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غذٍ تیشّئیذ کَ دس ًاحیَ جلْ گشدى ّالغ ؽذٍ یکی اص هِن تشیي غذد دسّى سیض تذى تْدٍ کَ تا تْلیذ ُْسهْى ُای  

اختالل دس ػولکشد آى   تیشّئیذ عْخت ّ عاص تذى سا کٌتشل هی کٌذ. تیواسیِای هتؼذدی کَ دسایي غذٍ تشّص هی کٌٌذ تاػج

گشدیذٍ ّ هٌجش تَ تشّص ػالئن ّ ًؾاًَ ُای تالیٌی هتؼذد هی گشدًذ. تٌاتشایي آگاُی آحاد جاهؼَ اص تیواسیِای غذٍ تیشّئیذ کَ 

   تطْس هغتمین تش عالهت فشد تاحیش داسًذ، ضشّسی هی تاؽذ.

 محل قرار گیری غده تیروئید در ناحیو جلى گردن

یشّئیذ دس دًیا لاتل تْجَ تْدٍ، ایي تیواسیِا افشاد سا دس توام عٌیي گشفتاس ًوْدٍ ّ طیف ّعیؼی اص ؽیْع تیواسیِای غذٍ ت

ػالئن ّ ًؾاًَ ُای تالیٌی سا تْجْد هی آّسًذ. حذّد یک هیلیاسدّ ؽؾقذ هیلیْى ًفش دس دًیا دس هؼشك خطش اتتال تَ 

 .هثتال تَ اًْاع تیواسیِای تیشّئیذ ُغتٌذ تیواسیِای غــذٍ تیشّئیذ تْدٍ ّ حذّد دّیغت هیلیْى ًفش ًیض



ًظش تَ  .دسفذ تیواساًی کَ تا یک تیواسی تیشّئیذ هؾغْل صًذگی هی تاؽٌذ اص ّجْد تیواسی خْد تی اطالع ُغتٌذ 06

اُویت غذٍ تیشّئیذ دس عالهت اًغاى ّ ؽیْع لاتل تْجَ تیواسیِای آى دس جاهؼَ، اػضاء فذساعیْى جِاًی تیشّئیذ دس 

هیالدی دس آلواى تش گضاس ؽذ تقوین تَ اًتخاب یک سّص تحت ػٌْاى  ۷66۲اًجوي تیشّئیذ اسّپا کَ دس عپتاهثش کٌگشٍ 

هیالدی دس سم  ۵۶۹۲هاٍ هَ ُش عال سا کَ سّص ؽکل گیشی اًجوي تیشّئیذ اسّپا دس عال  ۷۲سّص جِاًی تیشّئیذ گشفتٌذ ّ 

آپشیل  ۵۵ویي کٌگشٍ اسّپایی آًذّکشیٌْلْژی دس اعتاًثْل تشکیَ کَ دس ایتالیا تْد سا تشای ایي هٌظْس تش گضیذًذ. دس یاصدُ

اّلیي هشاعن  .هاٍ هَ ُش عال ًیض تحت ػٌْاى ُفتَ جِاًی تیشّئیذ تشگضیذٍ ؽذ ۱۵الی  ۷۲هیالدی تشگضاس ؽذ،  ۷66۶عال 

هیالدی تْعظ اًجوي تیشّئیذ آهشیکا، اًجوي تیشّئیذ اسّپا، اًجوي تیشّئیذ آعیا ّ  ۷6۵۵سّص جِاًی تیشّئیذ دس عال 

 الیاًْعیَ ّ اًجوي تیشّئیذ آهشیکای التیي تش گضاس گشدیذ.

آًِاّ ُوچٌیي ساٍ ُای  اُذاف سّص ّ ُفتَ جِاًی تیشّئیذ، افضایؼ عطح آگاُی هشدم اص تیواسیِای تیشّئیذ ّ ػْاسك

پیؾگیشی ّ دسهاى تیواسیِای غذٍ تیشّئیذ هی تاؽذ. تشای ایي هٌظْس ُش عال یکی اص ػٌاّیي تیواسیِای غذٍ تیشّئیذ تؼٌْاى 

ؽؼاس آى عال اػالم ّ دس هجاهغ ّ اًجوي ُای ػلوی اکخش کؾْس ُای دًیا تشای فاحثاى حشف پضؽکی ّ آحاد جاهؼَ هْسد 

