیشاى رٍغي هَجَز زر 

                                                            [.23اعتفبزُ گززیس] هبزٍى قزهش ٍ عپظ پززاسػ ثب هَجک ثززاری

 

                                                           
10

 Charge Coupled Device 
11

 Magnetic Resonance Imaging 
12

 Computed Tomography 
13

 nuclear magnetic resonance 
14

 positron emission tomography 
15

 single photon emission computed tomography 
16

 Warnner Bratzer Shear Force 
17

 Marbling 
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 پززاسػ تقَیز تؾریـ هیشاى عوَم زر هَاز غذایی اعت . عن آفالتَکغیي ٍ زر زعت ثزرعی یکی زیگز اس کبرثززّبی جسیس

زارز اًجبم هی  kg/h10000کِ زر ثغیبری اس هحقَالت کؾبٍرسی هَجَز اعت ثب رٍػ عَرتیٌگ ًَری کِ عزػتی هؼبزل 

تؾریـ  اعتفبزُ هی گززز. ّوچٌیيnm 1700تب  400گیزز، زر ایي رٍػ اس اًساسُ گیزی هیشاى ًَر جذة ؽسُ زر عَل هَج 

ثب رًگ عغح هبزُ غذایی اعت ثب تقَیز ثززاری اس هحقَل ٍ ثزرعی آکزیل آهیس زر غذاّبی عزخ ؽسُ چَى زر ارتجبط ًشزیک 

   .[24]هیشاى تیزُ ٍ قَُْ ای ؽسى عغحی هبزُ غذایی اًجبم هی گیزز

 

  گیزی نتیجه

اس ثیي رٍػ ّبی غیز هرزة کٌتزل کیفیت هَاز غذایی پززاسػ عیگٌبلْبی فَتی ٍ تقَیزی ثِ زلیل کبّؼ ّشیٌِ ٍ عزػت 

 رٍؽْبی رٍ ثِ پیؾزفتی ّغتٌس ٍلیکي جْت ٍارز ؽسى ثِ ػزفِ فٌؼت ًیبسهٌس سهبى ٍ هغبلؼبت ثیؾتزی ػول ثبال ٍ زقت ثبال

 ّوچٌیي تکٌیک ّبی پززاسػ عیگٌبلْب زر کٌبر عبیز رٍؽْبی آًبلیش زازُ ّب ثبیس اعتفبزُ گززز. ،هی ثبؽس
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