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  چکیده

قارچهاي مولد آفالتوکسین  به آلوده دام خوراك. باشد هاي  سمی شایع موجود در هوا و محیط حایز اهمیت میقارچها به  و غذاي دامآلودگی خوراك 
میزان و نوع آلـودگی قـارچی    یبررساین مطالعه با هدف   .گردد میفراورده هاي دامی  کننده مصرف افراد و شیر دام، سالمت چرخه در اختالل منجر به

شیري در شهر یـزد   گاوداري 23بر روي خوراك دام  91مقطعی در تابستان  -این تحقیق توصیفی .هاي شیري شهر یزد انجام شدك دام درگاوداريخورا
ي ها ها بر روي محیط کشت سابورو دکستروز آگار کشت داده و نوع قارچنمونه. گیري از خوراك دام بصورت تصادفی ساده صورت گرفتنمونه. انجام شد

هاي کاي اسکور و آزمون من ویتنی مورد تجزیه و با استفاده از آزمون 16SPSSنرم افزار  آلوده کننده تعیین و تعداد کلنی شمارش و نتایج بدست آمده با
یع آلوده کننده خـوراك  هاي ساپروفیت از قارچهاي شا سیاه و قارچ  هاي هیفومیست هاي تحقیق حاضر نشان داد که قارچیافته .و تحلیل آماري قرار گرفت

هـاي قـارچی رشـد    هاي دام به ترتیب تعداد کلنیاز بین خوراك.  هاي سمی مولد آفالتوکسین را داشت همچنین کاه بیشترین آلودگی به قارچ. دام بودند
 قـارچی خـوراك    آلـودگی  کنتـرل  .دنددر هر گرم خوراك دام، باالترین میانگین آلودگی را دارا بو) 40600( و کنسانتره) 42600(کرده روي سیالژ ذرت 
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    1 مقدمه
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هـا تشـدید    درحضور رطوبت هوا و دماي مناسب، رشد و تکثیـر قـارچ  
اي از سموم در طبیعت، سموم قـارچی هسـتند کـه     دسته .)3( شود می

. )1( آفالتوکســین هــا از جملــه مهمتــرین آنهــا بــه شــمار مــی آینــد
هاي تولید شـده توسـط   همترین مایکوتوکسینآفالتوکسین از جمله م

آسپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس (بعضی گونه هاي قارچ آسپرژیلوس 
ایـن  . )4( باشـد مـی ) پنیسـیلیوم پوبرولـوم  ( و پنیسیلیوم) پارازیتیکوس

. ها در گندم، ذرت، جو، نان و سایر مواد غـذایی یافـت مـی شـود     قارچ
ایی و ناقص الخلقه زایی آفالتوکسین ها خاصیت سرطانزایی، جهش ز

 انسـان بـه  . )1( دارند که براي سالمتی انسان و حیوان مضر می باشـد 
طور مسـتقیم ازطریـق خـوردن غـذاهاي آلـوده بـه سـم و بـه طـور          

هاي دامی آلـوده بـه سـم ماننـد     غیرمستقیم از طریق مصرف  فراورده
. )1( شــیر، گوشــت و تخــم مــرغ در معــرض آفالتوکســین قــرار دارد

دیــده  Gو  Bهــا در طبیعــت بــه دو فــرم آفالتوکســین  آفالتوکســین
شوند که هر کدام  با توجه به ساختمان شیمیایی خـود بـه دو نـوع     می
B1   وB2  وG1  وG2ــی ــدي م ــوند دســته بن  B1آفالتوکســین  . ش

زاترین نوع آفالتوکسین در طبیعت اسـت کـه بـا     ترین و سرطانسمی
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هاي خوراك  ن از مهمترین آلوده کنندههاي مولد آ توجه به شیوع قارچ
از مشتقات هیدروکسـیله   M2و  M1هاي  آفالتوکسین. باشدها می دام

هـاي   هستند که در شیر و سـایر فـراورده   B2و  B1هاي  آفالتوکسین
.  شـوند  لبنی پستاندارانی که از غذاي آلوده تغذیه کرده باشند دیده مـی 

ا بوده که قابل انتقال از راه از رایجترین آفالتوکسینه M1آفالتوکسین 
زمـانی کـه   . )10و  4( هاي دامی به انسـان اسـت  شیر و سایر فراورده