 خشداد دس کؾْس هاى هی تاؽذ. ۴هیالدی کَ هقادف تا  ۷6۷۵ؽؼاس سّص جِاًی تیشّئیذ عال  .تحج لشاس هی گیشد

 .اًتخاب ؽذٍ اعت Mother Baby Iodine))    ید کىدکمادر 

  

فیضیکی ّ تکاهل عیغتن ػقثی  ُْسهًِْای تیشّئیذ دس تٌظین هتاتْلیغن تیؾتش علْل ُای تذى ّ ُوچٌیي دس سؽذ ّ ًوْ

اعت. کوثْد یذ ػولکشد   اًغاى ّ حیْاًات ًمؼ حیاتی داسًذ. اُویت تیْلْژیکی یذ ؽشکت دس عاختواى ُْسهْى ُای تیشّئیذ

تیــشّئیـذ سا دچاس اختالل ًوْدٍ ّ تش حغة ایٌکَ ایي کوثْد دس چَ صهاًی حافل ؽْد ّ ًیض تش اعاط ؽذت کوثْد آى 

 تمغین تٌــــذی هی کٌٌذ.  حافلَ سا تحت ػٌْاى اختال لِای ًاؽی اص کوـثْد یذ  ػْاسك ّ تغییشات

یــــذ، دس ؽکل طثیؼی خْد دس آب دسیا ُا، گیاُاى آتضی، تشخی اص هْاد هؼذًی ّ خاک ّجْد داسد ّ تؼٌْاى یک سیض    

ّ ًوْ فشد، تخقْؿ سؽذ ّ تکاهل تشای سؽذ  تمـــای اًغـــاى تاصی هی کٌذ. ایي ػٌقش کویاب   هغضی ًمؼ حیاتی دس

تاؽذ . کوثْد یذ، اص طشیك  دس طْل صًذگی داخل سحوی ّ تا دّ عال پظ اص تْلذ هــــْسد ًیـــاص هـــی جٌیيسّاًی  -ػقثی

طش لشاس دادٍ اعت. تا تْجَ تَ چشخَ یذ ُا ًفش اص جوؼیت جِاى سا دس هؼشك خ ایجاد اختالل دس سؽذ ّ تکاهل هغض، هیلیْى

دس طثیؼت کَ هٌجش تَ کاُؼ یذ هْجْد دس خاک دس طی عالیاى هتوادی هی گشدد اًغاًِای عاکي دس کشٍ خاکی تطْس 

ای جْاهغ هی تاؽذ کَ هیتْاى تا  تغزیَهغتوش دس هؼشك خطش کوثْد دسیافت یذ لشاس داسًذ. کوثْد یذ عادٍ تشیي هؾکل 

تالػ ُای لاتل تْجَ ای تشای تِثْد   هیالدی تَ تؼذ ۵۶۶6اص عال  تاهیي یذ هْسد ًیاص سّصاًَ افشاد آى سا کٌتشل ًوْد . 

ست گشفتَ اعت تطْسیکَ دس حال دس اکخش کؾْس ُای دًیا فْ ًوکدسیافت یذ جْاهغ اص طشیك یذ داس کشدى ُوگاًی 

 ُغتٌذ. ًوک یذ داسحاضش حذّد دّ عْم جوؼیت جِاى تحت پْؽؼ تغزیَ تا 
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 ًْصاددسیافت ًاکافی یذ دس صهاى تاسداسی هوکي اعت عثة تشّص ػْاسك دس هادس ّ اختالل تکاهلی عیغتن ػقثی جٌیي ّ 

گشدد. ًمؼ یذ دس تکاهل عیغتن ػقثی دس دّساى صًذگی جٌیٌی ّ ًْصادی تا هطالؼات اًجام ؽذٍ دس صهیٌَ کوثْد یذ دس صهاى 

)ػمة هاًذگی رٌُی تاسص  کرتینیسمسفتاسی ّ ُوچٌیي تشّص  –ؽٌاختی  ػقثی،  –تاسداسی ّ تشّص تاخیش سؽذ فیضیکی 

لفی اص کْتاُی لذ ،کشی ّ اللی ّ عفت ّ عخت ؽذى ػضالت ( دس هْاسد کوثْد ؽذیذ آى تَ خْتی تَ تْام تا دسجات هخت

