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 مجتمع مس سرچشمه يدياس يها ر پسابيبر کاهش تبخ ييايميش يها لميف ريتأث
  

  ٥انيزيابوالفضل عزو  ٤يبيخداکرم غر ،٣زاده ليعصمت اسماع، ٢نژاد  ين ملکيحس، *١يده افخميحم
  
  

  چکيده
  

ر و هدررفت آب است که امروزه کمتر مورد توجه قرار ياز منابع مهم تبخ يکي ،روباز يها و فاضالب شده  باطل يپساب سدها
  باطلسد  يدير از پساب اسيزان تبخيچرب، بر کاهش م يهامختلف از الکل يهانسبت ريتأث ،حاضر ةگرفته است. در مطالع

ب متفاوت از دو الکل چرب يترک ۵با استفاده از  يشگاهيآزماط يدر شرا ،ن اساسيشد. بر ا يمجتمع مس سرچشمه بررس شده
دست  بهج يد. نتاش يابيدو نمونه پساب و آب شرب ارز يک ماه، بر روير به مدت يزان کاهش تبخيهگزادکانول و اکتادکانول، م

درصد  ۱۴تا  ۲ن يپساب بر از سطح يزان تبخيچرب بر کاهش م يهابات مختلف الکلياستفاده از ترک ريتأث که نشان داد آمده 
مارها ير تيکمتر از سا ،اندر داشتهيزان تبخيدر کاهش م ييکه عملکرد باال ييمارهاين تفاوت در تياما ا است؛کمتر از آب شرب 

ن عملکرد را در يباالتر ترتيب بهدرصد  ۷۵/۵۱و  ۴۷/۵۸ يي) هگزادکانول و اکتادکانول با کارا۷:۳ب (يترک ،ني. همچناست
چرب هگزادکانول و اکتادکانول  يهاکه استفاده از الکل  يحال در ؛ر داشتيگ ر آب شرب و پساب سد رسوبيزان تبخيکاهش م

ر و آب يگ ر از پساب سد رسوبيزان تبخيرا در کاهش م يين کارايکمتر ترتيب بهدرصد  ۹۸/۲۰و  ۱۸/۱۸صورت خالص با  به
  شرب از خود نشان دادند.

  
  تبخير، مجتمع مس سرچشمه، هگزادکانول.پساب، آب شرب، اکتادکانول، : ي كليديها واژه
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  مقدمه
تازه  يهااز منابع مهم آب يکي ،ر روبازيها و ذخااچهيدر

عنوان  ن منابع بهير از سطح ايد و تبخشونيمحسوب م
ه ب ير آبيل تلفات نامحسوس ذخاين داليتر از بزرگ يکي

ر يران با تبخيا). ۱۳۸۲ ،يو خالد ياحسانرود (يشمار م
 يبر متوسط جهانمتر سه برا يليم ۲۱۰۰متوسط ساالنه 

زان در مناطق مختلف، ين ميکه ا ر دارديتلفات تبخ
ن يتر مهم). در ۱۳۸۲، يو خالد ي(احسان استمتفاوت 

م ير به پنج دسته تقسيکاهش تبخ يها، روشيبندطبقه
 ،ييايمي) که روش ش۲۰۰۵ج و همکاران، ي(کرا شوند يم
در  استفاده موردد تنها روش يارزان و شا يهااز روش يکي

). ۲۰۰۷ج و همکاران، ي(کرا شود يممخازن بزرگ محسوب 
مانند  ،ييايميش يرهايشامل استفاده از منول ،ن روشيا

 جمله از ،ين، موم و مواد تجاريچرب، پاراف يهاالکل
ن ي. در ااست) Aquatinن (يو آکوات )Watersaveو (يواترس
) در ۲۰۰۵ت (ي) در کانادا و کنا۲۰۰۴ن (يابر ،راستا
بر کاهش را چرب  يهاالکل ريتأث) ۲۰۰۸ا و بارنز (ياسترال

سون و همکاران يدند. مورکر يابيمثبت ارزر، يتبخ
زان ين را در کاهش ميآکوات ةاستفاده از ماد ريتأث ،)۲۰۰۸(

 ،)۲۰۱۱گ و همکاران (يدند. هرزکرر مثبت قلمداد يتبخ
ند پخش اکتادکانول و يون را در فرايعامل آمولس ريتأث