حیوانات اهلی مانند گاو و یا سایر حیوانات گیاه خوار خوراك آلوده بـه  
تا حدودي جذب  B1کنند، آفالتوکسین ها را مصرف میمایکوتوکسین

جهـت کـاهش    .)12( شـود  شده و به کبد منتقل و در آنجا ذخیره مـی 
هاي دام باید قبل از مصرف، خـوراك دام از نظـر آلـودگی بـه      بیماري

سـمیت بـاالي   . )1( بررسی شود آفالتوکسینقارچ آسپرژیلوس و سم 
هاي باالي آفالتوکسین در شیر و فرآورده هاي دامی، همچنین هزینه

و زدایی مواد غذایی آلوده، کاهش بازده حیوان آلوده، از بین رفـتن  سم
قابل مصرف شدن مواد غذایی آلوده همگی از عواملی هسـتند کـه   غیر

 دهنـد  ضرورت کنترل این سموم در تغذیه انسـان و دام را نشـان مـی   
زایی باعث کاهش وزن، کاهش ها عالوه بر سرطانآفالتوکسین. )11(

ها و افـزایش زمـان انعقـاد خـون     تولید، افزایش آهکی شدن استخوان
ها دخیل هسـتند بـه   ی که در حضور مایکوتوکسینعوامل. )9( شوندمی

، )دما، رطوبت نسـبی، آلـودگی بـا حشـرات    (سه دسته عوامل فیزیکی 
هاي گونهتأثیرات زیر(و بیولوژیکی ) هاکشکاربرد انواع قارچ(شیمیایی 

کشـورهایی   ).15( شـوند تقسیم می) قارچی در زمان رشد آسپرژیلوس
باشـند کمتـر بـا    راي خوراك دام میهاي مناسب بکه داراي استاندارد

مسائل بهداشتی ناشی از آلـودگی بـا آفالتوکسـین مواجـه هسـتند در      
حالیکه کشورهاي جهان سوم به علت عدم رعایت بهداشت و کنتـرل  

کننـدگان  خوراك دام، عالوه بر ضررهاي اقتصادي، سـالمت مصـرف  
مـا روزانـه   در کشـور   ).13( اندازندهاي دامی را نیز به خطر میفراورده

هـا  آوري و مـورد مصـرف دام  مقدار بسیار زیادي ضـایعات نـان جمـع   
ها بطور غیر آلودگی قارچی این نان. شودمخصوصا گاوها قرار داده می

 مستقیم، آلودگی شیر و گوشت گاوها و گوسـفندان را بـه همـراه دارد   
 از ضـایعات نـان جمـع   % 23) 11(پاسدار خشکناب و همکـاران   ).10(

آن براي تغذیه دام استفاده شده است را آلوده بـه  % 95که  آوري شده
بر اساس تحقیقات انجام شده یکـی از  . هاي سمی گزارش کردند قارچ

اصول کنترل آلودگی در خوراك دام دور نگهداشتن خوراك از آلودگی 
از این رو بررسـی آلـودگی قـارچی در خـوراك دام بـه       ).14( می باشد

و ارائــه پیشــنهادات مناســب جهــت  منظــور پــیش آگــاهی، اقــدامات
پیشــگیري از ورود آفالتوکســین بــه بــدن دام و انتقــال آن از طریــق 

و  6( رسـد  مصرف فرآورده هاي دامی  به انسان ضروري به نظـر مـی  
این تحقیق با هدف بررسی میزان و نوع آلودگی قـارچی بـر روي    ).12

  .ه استهاي شیري شهر یزد انجام شدخوراك مصرفی دام در گاوداري
  

  هامواد و روش
این تحقیق یک بررسی توصیفی اسـت کـه بـه روش مقطعـی در     

در . گاوداري شیري شهر یـزد انجـام شـد    23در  1391فصل تابستان 
کاه، یونجـه، کنجالـه سـویا،    (هاي خوراك و علوفه ها از نمونهگاوداري

به صورت تصـادفی  ) ها کنسانتره، آرد ذرت و ضایعات نان مصرفی دام
ه برداشــته شــد و بــه وســیله  ظــروف اســتریل بــه آزمایشــگاه  نمونــ

