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 خالصه

 رفتار بر تنش تاریخچه و حفره ای مایع اثرات بررسی منظور به این تحقيق

نمونه  در ابتدا .شده است انجام پایين پالستيسيته  با رس خاک تحکيم پذیری

( درصد 40 و 25 ،10) مختلف های غلظت و آب با اسالری، روش از استفاده با خاک

 بر روی تحکيم و آزمایش تهيه گردیده ( اتانول و گليسرول) آلی ماده دو از

 پيش از بار یک فشرده شده تحت اسالری اسالری و نمونه نمونه) نمونه آزمایشگاهی

 دهد می نشان نتایج. شد انجام( تنش تاریخچه اثر دادن نشان برای تعيين شده

اما . پيدا می کند افزایش ماده آالینده غلظت افزایش با( Cc)فشردگی شاخص که

 وجود خاک های نمونه تراکم پذیری شاخص کاهش تنش، تاریخجه با نمونه مورد در

پایين با افزودن ماده  با پالستيسيته در مورد خاک فشار پيش تحکيمی. دارد

 نوع به وابسته تراکم پذیری شاخص به عبارت دیگر. پيدا می کند افزایش آالینده

 تغيير پيدا  می کند. آالینده شيميایی مواد و خاک

 

 تنش تاریخچه حفره ای، مایع تحکیم، تراکم، شاخصکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

اثرات  سبب بيان می گردند که شيميایی ترکيب یا عنصر آلودگی ها عمومًا بصورت یک

  ها آالینده می شوند. زیست محيط یا انسان زندگی بر مدت بلند یا و مدت کوتاه

 از بسياری. شوند می تقسيم معدنی و آلی های آالینده گروه، دو در حالت کلی به

بدست  خام نفت یخ از ضد و رنگ شوینده، مواد موتور، روغن قبيل از آلی ترکيبات

 کامال محيط های متخلخل در ها آالینده این از عملکرد و رفتار برخی می آیند که

 عنوان نفتی عموما تحت های هيدروکربن. [1](1998 همکاران، و Fretwell) است پيچيده

LNAPL دارند و اغلب به عنوان  آب نسبت به چراکه چگالی کمتری بيان می شوند 

. ها قرار می گيرند محيط های متخلخل مانند آبخوان باالیی های الیه آلودگی در

 به آلودگی اغلب و دارند آب از چگالی باالتری DNAPL های حالل اما از طرف دیگر

 ،می رسد، بنابراین نياز به راهکاری مشخص  آبی های سفره از تری پایين سطوح

و  Rivettنسبت به شناسایی و نحوه برخورد با آنها غير قابل اجتناب است) 

 (.1998 همکاران،
 

 هدف و سابقه  .2

نشت مواد هيدروکربنی از مخازن ذخيره مواد نفتی که بصورت سطحی و یا زیرزمينی 

 احداث شده اند و نفوذ آنها به الیه های زیرین زمين باعث آلودگی خاک می گردند.
 اتصال های ویژگی ذرات، اندازه مانند تحت تاثير عواملی آالینده به خاک واکنش

خصوصيات خاکها به علت وجود این مواد  است.  یونی تبادل ظرفيت و ذرات بين

ميایی آنها با ذرات خاک دستخوش تغيير آالینده در فضای بين ذرات و واکنش های شي

                                                 
 دانشگاه تهراندانشجوی دکتری سازه های آبی 1

 استادیار گروه آب و خاک دانشگاه تهران 2
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می شوند، به نحوی که پایداری سازه هایی را که بر روی این خاکها بنا شده اند 

تحت تاثير قرار می دهند و کاربرد آنها را در عمليات ساختمانی با محدودیت 

هایی مواجه می کنند. از طرفی بر اثر نشت این مواد آالینده امکان دارد که سفره 

ی آب زیرزمينی در معرض آلودگی قرار گيرند که در نهایت زندگی افراد جامعه ها

در ( 1981) همکاران و  Sridharan . به عنوان نمونه[2] با مشکالتی مواجه می گردد

مورد افزایش نشست طبيعی خاک به دليل آلوده شدن محيط با مواد آلی گزارشی 

 .   [3]است صنعتی اختمان هایس ارائه دادند که نتيجه آن  ایجاد خرابی در

 ، (1970وهمکاران )  Mesriمباحث آلودگی در خاک ها توسط محققين مختلف ) 

