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   دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و صنايع چوب وكاغذ، دانشگاه تربيت مدرس‐١

  صنايع چوب وكاغذ، دانشگاه تربيت مدرسعلوم و گروه  دانشيار -2
  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم و صنايع چوب وكاغذ، دانشگاه تربيت مدرس -3 

  
    چكيده

ساخته شده از الياف تيمار شده به  )MDF( تخته فيبر نيمه سنگين جذب آب و واكشيدگي ضخامت رفتاردر اين پژوهش، 
 درجه 180 و 150، 120 در سه سطح دماي  در درون آب وبدين منظور الياف. مورد بررسي قرار گرفتروش گرمĤبي 

 دقيقه در رآكتور ويژه اصالح چوب و مواد ليگنوسلولزي 90 و 30، 0 و مدت زمان تيمار در سه سطح ماندگاري سلسيوس
 وزن پايهبر % 10 (لدهيد آ چسب اوره فرمبامتر مكعب و  گرم بر سانتي7/0 پايه تراكمآزموني با هاي  تخته. ندتيمار شد

 دقيقه 5بار و به مدت  30فشار پرس تحت ، )سلسيوس درجه 175با دماي  ( پرس گرم ازگيري بهره  باو) خشك الياف
،  و پس از خشك شدن در اون و توزين تهيهمتر  ميلي20×20×10هاي آزموني به ابعاد نمونهها، از تختهسپس . ندساخته شد

  . تعيين شدند ضخامتند واكشيدگيورفتار و رهمراه با جذب آب تار و روند و رفدر آب غوطه ور شدند 
جذب آب و ، ميزان )سلسيوس درجه 120 يمار شده در دماي تيبه جز نمونه ها ( كه با افزايش دماي تيمارندنتايج نشان داد

 زمان ماندگاريص، افزايش در حالي كه در يك سطح دمايي مشخ ؛دنياب  ميكاهش يقابل توجهها به طور تختهواكشيدگي 
  .گذارتر است؛ ولي افزايش دما تأثير نداردجذب آب قابل توجهي برتاثير 

  
 واكشيدگي ضخامت  وجذب آبروند ، )MDF(تخته فيبر نيمه سنگين تيمار گرمĤبي،  :هاي كليديواژه
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 ...رفتار و روند جذب آب و واكشيدگي ضخامت  ٢

 مقدمه
 قابل توجه در يها يژگي و جذب آب از ويرطوبت دوست

 از ياري بس كهدنباش ي ميولزگنوسليچوب و مواد ل
ر قرار ي مواد مزبور را تحت تأثي كاربرديها يژگيو
ا آب يو ن سبب محدود كردن جذب رطوبت يبد. دنده يم

شود كه  يانجام م 1ي مختلف اصالحيها وهيبا ش
 از يمار گرمĤبيت. هاست  از آنيكي 2يگرمĤب ماريت
 است كه سبب كاهش ي شناخته شده اصالحيها وهيش

، مقاومت در ]1[ شود يرطوبت و ثبات ابعاد چوب مجذب 
ساختار ، ]2[ ديافزا ي را ميستيبرابر عوامل مخرب ز

و سبب ] 6 ، 5، 4، 3 [دهد ي مريي تغ چوب راييايميش
  .]8، 7 [شود مير رنگ چوب ييتغ

 ي، آب نقش انتقال گرما به بسپارهاي گرمĤبيمارهايدر ت
رما سبب انجام گ. عهده داردبر را  ي سلوليها وارهيد

 شدن سلولز يستاليسلولزها، كري هميبي تخريها واكنش
ل ين تشكين و هم چنيگني ل3ي تراكميها و انجام واكنش

  .]10، 9، 5، 4 [شود مين يگني ل4ي عرضيوندهايپ
ب يسلولز، همراه با تخر ييايمير ساختار شييتغ
 رييتغ و دوست آبيسلولزها به عنوان بسپارها يهم

 تيمارهاي گرمايي، ناشي ازن يگني لاييساختار شيمي
 و جذب ي هستند كه در رفتار آب دوستهايي  عامليهمگ

گونه كه در باال اشاره شد،  همان. باشند يگذار مآب اثر
 سبب ثبات ابعاد چوب و مواد ي گرمĤبيمارهايت
 از گيري بهرهرايش به سوي گ. شوند مي يگنوسلولزيل