نمونه ها بطور جداگانه آسیاب شـده تـا   . میکروبیولوژي انتقال داده شد
گرم از هر نمونه آسیاب شده، جداگانه  5کامالً یکنواخت گردد و سپس 

لیتر سرم فیزیولوژي اسـتریل  میلی 225هاي استریل حاوي  داخل ارلن
دقیقـه بـا    20ارلنها برروي شیکر اربیتال بمـدت  محتویات . ریخته شد

دور در دقیقـه مخلـوط شـده و سـپس بـا تهیـه سـریال         100سرعت 
ــه آزمــایش  1000/1و 100/1، 10/1هــاي  رقــت ــه در لول از هــر نمون

میکرولیتـر از   100استریل محتوي سرم فیزیولوژي استریل، در نهایت 
کسـتروز آگـار   هاي حاوي محیط کشت سابورو د هر رقت را روي پلیت

)Oxoid, UK ( میلی گرم درلیتر کلرامفنیکل  کشت داده و  50حاوي
هفتـه نگهـداري شـده و در     1گراد بمـدت  درجه سانتی 25در حرارت 

هاي جـدا شـده شـمارش و در جـداول      نهایت تعداد کلنی و نوع کلنی
هـاي جـدا شـده از     جهـت تشـخیص قـارچ   . طراحی شده ثبت گردیـد 

ها  میکروسکوپی ساختمان اسپورزایی قارچ خصوصیات ماکروسکوپی و
جهـت  . استفاده شـد ) روش ریدل(با تهیه الم و انجام کشت روي الم 

 UVهـاي آسـپرژیلوس مولـد آفالتوکسـین از اشـعه      تشخیص گونـه 
در هنگام نمونه برداري با استفاده از دماسنج و رطوبت . استفاده گردید

خـوراك دام نیـز   سنج میزان درجه حرارت و رطوبت محل نگهـداري  
بعـد از ورود داده هـا بـه نـرم افزارآمـاري      . گیري و ثبت گردیـد اندازه

SPSS16    فراوانــی، درصــد، میــانگین، (بـا اســتفاده از آمــار توصـیفی
کروسـکال والـیس  و ضـریب     آزمـون ( و آمار تحلیلـی ) انحراف معیار

  .نتایج تحلیل قرار گردید) همبستگی اسپیرمن
 

  نتایج و بحث
سـال و   43هاي انجام شده، متوسط سـن گـاوداران    طبق بررسی

کنسانتره، کـاه، یونجـه،   . رأس بود 53ها متوسط تعداد گاو در گاوداري
هـا  هـاي مصـرفی در گـاوداري   ترین خوراكسیالژ ذرت و کلزا فراوان

  . بوده است
ها خوراك مورد نیاز دام را آماده از گاوداري% 2/65بر اساس نتایج 

خـوراك مـورد نیـاز دام    % 3/17به صورت صـنعتی،  بندي شده و بسته
خود را از طریق کشاورزان و سایر دامداران خوراك مصرفی دام خود را 

نظـر دامـداران،   بـا توجـه بـه اظهـار    . کردنـد به صورت سنتی تهیه می
، سیالژ %)2/52(ودگی قارچی در کنستانتره بیشترین شواهد ظاهري آل

عـالوه بـر   . مشاهده شده است) %4/17(و کاه و یونجه %) 4/30(ذرت 
و کـاهش نـرخ    %)1/26(، کاهش تولید شیر %)8/47(این، ورم پستان 
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باالترین فراوانی را از نظـر عالئـم ناشـی از مصـرف     %) 4/17(آبستنی 
  . هاي آلوده داشته استخوراك

بـاز و   هاي رو بین متوسط رطوبت در محیط) 1(دول طبق نتایج ج
هـاي  قـارچی در خـوراك     گونه وجود پوشیده نگهداري خوراك دام و

%  P .(65/21= 046/0( داري مشـاهده شـده اسـت    یها ارتباط معن دام
باز بـوده   آن رو%  78/34محل نگهداري خوراك دام ها سر پوشیده و 

  .است
کنسانتره، کنجالـه، کـاه و یونجـه  بـاالترین درصـد آلـودگی بـه        

یسلیوم و مخمر نشـان  هاي کالدوسپوریوم، آلترناریا پنیسلیوم، ورت قارچ

طلـب موکـور و   هـاي فرصـت  نان باالترین درصد آلودگی به قارچ. داد
قارچهـاي ســاپروفیت مخمــري و کــاه بــاالترین درصــد آلــودگی بــه  

