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خالصه: 
. باشـد یمبریهاي اندو شده با پست هاي فـا علل شکست در ترمیم  دنداننی) از مهمترdebondingپست (یجداشدگو هدف:سابقه

اسـتحکام  سـه یمقاقیـ تحقنیسمان به عاج است. هدف اچسبندگی،عاج–رزینیسمان–حلقه اتصال در مجموعه پست نیفتریضع
با عاج دندان بوده است.بریر اتصال پست فادوینیدو گروه سمان رزیباند برش

از دنـدان  قرار گرفتنـد، سـپس تـاج    استاندارد ریشه سالم  تحت درمان شهیبا ربلینال منددندان پرمولر تک کا40و روش ها:مواد
هـا بـه طـور    . نمونـه دیـ پست  در داخل کانال آماده گرديفضاRTDمخصوص کارخانه لیقطع شد.  سپس با درمحل اتصال با سمان 

CoreCem (RTD(ینـ یبا سمان رزAدر گروه 2ز یساRTD) Matchpost(بریفايشدند. پستهامیتقسبه چهار گروهیتصادف
-Selfکیو تکنمریبا استفاده از پراPanavia F2 (Kuraray(ینیبا سمان رزBودر گروه  etch    . در داخل کانـال سـمان شـدند
دسـتور  طـابق مMaxcem Elite (Kerr(ینـ یبا سمان رزDو در گروه Bisco)BisCem(ینیپستها با سمان رزCدر گروه 

4قطعـه   2بـه  سـک یمانـت و بـا د  لیو سپس در آکروریکتیالهیثان40کارخانه در کانال دندان سمان شدند. تمام نمونه ها به مدت 
تـا  شـد هر نمونـه انجـام   يبراPush-outتست Instronتوسط  دستگاه . نمونه بدست آمد2از هر دندان و شدندمیتقسيمتریلیم

يآمـار يبه مگاپاسکال بدسـت آمـد.  سـپس آزمـون هـا     یاستحکام باند برش،بر سطح باند شدهرویمقدار نمیتقسشکست رخ دهد. از
ANOVAone way وDunnettشد.انجام هاجهت آنالیز یافته

A77/3±6/12گروه،بدسـت آمـد  ریبه شرح زبر حسب مگاپاسکالشیمورد آزمايهادر گروهیاستحکام باند برشنیانگیمها:افتهی
زانیـ نشان داد که چهار گـروه از نظـر  م  يآمارزمونآD،17/3±68/6گروهو C49/2±26/7گروهB18/4±61/14گروه

کـه اسـتحکام بانـد حاصـل از کـاربرد      دیـ گردمالحظـه گریدياز سو=P)001/0. (دارنديدار آماریتفاوت معنیاستحکام باند برش
-Selfنگیباندکیبا تکنBوAگروهيهاسمان etchيسـمانها نیباشـد. همچنـ  یمتفاوت نمياز لحاظ آمارSelf-adhesive
-Selfنگیبانـد کیـ بـا تکن BوAگـروه   يسـمانها کـه یحالدر.در استحکام باند نشان ندادنديتفاوت معنادارDوCگروه etch

اخـتالف از  نیـ نشان دادنـد و ا Self-adhesiveنگیباندکیبا تکنDوCه گروينسبت به سمانهايشتریاستحکام باند بنیانگیم
)P>05/0(معنادار بودينظر آمار

ياستحکام باند قـو میاستفاده کنSelf-etchینیرزيدر داخل کانال دندان از سمانهابریاگر در سمان کردن پست فا:يریگجهینت
.میآوریبدست مself-adhesiveینیرزينسبت به سمان هايتر

هاي رزینی، ادهزیو سلف کیوردنتین باندینگ، پرایمر  سلف اچ، سمانها: کلید واژه
19/1/92پذیرش مقاله: 13/12/91اصالح نهایی:14/8/91وصول مقاله:

مقدمه:  
ــايامــروزه  کــاربرد پســتها ــودن ضــر بریف ــت دارا ب ــه عل بیب

عیـ بـه دنـدان، توز  بانـد شـدن   تیـ مشابه عاج، قابلتهیسیاالست
تیاز اولویکیتمام سراميدر کروانهاییبایو زروهاینکنواختی