هاي چوب  چندسازه در 5 اصالح گرمايي مختلفهاي روش
براي مثال . از چندي پيش مورد توجه قرار گرفته است

Ohlmeyer و Lukowsky ]11 [ اقدام به تيمار
 كردند 6(OSB)هاي چوب براي ساخت تخته تراشه تراشه

و نشان دادند كه تيمار گرمايي سبب افزايش ثبات ابعاد 
  .شود ميتخته و دوام زيستي 

                                                            

1 Modification 
2 Hydrothermal 
3 Condensation reactions  
4 Cross linkings 
5 Thermal Modification 
6 Oriented Strand Board 

Boonstra12 [ و همكاران [ وPaul و همكاران ]13[ 
نيز اقدام به ساخت تخته خرده چوب از ذرات چوب تيمار 

به تأثير خوب اين روش بر شده به روش گرمĤبي كردند و 
. ره نمودندا اشبدست آمدههاي افزايش ثبات ابعاد تخته

Menezzi و Tomaselli] 14 [تخته تراشه ساخته ز ين
 كه ادندد و نشان كردندتيمار گرمايي روش به شده را 

 مانند جذب آب، رطوبت و ؛يكيزي فيهايژگيو
ها،  به دنبال اين پژوهش. شوند ي بهتر مي همگيدگيواكش

Mohebby اقدام به ساخت تخته فيبر  ]15[ و همكاران
نيمه سنگين از الياف تيمار شده به روش گرمĤبي نمودند 

 ثبات يمار گرمĤبي، تاين چندسازه كه در دادندنشان نيز و 
هاي مكانيكي؛ به ويژه و افت نسبي مقاومت ابعاد

 يادشدهدر پژوهش اما . داردبه همراه را  درونيچسبندگي 
باره روند و آهنگ جذب آب و واكشيدگي  درديدگاهي

 اين كه آنان مشخص نمودند به جز. ناشي از آن ارايه نشد
ناشي از جذب آب و واكشيدگي در تغييرات ترين  كه بيش

لذا . شود نمايان ميدر آب وري  طه ساعت غو2تر از  كم
ن و ييتع  اقدام به،بررسياين پژوهش به دنبال همان 

بر ي در تخته فيدگي و واكشآب مدل و روند جذب يبررس
 اصالح شده يكه به روش گرمĤبنمايد   مينيمه سنگين

 درك درستي از رفتار اين چند سازه گونه تا بدين بود
 روند جذب آب و  بررسي؛ زيرا،شوده ئتيمار شده ارا

  راواكشيدگي درك خوبي از رفتار ماده در واحد زمان
  زمانبا گذشت دهد كه يك ماده كند و نشان ميه ميئارا

تا كشش دارد و ميل و نسبت به جذب آب تا چه اندازه 
   .]16 [گيرد ميقرارچه اندازه تحت تأثير آن 

  ها  مواد و روش
ه روش گرمĤبي هاي ساخته شده ب اين پژوهش از تختهدر 
 توسط پيشتر ها  شيوه ساخت آن كه شدگيري بهره

Mohebby گزارش شده است] 15[ و همكاران. 
 از الياف صنعتي تيمار شده در آب  مزبورآزمونيهاي  تخته

 و سلسيوس درجه 180 و 150، 120با سه سطح دمايي 
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 90 و 30، 0 1مدت زمان تيمار با سه سطح ماندگاري
 چسب  ازگيري بهرهبا  متر ميلي10دقيقه و با ضخامت 

 تراكم و با ) درصد10با ميزان مصرف  (اوره فرم آلدهيد
 30رس ، تحت فشار پمتر مكعب گرم بر سانتي7/0پايه 

  دقيقه5 به مدت سلسيوس درجه 175بار و دماي 
 از كارخانه خزر چوب ياد شدهاف ي ال.ساخته شده بودند

  .ه شدنديته
 20×20×10هايي به ابعاد  نه، نموهاي آزموني از تخته

 درجه 103±2و با دماي متر بريده شدند و در اون  ميلي
ها  و ضخامت آنخشك  تا وزن شدند خشك سلسيوس

 يدما طي شرا درياد شدههاي  پس نمونهس. شوندتعيين 
تغيير وزن و . شدند ورغوطهدرون آب مقطر  در ،طيمح