اثر دانستند. يمثبت و بر پخش هگزادکانول ب ،اکوسانل
ش را در کاه نانوذرات ريتأث ،)۲۰۱۳( يمان و اصالنيمق
 که يگريد ةمطالع درر به اثبات رساندند. يزان تبخيم

 بيتخر ريتأث شد، انجام) ۲۰۱۵( همکاران و يوتيپ توسط
 و اکتادکانول و هگزادکانول چرب الکل دو يستيز

. شد يبررس رهيت و زيتم آب سطح در اتر کوليگل نيهمچن
 و هگزادکانول ماند زمان مدت داد نشان ،پژوهش نيا جينتا
 يستيز بيتخر مقابل در زيتم آب سطح در اتر کوليگل
 کاهش يبرا را آن از استفاده عامل نيهم و است شتريب

، )۲۰۱۶( همکاران و لزيم. دکن يم صرفه به مقرون ريتبخ
 کي به بلند ةريزنج چرب يهاالکل کردناضافه دادند نشان
 تلفات هياول نرخ يآسان به توانديم ساکاروز- آب قطره
 را آب شدن دراتهيهيد درجه و داده کاهش را آب ريتبخ
 همکاران و واندل. کند کنترل ريتبخ ةديپد طول در
 عنوان به را اکتادکانول يشدگپخش و انتشار نرخ ،)۲۰۱۷(

 ةرابط کي ،سپس و دندکر يبررس آب ريتبخ ةکاهند
 . ازدادند توسعه اکتادکانول پخش نرخ يبرارا  يتجرب

 يريتوان به مطالعه پ يمران يدر ا شده انجاممطالعات  جمله

سندگان ينو ،قين تحقيد. در اکر) اشاره ۱۳۸۹و همکاران (
 كاهش باعث چرب، يها مداوم از الكل ةاستفاد نشان دادند

اکثر مطالعات کاهش  .خواهد شد مقدار تبخير در محسوس
 ين در حاليا ؛تازه انجام گرفته است يهاآب ير بر رويتبخ

معدن مس  جمله ازاز معادن و  يارياست که در بس
گاه حجم  رهيذخ، شده  باطل يسدها يهاسرچشمه پساب

که به لحاظ  استاز آب قابل استفاده در صنعت  يميعظ
ت باشد. يز اهميار حايتواند بسيمجدد در چرخه م ةاستفاد

ر از سطح يکنترل تبخ ينکه تاکنون در راستايبا توجه به ا
 ةمطالع ،صورت نگرفته است يتوجه قابلمطالعات  ،پساب

 يهاپساب يرو ييايمياستفاده از مواد ش يحاضر به بررس
  معدن مس سرچشمه پرداخته است. شده  باطلسد 

  
  ها مواد و روش

 ةشد باطلر از سد يپژوهش حاضر با هدف کاهش تبخ
از  ،منظور نيمجتمع مس سرچشمه انجام گرفته است. بد

و اکتادکانول  درصد ۹۹دو نمونه الکل چرب هگزادکانول 
صورت جامد با پنج نسبت متفاوت استفاده  درصد به ۹۵
ق، شامل ين تحقيمورد استفاده در ا يهاه است. نسبتشد

 ۳نمونه )، C16:C18, (1:9)( ۲)، نمونه C16(۱نمونه 
)C16:C18, (3:7) ،( ۴نمونه ))C16:C18, (5:5 ۵)، نمونه 
)C18 (گرم پودر جامد از  ۱زان يکه در هر نمونه م است

و بعد از شد درصد حل  ۹۸اتانول  يسيس ۲۰ها در الکل
 يت اسپريبا قابل ياشهيش يهاشدن در ظرف آماده

 يبر رو مذکور يهانسبت ،ذکر است انيشاشدند.  ينگهدار
مجتمع و  شده  باطلدو نمونه آب که شامل پساب سد 

 ،بيترت ني. بدشد  يياجرا ؛استن آب شرب مجتمع يهمچن
 ۱۵۰۰مترمربع با  يسانت ۵۲۵ظرف با سطح مقطع  ۲۴
 ،بيترت نيا دو تکرار پر شدند. به ياز دو نمونه برا يسيس
شده در باال، چهار   نامبرده يهاهر نسبت از الکل يبرا