یکـ ینیکلتیعلت عدم موفقنیشتریب)1(.برخوردار استیخاص
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انـدو  يهـا داندنـ يدر بازسازبریفايدر خصوص کاربرد پستها
در حـال  ) 2(.باشـد یپستها از عاج دنـدان مـ  نیاشده  جدا شدن

بــه عــاج کانــال دنــدان از بریفــايهااتصــال پســتيحاضــر بــرا
يهمراه سمانهابری. پست فاشودیاستفاده میمختلفيسمانها

ياز لحـاظ سـاختار  کپارچـه یمجموعـه  کیـ توانـد یمـ ویادهز
حلقــه اتصــال در نیفتریضـع .دهــدلیبــا عـاج تشــک یکیمکـان 

سـمان بـه سـطح عـاج     یچسـبندگ ،عاج-سمان-مجموعه پست
تیـ فیسـمان در ک یت چسـبندگ قـدر )3،4(.شده اسـت یمعرف
نیشـده بـ  جـاد یبانـد ا تیـ فیکداشته ومیمستقریتأثنگیباند

بریفـا يپسـتها ریگجادیدر اعاملنیعاج مهمتر-سمان-پست
نا مطلوب حاصل از آن جیو نتانگیاجتناب از دباندياست. برا

و زمـان جهـت   نهیهدر رفتن هزمانند خارج شدن پست و کور،
در یو حتـ شـه یراحتمـال شکسـت  د،یساخت پست وکور جد

نگیقـدرت بانـد  یدنـدان بررسـ  خـارج کـردن  به ازینيموارد
بنظـر  يضـرور شـه یبـه عـاج ر  بریسمانها در اتصـال پسـت فـا   

ــرا)5(.رســدیمــ ــاب از یکــیتکنتیکــاهش حساســيب و اجتن
ســتمیو سینــیرزيدر ســاخت ســمانهایراتــییتغ،نگیدبانــد

یبـه طـور معمـول در طـ    )6(.آنها صورت گرفته اسـت نگیباند
، بـا آب  شودیبکار برده ميدیاسشنریکاندکینگیپروسه باند

مرحلـه احتمـال   نیـ در ا.گـردد یشسته شده و با هوا خشک م
یوکالپس شبکه کالژنزهینرالیعاج دمحداز شیخشک شدن ب

در تمـام  نیـ صورت احتمـال عـدم نفـوذ رز   نیدر اوجود دارد.
در صــورت شــود.ایجــاد مــیاج عــزهیــنرالیدمهیــضــخامت ناح

از انـدازه اچ  شیعـاج بـ  د،یماندن اسـ یو باقیناکافيشستشو
بـه خشـک   يازیـ نself-etchنگیبانـد سـتم یس)7(.شـود یم

کیدر نگیمیو پرانگیو مرحله اچاردندنگیکردن سطح باند
کاسـته شـده   یکیتکنتیاز حساسبیترتنیمرحله ادغام و به ا

نگیمراحل اچself-adhesiveینیرزيدر سمانها)6،7(است.
و یجداگانــه وجــود نــدارد. چســبندگنگیو بانــدنــگیمی، پرا
ادغـام شـده در   ینـ یرزيبواسطه خـواص مولکـول هـا   ژنیاده
با وجود سهولت کاربرد سـمان  )6(باشد.یخود سمان مباتیترک
بانـد  جـاد یسـمانها درا نیاییتواناself-adhesiveینیرزيها

)6،7(با عـاج از ابتـدا مـورد سـوال بـوده اسـت.      یفبا استحکام کا

ا میکروسـکوپ الکترونـی  بـ یدر بررسـ آزمایشگاهیمطالعات
ونیزاسـ ینرالیسـمان هـا دم  نینشان داد که هنگام استفاده از ا

رخ الیـه اسـمیر  و برداشـت کامـل  به عـاج نیکالژن ، نفوذ رز
باند بـا  تواند منجر به کاهش استحکام یامر منیدهد  که اینم

يهـا سمانسهیکه به مقاقاتیتحقیبرخنیهمچن)8(.عاج شود
بانـد  ،انـد پرداختـه self-adhesiveوself-etchینـ یرز

گـر یدياند. از سوگروه دوم گزارش کردهيبا عاج برايفتریضع
اسـتحکام بانـد   نیبـ يمطالعات اختالف معناداریبعضجینتادر