 به مدت  دقيقه و5هاي زماني  ها در فاصله نمونهضخامت
 ميزان و روند جذب آب و .گيري شدند اندازه ساعت 6

 4تا  1هاي  رابطهپايهبر  ها  تختهواكشيدگي ضخامت
  .شدندتعيين 

    1رابطه 

  2رابطه 
  

 W0 و Wt؛  (%)tجذب آب در زمان   At: به طوري كه
  و حالت خشك t  غوطه وري در زمان)g (وزن نمونه

RA ن در واحد زما  سرعت جذب آب)/min
 Ati-1 وAti؛ )%

  )min (ti-1 و ti هايدر زمان )%(  جذب آب
  

  3رابطه 
  

  

  4رابطه 
  

  

t) /minدر زمان  ضخامت يدگيواكش  St: به طوري كه
؛ )%

Tt و T0 ضخامت نمونه  )mm ( در زمان غوطه وريt و 
  .لت خشكحا

                                                            

1 Holding timeمشخص يک دماياف در ي است که الي، مدت زمان 
مار تا حد ي نشان دهنده ت۰ يادآور شد که زمان ماندگاريد يبا. مار شدنديت

  .ن شده بوديي تعيدن به دمايرس

RS  در واحد زمان  ضخامتيدگيواكش سرعت )/min
؛ )%

Sti و Sti-1 هاي در زمان (%)  آب جذبti و ti-1) min(  
  

  نتايج
مه يبر نيتخته فجذب آب زان ي بر ميمار گرمĤبياثر ت
ج، ينتا پايهبر .  نشان داده شده است1ن در شكل يسنگ

ند؛ ن جذب آب بوديتر شي بيمار نشده داراي تهاي مونهن
با ميزان جذب آب . هاي تيمار شده حالي كه در نمونهدر 
مار يت يها  نمونه البته.يافتمار كاهش ي تيش دمايافزا

ن جذب آب و ي باالترسلسيوس درجه 120 يشده در دما
 سلسيوس درجه 180 يمار شده در دماي تيها نمونه
 مار شدهي تيها ن نمونهي در بن جذب آب رايتركم

 سلسيوس درجه 150 ي كه در دماييها نمونه. داشتند
. رار گرفتندقمار ي تين هر دو دمايمار شده بودند، بيت

مار ي تي و دماهاي مختلف ماندگاريها زمانن يتفاوت ب
 كه نقش آمدن بر ين نكته چنياز ا. چندان قابل توجه نبود

تر از زمان  شيبمار بر كاهش جذب آب ي تيش دمايافزا
هاي ساخته شده  شود كه نمونه ور ميآ ياد.است يماندگار

قه به  دقي0 و با زمان ماندگاري سلسيوس 150در دماي 
  .  آزمايش، حذف شدنددورهدليل آسيب ديدن در 

 روند يا آهنگ جذب آب را در تخته فيبر نيمه 2شكل 
 پايهبر . دهدشان ميسنگين تيمار شده به روش گرمĤبي ن

ها در   همه نمونهترين مرحله جذب آب در نتايج، سريع
همان دقايق نخست روي داد و سرعت جذب آب به اوج 

ها با يكديگر، ديده شد كه  يسه نمونهدر مقا. خود رسيد
هاي تيمار نشده بروز كرد و  ترين جذب آب در نمونه بيش

 اي گونهبه . با افزايش شدت تيمار از اندازه آن كاسته شد
هاي تيمار نشده، سرعت جذب آب در همان كه در نمونه

 درصد بر دقيقه به عنوان 14د  دقيقه نخست، حدو5
 180هاي تيمار شده در هترين سرعت و در نمون بيش

 5/4 دقيقه حدود 0 با زمان ماندگاري سلسيوسدرجه 
ج گيري سرعت پس از او. شددرصد بر دقيقه تعيين 
تر شد و ها، شتاب جذب آب كم جذب آب در همه نمونه

 طور كامل بهوري در آب، جذب  دقيقه غوطه40پس از 
يكنواختي تا پايان مدت زمان اين . شديكنواخت 

  .ري ادامه پيدا كردو غوطه
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هاي تيمار   تختهوري  از غوطهواكشيدگي ضخامت ناشي
.  نشان داده شده است3شده به روش گرمĤبي در شكل 