، و قارچهــاي ســاپروفیت )آســپرژیلوس فــالووس(هــاي ســمی  قــارچ
  ).2جدول ( مخمري، پنیسیلیوم و کالدوسپوریوم را دارا بود

هاي مختلف خوراك حاصل از کشت نمونههاي با بررسی سداده
هاي قارچی تشکیل شده بر محیط کشت دام و شمارش تعداد کلنی

سابور دکستروز آگار، وضعیت کلی آلودگی قارچی مشخص گردید که 
  .ارائه شده است )3(هاي آن در جدول داده

  
  

 دام ها همبستگی بین پارامترهاي محیطی و میزان قارچ هاي جدا شده از خوراك-1جدول
Table 1- The correlation between environmental parameters and fungi isolated from animal feeds 

 نتیجه آزمون همبستگی با وجود قارچ در خوراك  دام
Result of correlation with exist of fungi in animal feeds 

  پارامتر
Parameter  

  درجه حرارت 0.076
Temperature 

 رطوبت  0.046
Moisture  

  
 (%)هاي شیري هاي خوراك دام داراي آلودگی قارچی در گاوداري فراوانی نمونه - 2جدول 

Table 2- Distribution of fungi grew on animal feed dairy cattle (%)  

 نوع خوراك
Type of feed 

 نوع قارچ
Type of fungi 

 کالدوسپوریدوم
Cladosporium 

 آلترناریا
Alternaria 

 فوما
Phoma 

 پنیسیلیوم
Penicillium 

 ورتی سیلیوم
Verticillium 

آسپرژیلوس 
 فالووس

Aspergillus 
flavus 

 موکور
Mucor 

 مخمر
Yeast 

هاي  قارچ
 ناشناخته

Unknown 
Fungi 

 کنسانتره
Concentrate 8.7 8.7 0 21.7 4.3 0 0 8.7 39.1 

 کنجاله سویا
Soybean 
meal 

4.3 4.3 0 0 4.3 0 0 8.7 4.3 

 کاه
Straw 

17.4 4.3 4.3 17.4 8.7 17.4 0 60.9 24.8 

 یونجه
Alfalfa 

21.7 4.3 0 29.1 4.3 0 0 78.3 0 

 مکمل
Supplement 

4.3 0 0 0 0 0 0 0 8.7 

 سیالژ ذرت
Corn silage  4.3 0 0 0 0 4.3 0 0 0 

 آرد ذرت
Corn flour 

0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 

 تفاله چغندر
Beet pulp 

0 0 0 4.3 0 0 0 17.4 0 

 کلزا
Canola 

0 0 0 13 4.3 4.3 0 4.3 8.7 

 نان خشک
Stale bread 

0 0 0 0 0 0 8.7 0 0 
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Table 3- Average number of fungi colonies grew on a medium containing animal feed of dairy cattle (CFU/g)  

  داري سطح معنی
P-value  

 شاخص
Index  نوع خوراك 

Type of feed   انحراف معیار 
Standard deviation  

 میانگین
Average  

 ماکزیمم
Maximum  

  مینیمم
Minimum 

  کنسانتره  400  220000  40600  57820 
Concentrates 

 کنجاله سویا 1200  2600  1900  988 
Soybean meal  

 کاه  600  116400  10528  306102 
Straw  

  یونجه  600  34600  5476  8536 
Alfalfa  

 آرد ذرت  4000  4000  4000  0 >0.05
Corn flour  

 تفاله چغندر  3000  15600  7500  5910 
Beet pulp  

 502  1132 
  

42600 

 نان خشک  600  1600
Stale bread  

 سیالژ ذرت  42600 42600  0 
Corn silage  

  
ــوراك دام ــین خ ــا   از ب ــیالژ ذرت ب ــا س ــانتره ) 42600(ه و کنس

کلنی در هر گـرم خـوراك دام، بـاالترین میـانگین آلـودگی       )40600(
تحلیل آماري داده ها بیانگر عدم اختالف معنـادار  . قارچی را دارا بودند

ره و سیالژ ذرت آماري مقادیر میانگین قارچ هاي رشد کرده بر کنسانت
به عالوه بین میـانگین جمعیـت قـارچ هـاي رشـد کـرده روي       . است

ــ  ــا، اخــتالف معن ــا ســایر خــوراك ه دار  یکنســانتره و ســیالژ ذرت ب
)05/0<P (مشاهده گردید.  