متفاوت سمان شده بودنـد  ینیرزيکه با سمانهابریفايپستها
بـا توجـه بـه    در حـال حاضـر  ) 5-7(ه اسـت. امـد یبا عاج بدست ن

بـا  ینـ یهمچنان انتخاب سمان رز،هاافتهیتناقضات موجود در 
نگیدبانـد ازيریجلوگجهیبه عاج و در نتآلدهیاستحکام باند ا

.دشوار استيامربریفايپست ها

یدر دانشکده دندانپزشکیشگاهیمطالعه آزمانیرو در انیاز ا
چهـار نـوع   یاستحکام باند برشـ یبه بررسیدانشگاه آزاد اسالم

Corecemینــ یســمان رز (RTD) وPanavia F2

)Kuraray( و)Biscem (Bisco وMaxcem Elite

)Kerr(میبا عاج کانال دندان پرداختبریدر اتصال پست فا.

ها:مواد و روش
يبر رویشگاهیوده و بصورت آزمابیاز نوع تجربقیتحقنیا

ابعاد هایی با دندان.ولرسالم تک کاناله انجام شددندان پرم40
آنها شهی،که طول رشهیرهیدر ناحیدگیمشابه و بدون پوس

دندانها در داخل سرم شدند. انتخاببودمتریلیم14حداقل 
هر کدام از دندان ها تاج از نگهداري شدند و در يولوژیزیف

یالماسسکیدندان با دیوعمود بر محور طولپروگزیمالسطح
به طول شهیکه ريبه نحوشدقطع CEJهیاز ناحرموتوریوا

کانالها  به صورت يسازآمادهماند یباقمتریلیم14
MACوMAF=35واستپ بککیبا تکنکالیکمومکان

ه پر کردن کانال ببود وها تمام نمونهيبرا35شماره یانتخاب
پس شد.انجامAH26لریبا گوتاپرکا وسروش تراکم جانبی

مخصوص پست لیبا استفاده از درلریسsettingاز اتمام
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از کیرا در هرمتریلیم10پست به طول يفضا2زیسابریفا
10گروه 4به یها بطور تصادف. نمونهمیکرديسازها آمادهنمونه

بریها از پست فاتمام نمونهيشدند. برامیتقسییتا
Matchpost (RTD)استفاده متریلیم2/1به قطر 2زیسا

self-etchیتیکامپوزینیبا سمان رزAها در گروهشد. نمونه

انبا سمBو در گروهCoreCem (RTD)وریو دوال ک
(Kuraray)وریکاچ دوال - سلفینیرز Panavia F2

self-etch primerمطابق با دستور کارخانه سازنده  با

سمان و self-etchکیو باتکنKurarayمخصوص کارخانه
وریتکیالOptilight Plusبا دستگاههیثان40به مدت 

والودویادهز- سلفینیبا سمان رزCشدند.  نمونه ها در گروه
ینیبا سمان رزDودر گروهBisCem (Bisco)وریک

self-adhesiveوریو دوال ک)MaxCem Elite (Kerr

وریکOptilight Plusبا دستگاههیثان40سمان و سپس 
يلندریسکیپالستيها توسط مولدهانمونههیکلسپس.شدند

سکیساعت با د24شفاف مانت شدند. پس از لیشکل در آکر
داده یها مقطع عرضبه نمونهمتریلیم2/0با ضخامتیالماس

(به باشدیست مپيکه داراشهیاز ریکه از  قسمتيشد به نحو
(n=20)آمدبدست يمتریلیم4) دو نمونه متریلیم8طول  .

Instron5500R(UNIVERSALدستگاهها در نمونه

TESTING MACHINE)شکل به يلندریسرپالنگریز
قرار گرفتند که نوك پالنگر فقط با پست يطورمتریلیم1قطر 

ام شد. ها انجنمونهيبر روPush-outکند.تستدایتماس پ
به کرونال دندان به هر قطعه وارد شد تا کالیاز سمت اپروین

از عاج دندان اتفاق افتاد. بریکه شکست اتصال پست فاینزما
شکست (جدا شدن پست از عاج) با مشاهده افت صیتشخ
شد. نییتعInstronشده توسط نرم افزارمیترسیمنحن

ا ثبت کرد. از وارده در لحظه شکست ريرویدستگاه حداکثر ن
به یبر سطح باند شده استحکام باند برشرویمقدار نمیتقس