Sridharam ( 1979وهمکاران)  ،Anderson ( 1985وهمکاران،) Fernandez ( 1985وهمکاران) ،

Sridharan  ( 1985وهمکاران) ،Foreman ( 1986وهمکاران) ،Sirapullaiah  (،1987)وهمکاران 

Uppot ( 1989وهمکاران) ،Mitchell  ( 1993وهمکاران)، Meegoda ( 1994وهمکاران،) Stallard 

  Graham (،2000وهمکاران )  Chen،  (1999وهمکاران )  Sridharan (،1997وهمکاران ) 

در ( (2011وهمکاران )  Lucio di matteo ،  (2008وهمکاران )  Singh(، 2001وهمکاران )

 خاک به نسبت ریزدانه خاک های متمادی مورد بررسی قرار گرفته است . سالهای

در مطالعات ( 1997) فانگ. بيشتر تحت تاثير آلودگی قرار می گيرند دانه درشت

 انواع که این شاخص برای خود شاخصی را تحت عنوان  شاخص حساسيت معرفی کرد

 0.01ماسه در محدوده  و شن برای شاخص این. قرار دارد 1-0 محدوده در خاک مختلف

 با رس خاک که هنگامی. است شده تعریف 0.9-0.6 رس در محدوده خاک برای و 0.1-

 و خاک بين شيميایی و فيزیکی انفعاالت و فعل  آلوده می گردد، شيميایی مواد

 مکانيکی و فيزیکی خواص در ساختمان، تغيير  رخ می دهد که سبب شيميایی مواد

 خواص کانی های تشکيل دهنده رس، نوع به بستگی رس خاک ساختار. [4]می گردد خاک

 یون، نوع الکتروليت، غلظت حفره ای بين ذرات خاک مانند مایع شيميایی و فيزیکی

 انفعاالت و فعل ميزان. دما دارد و الکتریک دی ثابت ، pH جذب، آنيون

 در کاهش. کرد بيان( DDL)مضاعف الیه توسط توان را می خاک در فيزیکوشيميایی

 ساختار یک این ضخامت در افزایش فولوکوله و ساختار یک الیه دوگانه ضخامت

 مورد در Sridharan (1973)( و 1974)  Moor  مانند محققانی. پراکنده ایجاد کند

رس به تحقيق  خاک پذیری تراکم رابطه با در دو گانه مظاعف الیه تئوری اعتبار

بر  شيميایی مختلف مایعات یکسری آزمایشات با انجامبه  این محققين. پرداختند

 بنتونيت رفتار که رسيدند نتيجه این به پرداختند و روی کانی های مختلف خاک رس

 تحت تاثير نوع  دیگر دو نوع خاک رفتار اما گانه است دو الیه تئوری با سازگار

( 1974) يچلم و مور. گانه نيستند دو تئوری با سازگار و بوده  حفره ای مایع

 رفتار تراکم پذیری در مهمی را نقش واندروالسی جاذبه نيروی که دادند نشان

متورم  پتانسيل و نفوذپذیری برشی، مقاومت نشست، جمله از شده آلوده خاکهای

 .[5]ایفا می کند
 

 تحقیق این از هدف . 3

صورت پژوهشهای  از توجهی قابل تعداد که دهد می نشان بررسی مقاالت بيان شده

پرداخته  ها خاک هيدروليکی هدایت در حفره ای مایع شيميایی اثر گرفته تنها به

 و (1990همکاران) و عبد (،1987 دانيل) و Bowders ( ،1985کویگلی) و فرناندز)اند

Shachelford ( 1994وهمکاران) )[6] .رفتار در محدودی بسيار تحقيقات حال، این با 

، [7](2000 همکاران) و چن ، (1994وهمکاران ) Meegoda) آلوده خاکهای تحکيم پذیری

Sing (2008و همکاران) [8]اگرچه. دارد ( وجود [9](2011 همکاران) و دی ماتئو و 

  است، زائد آالینده های سيستم عملکرد کنترل در مهم پارامتر یک هيدروليکی هدایت

نقش  نيز ها سيستم این در شکل تغيير ارزیابی برای پذیری مکانيسم تراکم اما

 تاریخچه و حفره ای مایع حاضر، بررسی اثر پژوهش بنابراین تمرکز حياتی دارد.