احثات سعیذٍ اعت. تغییشات ػوذٍ دس ػولکشد غذٍ تیشّئیذ دس صهاى تاسداسی طثیؼی ّ ؽیشدُی ؽاهل افضایؼ تْلیذ ُْسهْى 

هادس ّ ًیاص جٌیي تَ یذ اعت. دس طْل ؽؼ هاٍ اّل تاسداسی جٌیي  ؽیشتشؽح یذ دس  افضایؼ دفغ ادساسی یذ ، ‘ تیشّئیذ 

تاسداسی فؼالیت ُْسهْى  ۵1الی  ۵۱تطْس کاهل ّاتغتَ تَ ُْسهْى تیشّئیذ هادسی اعت صیشا تیشّئیـــذ جٌیي تا ُفتَ 

ْاى ُْسهْى عاصی سا پیذا ًوْدٍ اها ٌُْص تشای ایي تا ّسّد جٌیي تَ عَ هاَُ آخش تاسداسی تیشّئیذ اّ ت  عاصی ًذاسد

 ًْصاداًیکَ اص ؽیش هادس اعتفادٍ هی کٌٌذًیض ًیاصهٌذ فؼالیت ًیاصهٌذ یذ اص طشیك هادس اعت. 

اى دس دّساى تاسداسی ّ ؽیش دُی تَ تْعظ هادسؽاى ُغتٌذ. تٌاتشایي صً هْاد غزایییذ دس ؽیش هادس ّ دس ًتیجَ دسیافت یذ 

هٌظْس حفظ عْخت ّ عاص طثیؼی ّ ُوچٌیي اًتمال ُْسهْى تیشّئیذ ّ یذ تَ جٌیي ّ ًْصاد ًیاص تَ یذ تیؾتشی داسًذ. 

هشگ داخل سحوی ‘ ؽایؼتشیي پی آهذ کوثْد یذ کَ دس طْل تکاهل جٌیي ّ اّایل ًْصادی تشّص هی کٌٌذ ؽاهل عمظ جٌیي

‘ ی هادسصادی ّ تاخیش ؽذیذ ّ غیش لاتل تشگؾت فؼالیت ُای هغضی هی تاؽٌذ. دس هٌاطك تا دسیافت کافی یذآًْهالی ُا‘ جٌیي

غذٍ تیشّئیذ صًاى تاسداس تشداؽت یذ سا تَ هٌظْس تاهیي ًیاصُای افضایؼ یافتَ، افضایؼ هی دُذ اها دس هٌاطك دچاس کوثْد یذ 

هطالؼات اخیش ًؾاى هی دٌُذ کَ حتی دس هٌاطمی کَ تیؼ اص یک دَُ چٌیي عاصّ کاسُای تطا تمی هوکي اعت حادث ًؾًْذ. 

تطْس ایذٍ آل رخیشٍ یذ   اص کفایت یذ سعاًی جوؼیت ػوْهی آًِا گزؽتَ صًاى تاسداس ایي جْاهغ یذ کافی دسیافت ًوی کٌٌذ.

ًجوي تیشّئیذ آهشیکا تْفیَ داخل غذٍ تیشّئیذ صًاى لثل اص تاسداس ؽذى تایذ تا هقشف ًوک یذ داس تَ حذ کافی تشعذ لزا ا

هی ًوایذ کَ توام صًاًی کَ دس عي تاسّسی تْدٍ ّ توایل تَ تاسداسی داؽتَ تاؽٌذ، ًَ تٌِا دس هٌاطك دچاس کوثْد یذ، تلکَ دس 

 تِذاؽتایي تْفیَ تْعظ عاصهاى   وایٌذ.یذ دس یافت ً هکولهیکشّ گشم  ۵16هٌاطك تا دسیافت یذ کافی ًیض تایذ سّصاًَ 

داًؼ آهْصاى، تشای اسصیاتی کفایت   جِاًی ّ عاصهاى یًْیغف هْسد تقذیك لشاس گشفتَ اعت. اًذاصٍ گیشی هیاًَ یذ ادساس

م دس لیتش تاؽذ. ایي همذاس دس صًاى تاسداس ّ هیکشّگش ۵66یذ سعاًی جاهؼَ هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشد کَ تایذ تیؼ اص 