افتهیشد که به عنوان دهیالزم د)9(.مگاپاسکال بدست آمد
شود. یبررسزین(Mode of failure )نوع شکستیجانب

یابیارز40ییبا بزرگنماينورکروسکوپیها توسط منمونه
.شدند

بدست آمده يهامحاسبه و دادهرایو انحراف معنیانگیمسپس
داده ها در عیشد. نرمال بودن توززیآنالSPSSتوسط نرم افزار 

Kolmogorov-Smirnovهر گروه با استفاده از آزمون 

گروه فوق الذکر 4استحکام باند در سهیمقايشد.برانییتع
دوبه دو سهیمقاياستفاده شد. براone way Anovaزیازآنال

Dunnett (multiple comparisonآزمون گروه ها از t-

test( شد.استفاده

:هاافتهی
شود.                                                                         یمشاهده م1بدست آمده در جدول يداده هانیانگیم

استحکام زانینشان داد که چهار گروه از نظر ميآمارلیتحل
نرمال )P=001/0(دارند.يدار آماریتفاوت معنیباند برش
Kolmogorov-Smirnovتوسط آزمون  اهدادهعیبودن توز

مالحظه نیشد. همچندییتا287/0با حداقل مقدار احتمال 
CoreCem(ياستحکام باند سمانهانیکه بدیگرد (RTD و

)Panavia F2 (kurarayوجود ندارد. يداریتفاوت معن
و BisCem (Bisco(يسمانهايمارآیازبررس

)MaxCem Elite (Kerrبدست آمد. یمشابهجیزنتاین
نسبت به يتریهر دو باند قوself-etchدو سمان کهیدرحال

نیبه عاج نشان دادند و اself-adhesiveینیرزدو سمان 
در نیهمچن)P>05/0(معنا دار بود.ياختالف از لحاظ آمار

Dگروه در درصد وc75ر گروهو ددرصد90و Aگروه 

و در محل اتصال adhesiveدرصد شکستها از نوع 80
دهیها ددر نمونهcohesiveشکست چیسمان و عاج بود. ه

نشد.
4درلامگاپاسکحسببری برشبانداستحکامزانیم-1جدول

ینیرزسمانگروه
کیتکنینیرزسمانگروه

نگیباند
±میانگین 
یارعانحراف م

آزمون 

ACoreCemSelf-etch3,77
±12,66

001/0<P

BPanavia F2Self-etch4,18
±14,61

CBisCemSelf-
adhesive

2,49±7,26

DMaxcem
Elite

Self-
adhesive

3,17±6,68

:بحث
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با عاج بریپست فایاستحکام باند برشزانیمقیتحقنیدر ا
-selfنگیبانديهاکیبا تکنینیرزچهار نوع سمان نیدندان ب

etchوself-adhesiveمطالعه قرار گرفت. ویمورد بررس
استحکام بینيداریداده ها نشان داد تفاوت معنيآمارزیآنال

-selfینیرزيو سمان هاself-etchینیرزيباند سمان ها

adhesiveوجود دارد. سمانPanavia F2يباالترنیانگیم
دار یاختالف معننیاینشان داد ولCoreCemاز سمان

يبا سمان هايوجود هردو سمان اختالف معنا دارنیبا انبود.
self-adhesive) BisCem(وMaxcem Elite .نشان دادند

بریفايپستهاتنشنیدر رنگیباندکیو تکنینینوع سمان رز
نگیباندستمیدر س)1،2(برخوردار است.ياژهیوتیاز اهم

self- etchازself etch primerنی. امیکنیاستفاده م
Primerفسفاناته است ینیمولکول رزیمشتمل بر نوعيدیاس

مرسوم پس از آغشتن شسته يهاکه بر خالف اچ کننده
مواد بر اساس اچ همزمان و نیروند اتصال ا)10(.دشوینم

یدهکلبه شستشو و شازیبدون نprimerبهآغشتن سطح عاج 
با افتهیتداخل يرپالگهایو اسمنیریتداوم از ماده زینوع

جادیروند ادرافزون بر سهولت)7،11(.استینیرزيهااستطاله
از حد شیاتصال، حذف عمل شستشو و خشک کردن احتمال ب

تواندیسطح را که منیخشک شدن اداز حشیبایمرطوب و 
در )12(.دهدیمداشته باشد، کاهشیبر چسبندگیاثر منف