 آزمایش های تحکيم از ای مجموعه .است آلوده خاکهای تحکيم پذیری رفتار بر تنش

 با خاک نمونه های. شد انجام پایين پالستيسيته با رس خاک نمونه های بر روی

 ماده دو از( درصد 40 و 25 ،10) مختلف های غلظت و آب با اسالری روش از استفاده

 و اسالری نمونه روی بر تحکيم آزمایش. شدند آماده( اتانول و گليسرول) آلی

گرفت و در نهایت  انجام شده تعيين پيش از بار یک تحت فشرده شده اسالری نمونه

 خاک تراکم پذیری  در مکانيکی و فيزیکوشيميایی اثرات بررسی منظور به نتایج

 .گرفتند قرار مقایسه مورد مختلف آلی مواد با آلوده های
 

 مواد  .4

اوليه  از جمله مواد( آلی مایعات عنوان به) اتانول و گليسرول مقطر، آب خاک،

 قرار استفاده مورد آلوده خاک های نمونه از مخلوطی توليد برای که ای هستند
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 داده توضيح بخش این در اتانول و گليسرول خاک، مکانيکی و فيزیکی خواص. گرفتند

 .می شود

 خاک-4-1

خاک مورد استفاده در این کار تحقيقاتی یک خاک رسی است که از نواحی اطراف کرج 

آورده  2و  1تهيه شده است. خواص فيزیکی و شيميایی این خاک به ترتيب در جداول 

دهنده آنست که این خاک، نشان شده است. نتایج آزمایشات دانه بندی و پالستيسيته

باشد. نتایج آزمایش ( میUnifiedمطابق با تقسيم بندی  CLبا پالستيسيته پایين) رس

تراکم استاندارد مبين آنست که این خاک دارای رطوبت اپتيمم
 optW

% و وزن 17.5 

واحد حجم خشک ماکزیمم
 maxd3/ mkN17.12 های فيزیکی و باشد. کليه آزمایشمی

 انجام شده است. ASTMمکانيکی مربوطه مطابق با استاندارد 

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک -1جدول شماره  

 اندازه خصوصيات

 17.5 (%)ميزان رطوبت اپتيمم 

maxd (kN/m3) 
17.12 

وزن مخصوص
 sG

 2.7 

 LL (%) 46 حدروانی 

 PL (%) 23 حد خميری 

 PI (%) 23 شاخص خميری 

 SL 12  ( %حد انقباض)

 CL طبقه بندی یونيفاید

 %23 درصد ذرات ماسه

 %52 درصد ذرات سيلت

 %25 درصد ذرات رس

خصوصیات شیمیایی خاک - 2جدول شماره  

 مقدار خصوصيات

2

4SO
(meq/l) 

83 
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 اتانول و گلیسرول-4-2

 و گليسرول گرفته، قرار استفاده مورد تحقيق این در که آلی شيميایی مواد

. است شده داده نشان 3 جدول در مایعات این از خواص چکيده ای. بودند اتانول

 مقطر آب با مایعات آلی. شدند انتخاب ، آب بودن در به دليل محلول مایعات این

 های غلظت و الکتریک دی ثابت های از وسيعی طيف می شود تا محلول هایی با مخلوط

 دی . ثابتمایع آالینده را پوشش می دهند ظتکه باالترین حد غلد نتوليد شو مختلف

ثابت دی  از با ميانگين گيری آب با شده مخلوط( اتانول یا) گليسرول الکتریک

 آلی مواد به سدیم کلرید. بدست آمده است آب و( اتانول یا) گليسرول الکتریک

 mmhos/cm 8.4مقطر اضافه گردید تا هدایت الکتریکی مخلوط در  آب با مخلوط شده
 با خاک ساختار در تغييرات رساندن حداقل به منظور ثابت بماند. این مورد به

در   Meegoda و Ratnaweerra به پيشنهاد حفره ای مایع ترکيب در تغييرات به توجه

 .انجام گرفت 2005سال 

درجه سانتیگراد 25مواد آلی در دمای شیمیایی  فیزیکی و خصوصیات – 3جدول شماره  



3HCO
(meq/l) 

4 

2

3CO
(meq/l) 

0.6 

CL (meq/l)  
60 

2Mg
 (meq/l)  