هادساى ؽیشدٍ هٌاعة ًیغت. تش اعاط تْفیَ عاصهاى تِذاؽت جِاًی ّ اًجوي تیشّئیذ آهشیکا دس صهاى تاسداسی ّ ؽیشدُی 

 هیکشّ گشم دس لیتش تاؽذ. ۵16هیاًَ غلظت یذ ادساس تایذ تیؼ اص

تغزیَ ای   اص تظاُشات تالیٌی تَ ػٌْاى یکی اص هؾکالت تِذاؽتیکوثْد یذ ّ اختالل ُای ًاؽی اص آى تا طیف ّعیؼی  

هطالؼات  .ایشاى تَ ػٌْاى یکی اص هٌاطك دچاس کوثْ د یذ ؽٌاختَ ؽذ ۴6دس دَُ ی  .کؾْس ایشاى هحغْب هی ؽذٍ اعت

تَ ػٌْاى تظاُشی اص کوثْد یذ تَ  ) گْاتشًؾاى داد کَ تضسگ ؽذى غذٍ تیشّئیذ)  ۵۱01تا عال ۵۱31عال  اًجام ؽذٍ اص 

هیلیْى ًفش اص هشدم کؾْس ایشاى دس هؼشك  ۷6حذّد  فْست ُوَ گیش دس تغیاسی اص اعتاى ُای کؾْس ّجْد داسد ّ 

ذ دس ّصاست تِذاؽت، دسهاى ّ تا تؾکیل کویتَ ی کؾْسی هثاسصٍ تا ػْاسك ًاؽی اص کوثْد ی  .کوثْد یذ لشاس داسًذ

، تِیَ ّ تْصیغ ًوک یذداس دس عطح ػوْهی جاهؼَ، تَ ػٌْاى اعتشاتژی افلی هثاسصٍ تا  ۵۱۹1آهْصػ پضؽکی دس عال 

ایي اختالل ُا اًتخاب گشدیذ ّ تالػ تشای یذداس کشدى ًوک ُای تْلیذی تْعظ کاسخاًجات تْلیذ ًوک آغاص ؽذ. ایشاى دس 
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َ ی ؽشلی، اّلیي کؾْسی تْد کَ الذام تَ تشسعی هلی گْاتش ّ تْلیذ ّ تْصیغ ًوک یذداس دس عطح تیي کؾْسُای هذیتشاً

جاهؼَ ًوْدٍ ّ تَ هْفمیت ُای چؾوگیشی ًیض دس طی عَ دَُ ی گزؽتَ دس صهیٌَ ی هثاسصٍ تا اختالل ُای ًاؽی اص کوثْد 

خاًْاسُا اص  % ۶۲ذٍ، یکی هقشف تیؼ اص ، تا احشاص دّ ؽاخـ ػو ۵۱۲۲یذ دعت یافتَ اعت، تَ طْسی کَ دس عال 

هیکشّگشم دس لیتش ًضد داًؼ آهْصاى هذاسط، تَ ػٌْاى کؾْس ػاسی  ۵66ًوک یذداس ّ دیگشی هیاًَ ی یذ ادساس تاالتش اص 

 اص اختاللِای ًاؽی اص کوثْد یذ دس هٌطمَ ؽٌاختَ ؽذٍ اعت.

غیاسی اص صًاى دس دّساى تاسداسی ًَ تٌِا دس هٌاطك دچاس هطالؼات اًجام ؽذٍ دس هٌاطك هختلف دًیا ًؾاى دادٍ اًذ کَ ت

کوثْد یذ تلکَ دس هٌاطك تا دسیافت یذ کافی ًیض دچاس کوثْد یذ ُغتٌذ. تا تْجَ تَ هشّس پژُّؼ ُای اًجام ؽذٍ کَ ُوگی تش 

پژُّؼ ُا کَ هْیذ ػذم اُویت دسیافت یذ کافی دس دّساى تاسداسی ّ صهاى ؽیشدُی تاکیذ داؽتَ ّ ُوچٌیي ًظش تَ ًتایج ایي 

کاسایی هْحش هقشف ُوگاًی ًوک یذ داس دس تاهیي یذ هْسد ًیاص صهاى تاسداسی ّ ؽیشدُی اعت ، پژُّؾکذٍ ػلْم غذد 