يبراself-adhesiveینیرزيهانسل سماننیدتریجد
نگیمی، پرانگیمراحل اچ،در وقتییسهولت کار و صرفه جو

بواسطه خواص ژنیحذف شده است و اده،جداگانهنگیو باند
باشد. یسمان مباتیدر ترکشدهادغام ینیرزيمولکول ها

کروسکوپ الکترونی،ا میبیدر بررسآزمایشگاهیمطالعات
کالژن، نفوذ ونیزاسینرالیدميدهد در سمان هاینشان م

وجود الیه اسمیر و برداشت کامل(resin tag)به عاجنیرز
با عاج يکمتریسمان ها استحکام باند برشنیانیبنابرا،ندارد
استحکام زانیماي بر روي مطالعه2007در سال ) 8،13(.دارند

نوع سمان 6لهیسمان شده به وسبریپست فانایمیباند برش
یابیمتفاوت با عاج داخل کانال دندان با هدف ارزینیرز

نیدر اشد. دندان انجامشهیاستحکام باند در طول ریموضع
self-etchنگیباندستمیسمان با س4مطالعه  primer 2و

نتایج مطالعه نشان بکار رفته بود. self-adhesiveسمان از نوع 
Multilink ,Panaviaيسمانهایاستحکام باند برشداد که 

F2 , Variolink ll , C&B cement که همراهself-etch

primerاز )14(دهد.نشان نمیيداریبکار رفته بودند تفاوت معن
يداریگروه بطور معن4حاضر هر قید تحقییدر تایطرف

self-adhesiveيبه سمانهانسبت ياستحکام باند باالتر

2یو همکارانش استحکام باند برشCarvalho.نشان دادند
جهت نگیو بدون باندنگیرا با کاربرد باندینیسمان رز

در ینیرزيهامختلف و سمانویادهزيستمهایرفتار سسهیمقا
آنها اعالم . قرار دادندیمورد بررسبریفايپستهايکارگذار

و استنوع سمان ریتحت تأثیباند برشاستحکام کردند که 
یمتعلق به گروهیاستحکام باند برشزانیمنیانگیمنیباالتر
گرچه باشد.بکار رفته نگیهمراه باندینیکه سمان رزاست

همچنین نتایج )15(دیده نشد.دو گروه انیميداریاختالف معن
و همکاران که به مقایسه استحکام باند سمان Luhrsتحقیق 

-selfو self-etchاي رزینی ه adhesive از جملهPanavia

F2 وMaxcem Elite پژوهش حاضر نتایجپرداخته است نیز
و همکارانش نیز در تحقیقی Fuentes)16(کند. را تائید می

باند به عاج در سمانهاياستحکامنتیجه گرفتند که 
self- adhesive پایین تر از سمانهايtotal-etch

ت.کمترین میزان استحکام باند گزارش شده در این تحقیق اس
Maxcemمتعلق به نمونه هاي سمان شده با سمان 

Elite(self- adhesive)همچنین کهنمویی و همکاران ) 17(.بود
-pushدر بررسی استحکام باند  out پست هاي کوارتز فایبر به

self-adhesiveعاج ریشه به این نتیجه رسیدند که سمانهاي 

Maxcem Elite, BisCem, RelyX(آنها مورد آزمایش

Unicem(  استحکام باند کمتري نسبت به سمان هايtotal-

etchاز سوي دیگر  )18(.کنندفراهم میSen وهمکارانش
سمان بریپست فاکششیباند کاماستحزانیميبر رویقیتحق

اعالم آنهامتفاوت انجام دادند. ینینوع سمان رز6شده با 
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تفاوت ،گروه3بجز یگروه مورد بررس18در ند کهکرد
وجود بریاستحکام باند با نوع پست فازانیدر ميداریمعن

يبا تست کاربردکششیباند یاین تحقیق به بررسندارد.
pull-out حالیکه امروزه در اغلب موارد از در)19(بود.پرداخته

نجش استحکام سيبراpush-outجمله تحقیق حاضر تست 
که براي )12(گرفت.انجام ینیرزيسمانها)shear(یباند برش

مناسب تر است. همچنین یداخل دهانيروهاینيبازساز
Ronnlof و همکارانش تفاوت معنی داري میان استحکام باند