در  (دوتکرار) شده  باطلظرف پر شده با آب شرب و پساب 
عنوان شاهد آب شرب و  ز بهينظر گرفته شد. چهار ظرف ن

گونه چيکردن ه تکرار) بدون اضافه (دو شده  باطلپساب 
 ،ها شيقرار گرفت. در شروع آزما مدنظرر يمواد کاهنده تبخ

pH  و  ۹۲/۷و  ۲۲/۳برابر با  ترتيب بهپساب سد و آب شرب
گراد يدرجه سانت ۲۵ها الکل يآب در زمان اسپر يدما

بات يط، ترکيشدن تمام شرا . بعد از فراهمشد مشاهده 
متفاوت، بر سطح هر ظرف  يهامختلف الکل با نسبت

ها بر سطح آب رينازک از منول يةک اليتا  شد ياسپر
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خ يک ماه از تاريباً يبه مدت تقر ،ترتيب بديند. شول يتشک
 رأسساعت و  ۲۴ يبه فاصله زمان ۲۴/۵/۹۵تا  ۲۷/۴/۹۵

س يبا استفاده از کول ها ظرفظهر، تراز آب در  ۱۲ساعت 
مجدد  ياسپر يبراالزم  زمان  مدت ،ني. همچنشد  خوانده

 ،تي. در نهااستروز  ۵در سطح آب  شده  آمادهبات يترک
 يهامتفاوت الکل يهامختلف از نسبت يهانمونه ييکارا
 )۱( ةر با استفاده از معادليزان تبخيدر کاهش م يچرب

 ).۲۰۰۵و همکاران،  يوتي(گاگل شدمحاسبه 

)۱(  � = �������� − ������������������ × 100 
زان يم، �������� ؛مختلف يهانمونه ييکارا، eکه در آن 

زان تلفات در هر يم ،����������و  ؛تلفات از ظرف شاهد
  يريگ ر اندازهيمقاد ،ان ذکر استي. شااستها ک از نمونهي

���� صورت بهشده  ± انس يل واريارائه شد و از تحل �.�
 ةسيمقا يبراطرفه و به دنبال آن از آزمون دانکن  کي
د. شر استفاده يوها بر کاهش تبخيانواع سنار ريتأث نيانگيم

بات، يآوردن اطالعات از انواع مختلف ترکدستپس از به
 عنوان به P<0.05ل و يه و تحليآمده تجز  دست هج بينتا

 د.شداربودن مطرح يشاخص معن
 

  نتايج و بحث
مونه آب ر در دو نين و انحراف استاندارد تبخيانگير ميمقاد

  آورده شده است. ۱در شکل 
  

  
ر در بازه ين تبخيانگير ميسه مقاديمقا -۱شکل 

 مختلف يهاشده در نمونه يريگ اندازه

  
ج ي، نتاشود يم مشاهدهز ين ۱که در شکل  گونه همان

ر در دو ظرف نمونه ير متوسط تبخياز مقاد آمده دست  به
، اند شدهر پر يگ رب و پساب سد رسوبشاهد که با آب ش

ر از سطح يزان تبخيش ميمتفاوت است که نشان از افزا

ر از يزان تبخيم ،قين تحقيدر ا که  يطور به ؛استپساب 
شتر از آب شرب يدرصد ب ۵/۱۷زان يسطح پساب به م

 يديط اسيدهد شراينشان م جين نتايبرآورد شده است و ا
ر نسبت يگ موجود در پساب سد رسوب يبات نمکيو ترک

آب از  يها مولکولمؤثر بر فرار  يتواند عامليشرب مبه آب 
ج ينتا ،نير باشد. همچنيزان تبخيش ميسطح آب و افزا

 يهامختلف با نسبت يمارهايت يريکارگ بهحاصل از 
ر يزان تبخيدهد، ميز نشان ميچرب ن يهااز الکل يمتفاوت

درصد  ۵۵ش از يمختلف دو نمونه آب تا ب يمارهايدر ت
ظرف  ۵ر در يزان تبخيم يست. نمودار تجمعافته ايکاهش 
 يو نمودار تجمع ۲با آب شرب در شکل  پرشدهنمونه 

سه يبا پساب در مقا پرشدهظرف نمونه  ۵ر در يزان تبخيم
  ش داده شده است.ينما ۳با ظرف شاهد در شکل 