 درجه 120هايي كه در دماي  ج نشان دادند كه نمونهنتاي
هاي تيمار نشده شده بودند، بيش از نمونه تيمار سلسيوس

اما واكشيدگي . شيدگي داشتندو يا در حد آن واك
 سلسيوس درجه 120هايي كه در دماي باالتر از  تخته

 اي گونههاي شاهد بود؛ به تر از نمونهتيمار شده بودند، كم
بررسي روند و . شدتر  آن نيز كمميزانكه با افزايش دما 

امت نيز نشان داد كه سرعت آهنگ واكشيدگي ضخ
وري به واكشيدگي ضخامت در نخستين دقايق غوطه

باالترين حد خود رسيد و پس از آن با آهنگي كند شونده 
 40اين روند نيز پس از ). 4شكل (رو به كاهش گذاشت 

ترين حد خود رسيد و واكشيدگي به طور قه به كمدقي
ضخامت  باالترين سرعت واكشيدگي. يكنواخت ادامه يافت

 سلسيوس درجه 120هاي تيمار شده در دماي  در نمونه
ترين  دقيقه تعيين شد و كم90با مدت زمان ماندگاري 

 درجه 180هاي تيمار شده در دماي  آن در نمونه
. گيري شد قه اندازه دقي90  و با زمان ماندگاريسلسيوس

هاي تيمار در كل نتايج نشان دادند كه به غير از نمونه
، افزايش دماي تيمار سلسيوس درجه 120ماي شده در د

. گردد افت سرعت واكشيدگي ضخامت را سبب مي
 تفاوت در عملهمچنين با مقايسه نتايج مشخص شد كه 

هاي ماندگاري تيمار در هر دما  اي بين زمان قابل مالحظه
  .وجود نداشت
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  جذب آب در تخته فيبر نيمه سنگين تيمار شده به روش گرمĤبي-1شكل
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  وش گرمĤبي روند جذب آب در تخته فيبر نيمه سنگين تيمار شده به ر-2شكل 
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   ضخامت در تخته فيبر نيمه سنگين تيمار شده به روش گرمĤبييدگي واكش-3شكل
  

 
هاي روند جذب آب و واكشيدگي ضخامت   منحنيبرازش

 از يك تابع نمايي تبعيت ياد شدهنشان داد كه روندهاي 
مدل به دست آمده براي روند ). 2 و 1هاي  جدول(كنند  مي

.  تعيين شدA=b5minTb1بع نمايي جذب آب به صورت تا
 نشان دادند كه (R2)نتايج محاسبه ضريب تشخيص 

 تغييرات جذب آب و واكشيدگي ضخامت، هايروند
براي . دارندوري  همبستگي بااليي با مدت زمان غوطه

، نقطه ياد شدههاي  و تعيين مدلهامحاسبه اين روند
 ب آب و زماني در نظر گرفته شد كه سرعت جذ،آغازين

پنجمين در ان اين زم. رسند واكشيدگي ضخامت به اوج مي
وري در آب شناسايي شد كه با   غوطهآغازدقيقه پس از 

 b1همچنين در اين مدل، .  نشان داده شدb5minضريب 
  . است(T)وري نماي مدت زمان غوطه

ترين ه بيش نيز به خوبي نشان داد كb5minمقايسه ضريب 
يمار نشده است و با افزايش هاي ت  مربوط به نمونهميزان

ترين گرچه كم. شود تر ميماي تيمار اين ضريب نيز كمد
 180دماي هاي تيمار شده در   در نمونهb5min ضريب ميزان
. شد دقيقه تعيين 0 و مدت زمان ماندگاري سلسيوسدرجه 

را به جذب آب در كل افزايش شدت تيمار، كاهش ضريب 
  ). 1جدول (دنبال داشت 

ذب آب، مدل واكشيدگي ضخامت نيز تابع نمايي همانند ج
)(S=b5minTb1از بررسي ضريب ثابت .  تعيين شدb5min 

 120هاي تيمار شده در دماي نيز دريافت شد كه در نمونه
ها  نمونهديگرتر از ، مقادير اين ثابت بزرگسلسيوسدرجه 

بود؛ ولي با افزايش دماي تيمار به باالتر از اين ) حتي شاهد(
تعيين شده در عالمت توان . )2جدول  (تر شدب كمضري
 بيانگر شتاب روند كاهش سرعت جذب ياد شدههاي  مدل