اّلیي پژُّؼ سا تَ هٌظْس اسصیاتی ّضؼیت  ۵۱۶3دسّى سیض ّ هتا تْلیغن داًؾکاٍ ػلْم پضؽکی ؽِیذ تِؾتی دس عال 

اطالػات الصم سا دس اختیاس عیاعت گزاساى تِذاؽت جاهؼَ جِت تش ًاهَ   شاًی اجشا ًوْد تادسیافت یذ صًاى تاسداس جاهؼَ ای

لشاس دُذ. طی یک هطالؼَ   دس دّساى تاسداسی ّ ؽیشدُی  سیضی تشای تاهیي یذ هْسد ًیاص ایي جوؼیت آعیة پزیش

تَ ػٌْاى ؽاخـ هیضاى   ادساس  هیاًَ غلظت یذ  اًتخاب ؽذًذ.  اعتاى کؾْس  ۵۷صى تاسداس اص ۵۷66تؼذاد   همطؼی

تؼٌْاى ؽاخـ ُای ػولکشد غذٍ تیشّئیذ اًذاصٍ گیشی  دسیافتی ّ اًذاصٍ گیشی ُْسهْى ُای تیشّئیذ دس گشدػ خْى   یذ

 051هیکشّ گشم دس لیتش تْد، دس فْستیکَ هیاًَ یذ ادساس تیؼ اص  78  هیاًَ غلظت یذ ادساس صًاى تاسداس    ؽذًذ.

دس صهاى تاسداسی دلیل دسیافت کافی یذ صًاى تاسداس اعت. لزا ایي پژُّؼ ًؾاى داد کَ ػلیشغن دسیافت هیکشّگشم دس لیتش 

   یذ کافی جوؼیت ػوْهی ایشاى، صًاى تاسداس ایشاًی دچاس کوثْد یذ هتْعظ تْدٍ ّ ًیاص تَ هکول یذ دس صهاى تاسداسی داسًذ.

اسداس کؾْس کَ هْیذ کوثْد هتْعظ یذ دس ایي جوؼیت ُذف تْد ّ ُوچٌیي تا تْجَ تَ ًتایج اّلیي پایؼ هلی یذ دسیافتی صًاى ت

ًظش تَ تْفیَ اًجوي ُای ػلوی دًیا لضّم هکول یاسی یذ دس دّساى تاسداسی ًضد صًاى ایشاًی احغاط گشدیذ. لزا ؽشکت 

ِیذ تِؾتی تا ُوکاسی داًؼ تٌیاى پژّ ُؼ کاّ آفاق پژُّؾکذٍ ػلْم غذد دسّى سیض ّ هتاتْلیغن داًؾگاٍ ػلْم پضؽکی ؽ

 051حاّی  ویتامینمىلتی ّ  یدوفىلیکیکی اص ؽشکتِای داسّیی داخل کؾْس الذام تَ تْلیذ دّ فشآّسدٍ خْساکی 

اؽت، دسهاى ّ هیکشّگشم یذ ًوْدًذ. تا ُواٌُگی ُای تؼول آهذٍ تا دفتش تِثْد تغزیَ جاهؼَ هؼاًّت تِذاؽت ّصاست تِذ

آغاص ؽذ. دس ایي تشًاهَ تَ توام صًاى کؾْس دس عي  ۵۱۶0آهْصػ پضؽکی هکول یاسی یذ صًاى تاسداس کؾْس اص عال 

تاسّسی اص حذالل عَ هاٍ لثل اص تاسداسی ّ دس توام طْل هذت تاسداسی ّ ؽیشدُی هکول یذ تجْیض ؽذ. لشؿ ُای یذّ 

هیکشّ گشم یذ اص  ۵16هاٍ اّل تاسداسی ّ گپغْل ُای هْلتی ّیتاهیي حاّی  هیکشّ گشم یذ تا پایاى عَ ۵16فْلیک حاّی 

اّایل عَ هاٍ دّم تاسداسی تا پایاى دّسٍ ؽیشدُی تْفیَ گشدیذًذ. دّ عال پظ اص گزؽت هکول یاسی یذ صًاى تاسداس کؾْس 

ایي گشٍّ اسصیاتی ؽذ. دس ایي دس دّهیي پژُّؼ اًجام ؽذٍ تاحیش ایي تشًاهَ دس هیضاى یذ دسیافتی  ۵۱۶1یؼٌی دس عال 