10 

2Ca (meq/l)  
24 

SAR 
27.6 

K (meq/l)  
0.33 

 
Na (meq/l)  

114 

 

3CaCo
(%) 

10.2 

 

EC 
cm

mmhos
 

10.74 
 

PH 
8 

 

 ماده آلی
 جرمیچگالی 

kg/m3 

ویسکوزیته 

 مطلق

 cp 

ثابت دی 

 الکتریک

هدایت 

 الکتریکی

mmhos/cm 
 8.40e-3 78.5 0.894 997.05 آب

 6.42e-5 40.10 1500 1258.02 گليسرول

 گليسرول 10%

 آب+
1020.70 1.31 75.70 8.40e-3 
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 آزمایش روش و نمونه سازی آماده  .5

برای  خشک خاک با آلی مایعات کردن مخلوط با آزمایش، برای نظر مورد های نمونه

 شکل از جلوگيری و نمونه سرتاسر در حفره ای مایع از یکنواخت توزیع رسيدن به 

روش در  این(. (2005وهمکاران ) Meegoda) انجام گرفت خاک پایدار شبه بافت گيری

 می به خود اختصاص نمونه سازی آماده برای زمان کمتری را مقایسه با روش ليچينگ

 .دهد

 Meegoda ( 1994وهمکاران) بررسی اثرات  ليچينگ را برای روش که دادند نشان

اسالری  از روش ها نمونه سازی آماده لذا برای. کرد استفاده توان نمی بلند مدت

 و ماتئو (2000) همکاران و ( ، چن1994وهمکاران )  Meegodaاستفاده گردید که توسط

محلول مورد نظر به ميزان چهار  این روش در. می گردد توصيه (2011) همکاران و

 4حاصل به مدت  برابر حد روانی خاک مورد نظر به خاک اضافه می گردد. دوغاب
نمونه  سازی آماده برای روش دو آن از پس ساعت با ماشين هم زن مخلوط می گردد.

  شود که عبارتند از: می استفاده ها برای آزمایش اصلی
 روش الف

 رفتار در حفره ای مایعات اثر بررسی منظور به تنها نمونه یساز آماده روش این

ظرف  تعدادی به شده آماده دوغاب. می گيرد قرار استفاده مورد خاک تراکم پذیری 

 یک از بيش برای و داده پوشش اتيلن پلی پوشش یک با می گردد، آنها منتقل استيل

. داری می شوند نگه ای حفره مایع و خاک بين شيميایی تعادل به رسيدن برای هفته

 مایع یک تشکيل نشست می کنند که نتيجه آن به شروع خاک ذرات زمان این طول در

 رسوب یافته های خاک باالی از مایع این. خاک رسوب شده می باشد باالی در روشن

 در. شد می خاک باقيمانده در قالب دستگاه تحکيم ریخته سپس و می شود برداشته

 مورد ها نمونه سازی آماده در محلول آلی که توسط ها نمونه بارگذاری،  طول

 گرفته است، اشباع می گردند. قرار استفاده
 ب روش

تراکم  رفتار در تنش سابقه اثر بررسی روش این در ها نمونه سازی آماده از هدف

 150 قطر با های فلزی استوانه از تعدادی. می باشد آلوده خاک های نمونه پذیری

 و شده پر نمونه اسالری با( تراکم استوانه) ميليمتر 300 ارتفاع و متر ميلی

 مخلوط این یونی تعادل یک به دستيابی منظور به. می شود تکرار دوباره اختالط

 نگه روز هفت از بيش برای و شده پوشيده نایلون پوشش با( آلی مایع و خاک)

 80 حداکثر سربار فشار از استفاده با تحکيم، استوانه در خاک. داشته می شود

انجام می  لوله پایين و باال از زهکشی که حالی در پاسکال تحکيم می یابد ، کيلو

 آن از پس. می رسد پایان به روز 7 حدود از بصورت تدریجی و پس بارگذاری. گيرد

قرار داده   تحکيم قالب در و شده گرفته نمونه های مورد نظر از قالب استوانه ای

انجام می پذیرد.  تحکيم دستگاه در الف روش مشابه ادامه روشدر  می شود و

 سازی آماده در محلول آلی که توسط ها نمونه بارگذاری،  طول همانند روش الف در

 از جلوگيری منظور گرفته است، اشباع می گردند. به قرار استفاده مورد ها نمونه

 تحت زمان عمل آوری و کردن مخلوط طول در اتيلن پلی پوشش با ها نمونه تبخير،

 وزن به توجه با آزمون هر برای واقعی تخلخل می شود. نسبت گرفته قرار پوشش

 .می گردد محاسبه مایع هر واحد

 