 

  
آب شرب در  يهانمونه ير تجمعير تبخيمقاد -۲شکل 

  چرب يهامختلف با الکل يمارهايت
 

  
 يمارهايآب سد در ت يهانمونه ير تجمعير تبخيمقاد -۳شکل 

  چرب يهامختلف با الکل
  

  ميترس يها گرافو  ۱در جدول  شده  ثبتر يآنچه از مقاد
بات يمثبت ترک ريتأثد، يآ يبرم ۳و  ۲در شکل  شده

 ؛استدو نمونه آب  يچرب بر رو يهامختلف از الکل
 يمارهايت ير طيزان تبخيکه روند کاهش م  يطور به
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زان کاهش ياما م است؛مختلف در دو نمونه آب مشابه 
ر شاهد در دو ظرف، ير متفاوت است و همانند مقاديتبخ

شتر از آب يپساب ب ير بر رويزان تبخيها مدر تمام نمونه

زان يج حاصل از کاهش ميشرب گزارش شده است. نتا
ه آب بات مختلف الکل بر دو نمونير با استفاده از ترکيتبخ

 آورده شده است. ۱شرب و پساب در جدول 
  

  ر در آب شرب و پسابيزان کاهش تبخيچرب بر م يها الکل ييکارا - ۱جدول 
 درصد عملکرد بهتر    ريگ سد رسوب    شرب آب   نمونه

مارها بر آب شرب يت
    (%) ريکاهش تبخ  )mm( يتبخير تجمع    (%) ريکاهش تبخ  )mm( يتبخير تجمع    ترکيبات ظرف  نسبت به پساب

 -   - ۵/۷۱  - ۵۹   -  شاهد
۱ C16  ۴۰  ۲۰/۳۲  ۵/۵۸ ۱۸/۱۸  ۵/۴۳  
۲  C16:C18(1:9)  ۳۶  ۹۸/۳۸  ۵/۴۸ ۱۷/۳۲  ۱۸  
۳  C16:C18(3:7)  ۵/۲۴ ۴۷/۵۸  ۵/۳۴ ۷۵/۵۱  ۵/۱۱  
۴  C16:C18(5:5)  ۳۱ ۴۶/۴۷  ۳۹ ۴۵/۴۵  ۵/۴  
۵  C18  ۴۳  ۱۲/۲۴  ۵/۵۶ ۹۸/۲۰  ۸/۲۲  

  
توان گفت يم، ۱در جدول  آمده دست  بهر يبا توجه مقاد

ز ير از پساب نيزان تبخيچرب بر کاهش م يهاالکل اگرچه
سه با يدر مقا ريتأثن يزان اياما م ؛اندمثبت داشته يريتأث

چرب  يهاالکل يين کارايشتريآب شرب کمتر بوده است. ب
که شامل  است ۳مار ير مربوط به تيزان تبخيدر کاهش م

ن ياستفاده از ا .) از دو الکل استC16:C18, (3:7)نسبت (
 ۷۵/۵۱و  ۴۷/۵۸زان ير به ميب منجر به کاهش تبخيترک

با آب شرب و پساب شده است.  پرشدهظروف  يدرصد رو
و در  ۵ر مايدر نمونه شرب مربوط به ت يين کارايکمتر

از  ترتيب بهاست که  ۱مار ينمونه پساب مربوط به ت
زان ي. مو هگزادکانول خالص استفاده شداکتادکانول 

و  ۱۲/۲۴ ترتيب بهر ين مواد در کاهش تبخيا ييکارا
  .شددرصد گزارش  ۱۸/۱۸
شده در  مشاهده يهاداربودن تفاوتيمعن يمنظور بررس به

انس مطابق يل واريز، تحلين ير از لحاظ آماريکاهش تبخ
بر شود،  يگونه که مشاهده مانجام شد. همان ۲با جدول 

شده در جدول   ج ارائهير نسبت پراش از نتاياساس مقاد
چرب در  يهابات مختلف الکلين ترکيانس، بيه واريتجز

زان ير بر کاهش ميگ دو نمونه آب شرب و پساب سد رسوب
وجود  يدار ي% اختالف معن۹۵ر در سطح احتمال يتبخ