  . باشد اكشيدگي ضخامت پس از نقطه اوج ميآب و و
دهنده كاهشي بودن اين  ها نشان عالمت منفي اين ضريب

ترين روند كاهشي جذب آب در  پرشتاب. باشد شتاب مي
 جذب آغازينگيري  د كه پس از اوجهاي تيمار نشده بو نمونه

 كه شتاب كاهش واكشيدگي در آب روي داد؛ در حالي
هاي تيمار شده  تر از كليه نمونهه كمهاي تيمار نشد نمونه
دار بودن روند واكشيدگي در  اين نكته مبين ادامه. بود

هاي تيمار شده  ي تيمار نشده در مقايسه با نمونهها نمونه
.بود
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   ضخامت در تخته فيبر نيمه سنگين تيمار شده به روش گرمĤبييدگي روند واكش-4شكل 
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  مدل جذب آب در تخته فيبر تيمار شده به روش گرمĤبي-1جدول 

(°C)دما  (min)ي زمان ماندگار R2 b5min b1 A=b5min T b1 
 =T 6626/1-  A×534/151 -6626/1 534/151 882/0 - شاهد

0 896/0 769/119 5947/1- 769/119×T 5947/1-  A= 
30 - - - - 

120  
90 933/0 193/138 6112/1- 193/138×T 6112/1- A= 
0 - - - - 
30 944/0 757/131 5671/1- 757/131×T 5671/1-  A= 150 

90 944/0 841/121 5986/1- 841/121×T 5986/1-  A= 
0 890/0 691/97 5364/1- 691/97×T 5364/1-  A= 
30 925/0 707/140 6347/1- 707/140×T 6347/1- A= 180 

90 947/0 743/130 6275/1- 743/130×T 6275/1-  A= 
  
 

  مدل واكشيدگي ضخامت در تخته فيبر تيمار شده به روش گرمĤبي-2جدول 

(°C)دما  (min)ي زمان ماندگار R2 b5min b1 S=b5min T b1 

 =T 1373/1- S×0575/3 -1373/1 0575/3 964/0 - شاهد

0 991/0 4176/4 2191/1- 4176/4×T 2191/1-  S= 

30 991/0 7222/7 3390/1- 7222/7 ×T 3390/1-  S= 120  
90 988/0 8256/5 2489/1- 8256/5×T 2489/1-  S= 

0 - - - - 

30 982/0 8543/3 2030/1- 8543/3 T 2030/1-  S= 150 

90 981/0 6208/3 1939/1- 6208/3 T 1939/1-  S=  

0 981/0 2343/3 1594/1- 2343/3T 1594/1-  S=   

30 982/0 2579/2 1565/1- 2579/2 T 1565/1-  S= 180 

90 983/0 6937/2 1765/1- 6937/2 T 1765/1-  S= 

 
  بحث

 تخته فيبر هاي نمونهبررسي روند جذب آب و واكشيدگي
ين دو  بر اافي النيمه سنگين نشان داد كه تيمار گرمĤبي

ر اثر تيمار گرمĤبي، جذب آب ب. گذارد  اثر ميفاكتور

دليل اين كاهش، افزايش ويژگي . شود ها كاسته مي تخته
 و Garrote  نظرپايهزيرا، بر .  استافي الآب گريزي

به شدت  به عنوان بسپارهاي همي سلولزها] 5[همكاران 
شوند و به اسيد   ميگرماييتخريب آب دوست دچار 
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. شوند ميتبديل ...  فرميك، فورفورال و داستيك، اسي
 ي سلوليها وارهي ديسلولزها  هميميزانتخريب و كاهش 

 كه از ويژگي آب دوستي  هستندييها عاملخود 
رسد كه رشد نواحي  از سوي ديگر، به نظر مي. دنكاه مي

 شكل سلولز  بيكريستالي سلولز و كاسته شدن از نواحي
كاهش ويژگي آب دوستي  ديگري براي يها نيز عامل] 9[

د توجه ي ساخته شده بايها  در تختهاما ؛دنالياف باش
ميل ذاتي الياف براي جذب آب، نقش عالوه بر داشت كه 

 نيز عامل ها وجود فضاهاي خالي بين الياف در درون تخته
  .ديگري است كه در جذب آب نقش دارد