 نتایج .6

 اتانول و گليسرول مختلف های درصد و آب با آزمایش های تحکيم از حاصل نتایج

 روش اسالری بدون بارگذاری نشان داده  برای 2 و 1 های شکل در( درصد 40 و 25 ،10)

 ν  (ν = 1 + E)حجم مخصوص تغييرات شود می دیده اشکال این در که همانطور. اند شده

. است راست خط یک تقریبا( لگاریتمی مقياس در) شده اعمال عمودی فشار به نسبت

 گليسرول 25%

 آب+
1058.00 1.75 71.45 8.40e-3 

 گليسرول 40%

 آب+
1097.10 4.31 67.10 8.40e-3 

 7.11e-3 24.3 1.074 789 اتانول

 اتانول 10%

 آب+
983.5 2.532 74.10 8.40e-3 

 اتانول 25%

 آب+
965.65 2.321 61.1 8.40e-3 

 اتانول 40%

 آب+
944.8 2.148 54.82 8.40e-3 
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 همچنين. است یافته کاهش شده اعمال عمودی فشار افزایش با مخصوص نمونه ها حجم

 می کاهش اتانول و گليسرول غلظت افزایش با مخصوص حجم شده، اعمال فشار برای

 در مخصوص حجم مقدار گليسرول ٪10 برای که شود می دیده b و 1a اشکال در. یابد

 3.7 فشار برابر همان اتانول در ٪10 برای و است 3.75 پاسکال برابر کيلو 6 فشار

 در متفاوت آلی مایعات برای مخصوص حجم کاهش که دهد می نشان نتایج مقایسه. است

 کيلو 6فشار اعمال در همانطور که مشاهده می کنيد. نيست غلظت مشابه، یکسان  یک

می  4.78 و 5.18 اتانول برابر و گليسرول برای ترتيب به مخصوص حجم ، پاسکال

 شود کهنتيجه گرفته می ( مختلف و برای مایعات خاک برای) 1b و 1a شکل از. باشد

بر  اشکال این است. از خاک های نمونه تراکم در گليسرول از بيشتر اتانول اثر

 می کاهش مداوم طور به خاک مخصوص حجم شده، اعمال فشار افزایش با که می آید

 مختلف درصدهای با خاک تحکيم های تاثير سابقه تنش در  منحنی 2 لشک. یابد

 حجم که دهند می نشان این اشکال دو هر. می دهند آلی را نشان حفره ای مایعات

 دو هر برای مورد، این در. یافته است در مقابل افزایش فشار، کاهش خاک مخصوص

قرار گيری منحنی تحکيم برگرفته از نوع و درصد ماده آالینده موجود  موقعيت خاک،

  در نمونه می باشد.

 

 
( در شرایط نمونه b( و اتانول)aتغییرات منحنی تحکیم برای ماده آلی گلیسرول) -1شکل 

 اسالری
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( در شرایط b( و اتانول)aتغییرات منحنی تحکیم برای ماده آلی گلیسرول) -2شکل

 نمونه اسالری با فشار پیش تحکیمی

 