 ). ۲دارد (جدول 

  
 قين تحقير در ايرات تبخييتغ يبررس يه برايک سويانس يانحراف وار - ۲جدول 

  راتييمنبع تغ  مجموع مربعات  يدرجه آزاد  Fآماره   ن مربعاتيانگيم )يدار يمعننسبت پراش (
 

 ها ن گروهيب ۸۷/۴۹ ۵ ۵۸/۵۶ ۹۷/۹ ۰۰۰/۰

رب
 ش

آب
  

  
۱۷۶/۰ 

 
 (خطا) ها گروهدرون  ۱۷/۵۸ ۳۳۰

 کل جمع ۰۴/۱۰۸ ۳۳۵    
            

وبگ
رس

سد 
ب 

سا
پ

  ري

            
 ها ن گروهيب  ۳۰/۶۶  ۵ ۵۵/۵۲  ۲۶/۱۳ ۰۰۰/۰

  
۲۵/۰ 

 
 (خطا) ها درون گروه ۲۷/۸۳ ۳۳۰

   
 کل جمع ۵۷/۱۴۹ ۳۳۵

 
ر در هر ين تبخيانگين ميبتفاوت  صيتشخ ي، برانيهمچن

 ۵نان ياز آزمون دانکن در سطح اطم ،هازوج نمونه ک ازي
 ريتأث ين آزمون که به بررسيج اي. نتادرصد استفاده شد

ر ين تبخيانگيچرب بر م يهامختلف الکل يهانسبت
  ارائه شده است. ۳پرداخته است، در جدول 
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 ر از سطح آبيزان تبخيچرب در م يهامختلف الکل يهار نسبتين تاثيانگيسه ميج آزمون دانکن جهت مقاينتا -۳جدول 

n  ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 
  

a     a۸۸/۰ ۳ نمونه      C16:C18(3:7)  

رب
 ش

آب
  

b    ۱۱/۱ b  ۴ نمونه      C16:C18(5:5)  
c   ۲۹/۱ c   ۲ نمونه      C16:C18(1:9)  
cd  ۴۳/۱ d ۴۳/۱ c   ۱ه نمون      C16  
d  ۵۴/۱ d    ۵ه نمون      C18  
e  ۱۱/۲ e     شاهد  

           

a     ۲۳/۱ a ۳ نمونه      C16:C18(3:7)  

وبگ
رس

سد 
ب 

سا
پ

  ري

a     ۳۹/۱ a ۴ نمونه      C16:C18(5:5)  
b    ۷۳/۱ b  ۲ه نمون      C16:C18(1:9)  
c   ۰۲/۲ c   ۵ه نمون      C18  
c   ۰۹/۲ c   ۱ه نمون      C16  
d  ۵۵/۲ d   

 
  شاهد

And N=56  Subset for alpha = 0.05 
  

طبق  ،شوديز مشاهده مين ۳که در جدول گونه همان
ک يکه در  ييمارهايت يينها يبندآزمون دانکن در گروه

درصد اختالف  ۵، در سطح حرف مشترک هستند
 ۲ يهادر آب شرب نمونه ،ن اساسيندارند. بر ا يدار يمعن
ک يدر  يبه لحاظ آمار ۱و  ۵ يها ن نمونهيو همچن ۱و 

ر اختالف يزان تبخيت در مو به لحاظ تفاو رندگروه قرار دا
گر ندارند. در آب شرب ظرف شاهد يکديبا  يدار يمعن

 ؛مارها داشته استيگر تين دير را در بين مقدار تبخيرتشيب
از  ۷به  ۳ب نسبت يکه نمونه سه که ترک يحالدر

ر را يزان تبخين ميکمتر ،استهگزادکانول به اکتادکانول 
بات مختلف بر ياز ترک آمده دست  بهج يداشته است. نتا

را با  يدار يز اختالف معنير نيگ پساب سد رسوب يرو
 يمارهايز تين ،ن نمونهي. در ادادر ظرف شاهد نشان يمقاد

 ۵در سطح  يتفاوت ياز نظر آمار ۵و  ۱ن يو همچن ۴ و ۳
ک ير در يبر کاهش تبخ ريتأثاند و از لحاظ درصد نداشته

ز ظرف شاهد ين ،ن نمونهياند. در اقرار گرفته يگروه آمار
ک گروه يکه در  ۴و  ۳مار ير و تيزان تبخين ميشتريب