بر اساس تحقیقات انجام شده اصول کنترل آلـودگی در خـوراك   	
میکـرو  دام شامل دور نگهداشتن خوراك از آلودگی،جلوگیري از تکثیر 

ارگانیسم ها در خوراك، از بین بردن آلودگی در میکرو ارگانیسم هـا و  
 .)14( باشدجلوگیري از آلودگی مجدد می

دام نشـان داد   هـاي خوراك کشت قارچی میکروسکوپی مطالعات
هـاي کالدوسـپوریدیوم، آلترناریـا، فومـا، پنیسـیلیوم، ورتـی        گونه که

 روي بـر  س و سایر قارچ هاسیلیوم، مخمر، موکور، آسپرژیلوس فالوو
 دارا نظـر  از مواد این. ساخته است آلوده را آنها و نموده رشد مواد این

کربوهیـدراتها، چربـی،    مانند قارچها رشد الزم جهت فاکتورهاي بودن
 مناسـب  هـا کپـک  ایـن  رشد براي اسمزي فشار و  pHامالح، نمک،

 عـدم  و نامناسـب  مرطـوب، انبـارداري   و گرم وهواي آب.  )7(هستند
 شـرایط  دام خـوراك  صـحیح  نگهداري از نحوه گاوداران کافی اطالع

اس براسـ . )16و 8( کنـد مـی  فـراهم  هـا کپـک  رشـد  براي را مناسبی
ــه ــد پنیســیلیوم و  هــايمشــاهدات میکروســکوپی، گون ــارچی مانن ق

خـان و  . یافـت شـد   هاکالدوسپوریدیوم برروي خوراك اغلب گاوداري

به بررسی خطرآلودگی غذایی بوسیله حضـور مـواد سـمی    همکارانش 
مـواد سـمی مثـل     موجود در خوراك دام پرداختند و نشان دادنـد کـه  

ن و هم محصوالت حیـوانی وجـود   ها هم در غذاي حیوامایکوتوکسین
 کنـد  دارد که یافته هاي این مطالعه نتایج مطالعات پیشین را تأیید می

کنسانتره، کنجالـه، کـاه و یونجـه  بـاالترین درصـد آلـودگی بـه        . )5(
هاي هیفومیست سیاه و آلرژن، کنسانتره، کنجاله، کـاه، یونجـه و    قارچ

هـاي کالدوسـپوریوم،   تفاله چغندر باالترین درصـد آلـودگی بـه قـارچ    
آلترناریا پنیسلیوم، ورتیسلیوم و مخمر، نان باالترین درصد آلودگی بـه  

طلب و کاه باالترین درصد آلـودگی بـه آسـپرژیلوس    صتهاي فرقارچ
از بـین بـردن    .فالووس به عنوان مهمترین قارچ سـمی را دارا بودنـد  

اغلب میکرو ارگانیسم ها در خـوراك دام نیازمنـد پاکسـازي طـوالنی     
در حقیقت هر کـدام از ایـن مراحـل کنترلـی بایـد در      . مدت می باشد

و از سـوي دیگـر انجـام     جـرا شـوند  ارتباط با هم و به دنبال یکدیگر ا
 شـود  اقدامات پاکسازي منجر به کاهش ارزش غذایی خوراك دام مـی 

 مورد گندم آرد و گندم روي بر استرالیا در) 2( همکاران و بروگفر .)14(
هـاي   مطالعـه، کپـک   مـورد  هـاي  گـاوداري  دام خـوراك  در اسـتفاده 

 شناسـایی  و جداسـازي  آسپرژیلوس، کالدوسپوریدیوم و پنیسـیلیوم را 
هاي شناسایی شده در ایـن مطالعـه نتـایج مطالعـات      نمودند، نوع قارچ

ها به ترتیب سـیالژ ذرت و   از بین خوراك دام .تأیید می کند پیشین را
هاي مکمل خوراك. کنسانتره بیشترین تعداد کلنی قارچی را دارا بودند