 بحث .7

 با مایع حفره ای نمونه اوليه مخصوص مشخص است حجم 2 و1اشکال  در که همانطور

 امر می این. دارد قرار آلوده با مایعات آلی های نمونه سایر از آب باالتر

( 1913) چاپمن ( و1910گوی ) توسط شده الیه دو گانه منتشر نظریه توسط تواند

 می خاک ذرات فولوکوله شدن به منجر الیه این ضخامت در شود. کاهش داده توضيح

 برای بنابراین.  [10] است الکتریک دی ثابت جذر با متناسب الیه این ضخامت. گردد

 در دو گانه مضاعف پراکنده الیه آب از پایين تر الکتریک دی با آلی مایعات

. می گردد ذرات بين فضای کاهش به منجر و یابد می کاهش رس ذرات اطراف

 حجم کاهش به که منجر شده منقبض الیه این آلی مایع غلظت افزایش با بنابراین،

بيان ( Cc) تراکم پذیری شاخص با را می توان رس خاک تراکم .مخصوص می شود اوليه

 منحنی برای( Cc) مقدار. است وابسته خاک تراکم پذیری شاخص به تحکيم نشست. کرد

اشکال نتيجه  این از. است شده نشان داده 4 و 3 شکل های در 2 و 1 اشکال تحکيم

( Cc) مقدار حفره ای، مایع غلظت افزایش با برای نمونه های اسالری که می شود

 دو یکسان از هر غلظت در که دهد می نشان نتایج. است یافته افزایش خاک برای

نکته مهم . است گليسرول از موثرتر( Cc) مقدار تغيير در اتانول حفره ای، مایع

 سطح و ریز ذرات مقدار به وابسته ذرات خاک،  با حفره ای مایع آن است که واکنش

تاریخچه تنش روند کاهشی در شاخص اما در رابطه با نمونه های با . مخصوص آن است

 ثابت عدم گستردگی بيش از حد خاطر به شرایط این تراکم پذیری مشاهده می گردد.

نقش  مورد این برای مکانيکی عوامل که: گفت توان می بنابراین. است الکتریک دی

 آماده و اشباع اسالری روش توسط ها نمونه تمام که آنجا از. تاثير گذاری دارد

 خاک ساختار گيری شکل بر تاثيری هيچ حفره ای دیگر مایع سطحی کشش اند،شده 

 مایعات ویسکوزیته و چگالی خاک، ساختار بر موثر اصلی عوامل بنابراین،. ندارد

ذرات  در لغزش همانند عمل روغن کاری سبب تسهيل می باشد. ویسکوزیته حفره ای

. .تراکم پذیری شود شاخص در اساسی تغيير یک تواند می که این امر خاک می گردد
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 و (1996و دالگ) کوی) خطی منحنی دو تقاطع روش توسط پيش تحکيمی فشارهای مقدار

 با خاک برای پيش تحکيمی فشار تغييرات 5 شکل. شده است برآورد( (1998) شارما

. دهد می حفره ای را نشان مایعات عنوان به اتانول و گليسرول مختلف های غلظت

 با حفره ای سيال دو هر برای پيش تحکيمی فشار که متوجه شد 5شکل  از توان می

 بيشتر اتانول پيش تحکيمی فشار همينطور افزایش. می یابد افزایش غلظت افزایش

 . است گليسرول از

 
 تغییرات شاخص تراکم پذیری در شرایط اسالری-3شکل

 
 فشار پیش تحکیمیتغییرات شاخص تراکم پذیری در شرایط اسالری با اعمال -4شگل

 
 تغییرات فشار پیش تحکیمی در شرایط اسالری -5شکل

 نتیجه .8

 شاخص و خاک تحکيم خصوصيات روی بر آلی حفره ای بسيار مهم است که تاثير مایعات

 و ها ساختمان ساخت ایمنی امر به افزایش این. آلوده بررسی شود خاک فشردگی

 از سری یکدر این ارتباط  .کند شایانی می کمک آلوده خاکهای در ها جاده

 مختلف های غلظت با آلوده رس خاک تحکيم پذیری رفتار منظور بررسی به آزمایشات

 نمونه روی بر آزمایشگاهی آزمایشات .شد انجام اتانول و مایعات آلی گليسرول

 تحقيق این از زیر نتایج کلی. گرفت انجام تنش سابقه با ها نمونه و اسالری های

 :شودمی  گرفته
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 های نمونه مورد در آلی مایعات غلظت افزایش با( Cc) تراکم پذیری شاخص -

 نمونه مورد در غلظت مواد آلی افزایش با( Cc) مقدار. می یابد افزایش اسالری

 به وابسته مورد دو هر در Ccسير تکاملی . یابد می کاهش تنش سابقه های دارای

 .است آنها غلظت و آلی مایعات
 با است که آلی مایع به وابسته تنش سابقه با نمونه تحکيمیپيش  فشار -

 .یابد می افزایش آلی مایع غلظت افزایش
را  آلوده خاک تحکيم پذیری رفتار  مکانيکی، و فيزیکوشيميایی عوامل دو هر -

 .می دهد قرار تاثير تحت
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