ر را نشان ين تلفات تبخياند، کمترقرار گرفته يآمار
 دهند. يم

ها نشان بات مختلف الکلياز ترک آمده دست  بهج ينتا
نسبت به  يبيترک يهاالکل ريتأث ،مجموع دردهد که  يم

  يطور به ؛شتر بوده استيبصورت خالص  ها بهاستفاده الکل
ان دو ير در ميها در کاهش تبخالکل يين کارايکه کمتر

صورت  نمونه آب مربوط به استفاده از دو نمونه الکل به

که  ييها، نمونهيبيترک يمارهايدر ت ،ياز طرف ؛بودخالص 
را  يعملکرد بهتر ،اندداشته يشترينسبت اکتادکانول ب

ا نسبت که در آنه ۴و  ۳که دو نمونه  يطورهب؛ نددادنشان 
ر ينسبت به سا ،استشتر از هگزادکانول ياکتادکانول ب

ج يند. نتارا در دو نمونه آب داشت يبات عملکرد بهتريترک
و  يوتياز پژوهش گاگل آمده دست  بهج يق با نتاين تحقيا

ب يترک ،ق نامبردهيد. در تحقشسه ي) مقا۲۰۰۵همکاران (
)C16:C18, (1:9) (ن يدرصد بهتر ۵۷ر يبا کاهش تبخ

ر مخازن آب سائو پالو يزان تبخيعملکرد را در کاهش م
)Sao Pauloن يشده اگرچه به بهتر ) داشت. رقم گزارش

اما نسبت  ؛ک استيعملکرد در پژوهش حاضر نزد
به  يابيدست يبراق ين تحقيدر ا شده  استفاده يها الکل

 ,C16:C18و مربوط به نسبت ( استجه فوق متفاوت ينت

از نوع آب  يتواند ناشين اختالف مي) بوده است. ا(3:7)
 ،يبات موجود در آن باشد. از طرفيمورد استفاده و ترک

ق حاضر، يها بر سطح آب در تحقالکل يريدپذيزمان تجد
و  يوتيق گاگليشده در تحق ش از دو برابر زمان گزارشيب

  .است) ۲۰۰۵همکاران (
  

  گيرينتيجه
بات مختلف دو نمونه الکل يترک ريتأثاز  آمده دست  بهج ينتا

شده  هيتهآب  يهاچرب هگزادکانول و اکتادکانول بر نمونه
ر مجتمع مس سرچشمه و در يگ از پساب سد رسوب

 اگرچه ،د. در مجموعشمثبت قلمداد  يشگاهيط آزمايشرا



  هاي اسيدي مجتمع مس سرچشمه هاي شيميايي بر کاهش تبخير پساب تأثير فيلم                                                                                ١٦

 

مختلف الکل بر پساب سد  يمارهايت ريتأثها در تمام نمونه
با  ۳ب شماره ياما ترک ؛بودر کمتر از آب شرب يگ رسوب

زان يرا در کاهش م ريتأثن يشتريدرصد ب ۷۵/۵۱عملکرد 
 ،ذکر است انيشا. پساب داشت يهانمونه ير بر رويتبخ
بوده و در  يشگاهيط آزمايدر شرا آمده دست  بهج ينتا

 ؛ابديين مواد کاهش ميا ييکارا بالطبع يطيط محيشرا
از سال  ييهادر روزها و ماه باالکه استفاده از مواد   يطور به

 ۸- ۷ز کمتر از ير باال بوده و سرعت باد نيزان تبخيکه م
ت استفاده خواهند داشت. از يقابل ،استلومتر بر ساعت يک

 يشگاهيط آزماين مواد در شرايا ييدوام و کارا ،يطرف
 ديکه تجد  يدرحال ؛استروز  ۵ق ين تحقيدر ا شده  انجام

 ةکمتر از باز يدانيط مين مواد در سطح آب و در شرايا
  خواهد بود. يشگاهيط آزمايد مواد در شرايتجد

 
  گزاري سپاس

 يت ماليو با حما ين مطالعه در قالب طرح پژوهشيا
شده است. نگارندگان الزم  انجاممجتمع مس سرچشمه 

ن يکه در انجام ا مختلف مجتمع يواحدهااز  دانند يم
  د.کنن يمانه قدردانياند، صمدهکر يپروژه همکار
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