ایبر به عاج هاي فسمان هاي رزینی مختلف در اتصال پست
سه استحکام باند و همکارانش در مقایVaz)19(.نیافتند

به عاج نتیجه self-adhesiveوtotal-etchسمانهاي رزینی 
-selfگرفتند که سمانهاي  adhesive به رغم عدم تشکیل الیه

در توضیح این )7(.هیبرید باند قابل قبولی با عاج فراهم می کنند
ه نیروي ی توان به این نکته اشاره کرد کدر نتایج ماتفاوته
shearو باشدیپست و عاج منیا حد فاصل باند ببيمواز

باعث شیدر آزمارویهنگام اعمال نيتوازنیانحراف از ا
تست جیدر نتارییحد فاصل و تغنیدر اروهاینیدگیچیپ
در مقدار استحکام باند ثبت رویسرعت اعمال ن)12(.گرددیم

از يگریعوامل متعدد دنیعالوه بر ا)10(است.رگذاریتأثهشد
دندانها، يعاج، نحوه آماده سازیکرونالیکالیاپتیه موقعجمل

نوع نگ،یباندهیمساحت ناحدندانها،يدما و زمان نگهدار
آزموندر ویضخامت سمان و ادهزرو،یو سرعت اعمال نآزمون

لیدلنیبه هم)21،20(گذار است.ریتأثیاستحکام باند برش
درصد 60- 20نیبیتست استحکام باند برشراتییتغبیضر

يهاتعداد نمونهقیتحقنیدر ایاز طرف)20(.گزارش شده است
از حاالت نا مطلوب شکست یکیکه cohesiveشکست 

گزارش شده adhesiveشکست يهاباالتر از نمونهباشدیم
ستنسیبه علت رزcohesiveکه وجود شکست یاست در حال

از علل )21(.نادر استاریسبدر سمانهاینیرزختمانسايباال
-pushيرویکه تحت نییهادر نمونهcohesiveبروز شکست 

outنا تیفیمناسب و کسمان کردنعدم رندیگیقرار م

ونیمریزاسیعدم پل)19،20(باشد.میهانمونهيمناسب  نگهدار
نیدر اcohesiveبروز شکست گریاز علل دینیکامل سمان رز

درصد B90وAر در گروه  حاضقیدر تحق)20(است.هانمونه
درصد شکستها از نوع   D80درصد و گروهC75و در گروه
adhesiveمورد شکست چیسمان و عاج بود.هنیبcohesive

ساختمان ياستحکام بااللیامر بدلنینشد. ادهیها ددر نمونه
نوع شکست نیشتریب)14(.باشدیسمانها مدر این گونه ینیرز

و در سطح اتصال سمان یعنیadhesiveاز نوع سمانها نیدر ا
یو همکارانش در بررس2003Foxtonسال) 13،14(.استعاج

کرد فتعریعاجسمانشکست در ساختار پست  هیناح4خود 
نیبدیبریههیشکست در النیشتریکه بدیرسجهینتنیو به ا

شکست زانیباال بودن م)22(.افتدیاتفاق منیسمان و دنت
adhesiveيلرهاینا مطلوب مانند سطیبه علت شراتواندیم

مناسب کانالها، قوام يعدم آماده ساز،با پایه اژنولکیاندودنت
در Cسمان کردن و باال بودن فاکتور نینا مطلوب سمان ح

)23(.باشدسیبنیرزيسمانها

ي:ریگجهینت
مان که علی رغم سهولت کاربرد سنتایج این مطالعه نشان داد 

-selfهاي رزینی  adhesive همچنان در سمان کردن پستهاي
استحکام باند self-etchبه کانال دندان سمانهاي  بریفا
الزم به ذکر است که انیپادربا عاج ایجاد می کنند. يتریقو

تیاستحکام باند سمان به عاج در موفقتیبا توجه به اهم
شیافزانیو همچنبریاندو شده با پست فايدندانهايبازساز

سهیمقاself-adhesiveینیرزيهاسمانیکینیکاربرد کل
تواندیمیآتيهادسته از سمانها در پژوهشنیاستحکام باند ا
باند موثر تیفیکنیبا باالترself-adhesiveندر انتخاب سما

يهایانل-ینلیامر در سمان کردن انیاستیهیباشد. بد
.باشدیصادق مزینیکیسرام
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