هیکشّگشم  ۵16اعتاى هطالؼَ اّل کَ دعت کن تَ هذت یک هاٍ، سّصاًَ  ۵۷صى تاسداس اص ُواى  ۵۷66پژُّؼ ًیض تؼذاد 

هیکشّ گشم یذ( دسیافت ًوْدٍ تْدًذ، تشای  ۵16هکول یذ )تَ فْست لشؿ یذّفْلیک یا کپغْل هْلتی ّیتاهیي حاّی 

اًتخاب گشدیذًذ. هیاًَ یذ ادساس صًاى ؽشکت   تِیَ ًوًَْ خْى جِت اسصیاتی ػولکشد غذٍ تیشّئیذاًذاصٍ گیشی یذ ادساس ّ 
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 ۵16هیکشّگشم دس لیتش سعیذٍ کَ تطْس لاتل تْجَ ای تیؾتش اص حذالل همذاسلاتل لثْل)  077کٌٌذٍ دس ایي هطالؼَ تَ 

دس  10   یت صًاى تاسداس ایشاًی دس اّلیي پایؼ هلی،هیکشّگشم دسلیتش( تْد. ؽیْع کلی اختاللِای ػولکشد تیشّئیذ دس جوؼ

دسفذ سا ًؾاى هی داد. دس هجوْع ایي پژُّؼ ًؾاى داد کَ تشًاهَ  01   فذ تْد کَ پظ اص هکول یاسی یذ ایي هیضاى

سؽذ ّ ُوگاًی هکول یاسی یذ دس تاهیي یذ هْسد ًیاص صًاى تاسداس کؾْس تغیاس هْحش تْدٍ ّ هی تْاًذ اص تشّص اختالل دس 

ًوْ ّ تکاهل عیغتن اػقاب هشکضی جٌیي ّ ػمة هاًذگی رٌُی ّی کَ تؼلت کن کاسی غذٍ تیشّئیذ هادس ًاؽی اص کوثْد یذ 

 کَ هوکي اعت دس دّساى تاسداسی حافل ؽْد جلْ گیشی ًوایذ.

اص هکول یاسی ُوگاًی کاس تغت ػولی دّ پژُّؼ اًجام ؽذٍ دس استثاط تا ّضؼیت تغزیَ یذ صًاى تاسداس ایشاًی لثل ّ یؼذ 

صًاى تاسداس ّ ؽیشدٍ دس صهاى تاسداسی ّ ؽیش دُی ػالٍّ تش هقشف هتؼاسف ًوک طؼام یذ داس تقفیَ   یذ آى اعت کَ 

 هیکشّگشم هکول یذ ًیضُغتٌذ. ۵16گشم دس سّص( ًیاصهٌذ حذالل  1ؽذٍ ) حذاکخش کوتش اص 

ذ داس تقفیَ ؽذٍ دس حذ هتؼاسف اعتفادٍ ًوْدٍ صیشا تَ همذاس کافی تْفیَ ًِایی تَ آحاد جاهؼَ ًیض آى اعت کَ فمظ اص ًوک ی

ّ عٌگ ًوک  ًوک دسیایذ داؽتَ ّ فالذ ُش گًَْ ًاخالقی اعت لزا کاهال تذّى ضشس ّ ػْاسك جاًثی اعت. ُیچْلت اص 

ادٍ ًکٌٌذ صیشا اّال تَ همذاس کافی حاّی یذ ًثْدٍ ّ تؼلت داؽتي کَ تثلیغات ًادسعتی دس هْسد هقشف آًِا هی ؽْد اعتف

فلضات عٌگیي ّ آلْدگی تا آالیٌذٍ ُای ؽیویایی کاسخاًجات فٌؼتی کَ ّاسد آب دسیاُا ّ الیاًْط ُا هیؾًْذ تغیاس هضش 

 ُوشاٍ ُغتٌذ. عشطاىتْدٍ ّ تا خطش ایجاد 

  کٌٌذٍ : آهٌَ هِیي تخت/عْپشّایضس آهْصػ عالهتتِیَ 

 هؼاًّت تِذاؽتهٌثغ :

  ّصاست تِذاؽت، دسهاى ّ آهْصػ پضؽکی

  

 

http://nut.behdasht.gov.ir/
http://nut.behdasht.gov.ir/