مار ي تيها  تختهيدگي جذب آب و واكشيهاشباهت مدل
 نشان مار نشدهي تيها  مربوط به تختهيها  مدل بهشده

 يمار است؛ وليها پس از ت  تختهي رفتارهمانندي دهنده
 در يمار گرمĤبيها نشان از اثر ت  در مدلها ضريبر ييتغ
  . هاست  تختهيكيزيت فير ماهييتغ

 و افت (b5min) جذب آب  روندبيشترين ميزانبزرگي 
 شتاب يزانم و از سوي ديگر، كوچكي (b1)شدت آن 

تيمار نشده نسبت به  هاي در نمونه(b1)واكشيدگي 
هاي تيمار شده، نشان از باال بودن ويژگي آب  نمونه

ها در جذب   باالي آنگرايشدوستي الياف تيمار نشده و 
افت كندي  .داردمار نشده ي تيها  تخته درسريع آب
دهنده وجود  نيز نشانمار نشده ي تيها تخته واكشيدگي

هاي هيدروكسيل است كه هنوز  ادي از گروه زيشمار
درحال تشكيل پيوند با آب و بروز پديده واكشيدگي 

 شكستن پيوندهاي ، جذب آبدركنار پديده. هستند
 اثر چسب در بين الياف را نيز بايد در نظر داشت كه بر

ده سبب ين پدي ا.دهند بروز واكشيدگي الياف روي مي
  به درون تختهب نفوذ آيتر برا شي بيجاد فضاهايا

پيوند نامناسب بودن  به احتمال از سوي ديگر، .شود مي
 درجه 120تيمار شده دردماي چسب بين الياف 

تواند  ها، مي  به دليل تغيير ساختار شيميايي آنسلسيوس
 در واقع .ها باشد دليل باال بودن واكشيدگي اين تخته

 جذب مار نشده،ي تيها در تختهن گفت كه يتوان چن يم
اف بازگردد تا ي اليت آب دوستيتواند به ماه يب مآ

ود تخلخل درون تخته؛ اما در وند چسب و وجي پيسست
، به سلسيوس درجه 120 يمار شده در دماي تيها تخته

اف در ي الييايمير كم ساختار شييرسد كه تغ ينظر م
 يل سستيگذار باشد و به دل آنها اثريريپذ ت چسبيماه
 مانده باشند كه ي باقي خالياف فضاهاين اليوند بيپ

اف در ي آب دوست البه نسبتت ي مانده ماهيهمراه با باق
. اند  اثر گذاشتهيدگي و واكشيدوست ش رفتار آب يافزا
 را ييايمير ساختار شييمار شدت تغي تيش دمايافزا
ت ياف و در نهاي اليزيگرش داده است و سبب آبيافزا

مكاران  و هMohebby يبررس.  استشدهها  تخته
ن يمه سنگيبر نيش ثبات ابعاد تخته فيبه افزا) 2008(

 اشاره يمار شده به روش گرمĤبياف تيساخته شده از ال
ت ي به كاهش قابل توجه قابلOhlmeyer و Paul. كند يم

مار شده ياف تي تخته تراشه ساخته شده از اليآب دوست
  .  پردازند ي مييبه روش گرما

  
  گيري نتيجه

 يدگي روند جذب آب و واكشارزيابيدنبال به اين بررسي 
ن بود و منجر شد يمه سنگيبر ني از آن در تخته فيناش
  :ندير به دست آيج زينتاكه 

 جذب آب تخته فيبر نيمه  تيمار گرمĤبي سبب كاهش-1
 .شود سنگين مي

تخته از واكشيدگي ضخامت  يمار گرمĤبيدر اثر ت -2
باالتر از تيمار ها در دماي  شود و ابعاد تخته كاسته مي

 .كنند  ثبات پيدا مي،سلسيوس درجه 120
 ها  و شتاب آنها  و واكشيدگي تخته جذب آببيشينه -3

د و نده غوطه وري روي ميپس از در نخستين دقايق 
 .شود  كاسته ميها سپس از شدت آن

اف كه ين اليها و سطح مشترك ب  تختهيري نفوذپذيبررس
 باال يها دگاهيت دشوند به اثبا يل ميتوسط چسب تشك

  . خواهد كرديانيكمك شا
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