ترین نوع خـوراك دام  و سویا فاقد هر گونه آلودگی قارچی بوده و سالم
از نظر آلودگی قارچی بودند و کاه آلوده ترین خوراك مصرفی به دلیل 

در . هاي کشت داده شده بودآسپرژیلوس فالووس در نمونه وجود قارچ
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اي که در مازندران انجام شد ذرت باالترین درصد آلـودگی بـه   مطالعه
مطالعه حاضر نیـز   .)13( قارچ آسپرژیلوس فالووس گزارش شده است

سـیالژ ذرت را یکـی از خـوراك هــاي آلـوده بـه قـارچ آســپرژیلوس       
فالووس شناسایی کرده است که از اینرو مطالعه پیشین را تأییـد مـی   

فراوانـی ایـن نـوع قـارچ در کـاه       کند، ولی در این مطالعـه بیشـترین   
تواند به دلیل اختالف در شرایط تهیه مشاهده شده است و این امر می

 ها و شهرهاي مختلـف باشـد  هاي دام در گاوداريو نگهداري خوراك
 مناسب خوراکی مواد نگهداري شرایط ها گاوداري بیشتر در چون .)9(

هـا،   بـرگ  روي بـر  سـاپروفیت  به صورتآسپرژیلوس  قارچ نیست، لذا
 به هوازي شرایط در و دارد ودوج برداشت مرحله در ذرت دانه و ساقه

 پس سیلو رویی سطح پوشانیدن. یابد می گسترش و نموده رشد سرعت
 قـارچ  گسترش از جلوگیري در مهمی نقش تواندمی برداشت بار هر از

گرد وغبار، رطوبت و عمر خوراك جهت درجـه بنـدي    .)2( دباش داشته
م گرفتـه،  بر اساس مطالعـات انجـا  . آلودگی، بسیار حائز اهمیت هستند

گرد و غبار ارتباط وسیعی با آلـودگی مـواد غـذایی در کارخانـه دارد و     
رطوبت نیز به عنوان عامل مشوق موجب تسریع رشد میکرو ارگانیسم 

مواد اولیه تشکیل دهنده خوراك دام از نظـر رطوبـت بـا    . ها می شود
این مسئله بدین معنی است که بر  .محیط اطراف خود در تبادل هستند

شرایط با گذر زمان، این مواد یا رطوبت خود را از دسـت داده و  حسب 
بین متوسط رطوبـت در   .)14( یا از محیط رطوبت دریافت خواهند کرد

 هـاي  هداري خوراك دام و وجـود گونـه  محیط هاي روباز و پوشیده نگ

 محیط. داري مشاهده شده است یقارچی در خوراك دام ها ارتباط معن
باز برخوردار بود هاي سرپوشیده از رطوبت باالتري نسبت به محیط رو

و این یکی از عوامل تأثیر گذار بر افزایش میزان قارچ در محیط هـاي  
  .سرپوشیده بشمار میرفت

  
 کلی نتیجه گیري

ی در خــوراك مصــرف  میــزان بــاالیی از آلودگیهــاي قــارچی   
با توجه به تأثیر آلـودگی خـوراك دام   . هاي شهر مشاهده شد گاوداري

ــا قارچهــاي توکســیک ــودگی ب وژنی ماننــد آســپرژیلوس بخصــوص آل
هاي دامی و اثر ثانویه آن بر سالمت فالووس بر سالمت دام و فراورده

 جهـت  روش ها، بهترینقارچ  به دام خوراك آلودگی کنترل ها،انسان
 جامعـه  آفالتوکسـین و ارتقـاء سـالمت    بـه  شیر آلودگی از جلوگیري

ـ    أبه نظر می رسد منش  .باشد می واد اولیـه  عمده آلـودگی را بایـد در م
همچنین عوامل افزایش دهنده آلـودگی در  . خوراك دام جستجو نمود 

مناطق خاص کارخانجات خوراك دام و سیستم حمل و نقـل بایسـتی   
بطور کلی باید عللی که موجـب افـزایش حـرارت یـا     . شناسایی شوند

رطوبت بیهوده یا گرد و غبار زیاد می شوند را شناسایی نمود و آنهـا را  
بـه عنـوان    عوامـل در حقیقـت ایـن   . ی و آزمایش قـرار داد مورد بررس
  .بحرانی کنترل آلودگی مطرح می باشند فاکتورهاي
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