
    بسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعالي

::::مشخصات مشخصات مشخصات مشخصات ) ) ) ) الفالفالفالف     

::::    ))))بيان مسئلهبيان مسئلهبيان مسئلهبيان مسئله((((    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه) ) ) ) بببب     

:تاريخچه ي رژلب   

. هزار سال پيش است 5قدمت رژلب مربوط به حدود    

محققان معتقدند كه زنان بين النهرين اولين كساني بودند كه از رژلب استفاده ميكردند و بر اساس رسم و رسوم هاي ديرينه ي 

.آنها رژلب از جواهرات نيمه گرانبها و خرد شده ساخته مي شد   

ژ لب طبيعيساخت ر ::::عنوان طرح عنوان طرح عنوان طرح عنوان طرح      

م علي شيريخانم صداقت خان    ::::استادان راهنمااستادان راهنمااستادان راهنمااستادان راهنما                                                                                                                                                                                                                        شيميشيميشيميشيمي: : : : گروه پژوهشيگروه پژوهشيگروه پژوهشيگروه پژوهشي  

::::چكيده طرحچكيده طرحچكيده طرحچكيده طرح     

برخي از رژلب ها در  ا كهسرطانز  ه وجود سرب و برخي مواد شيمياييپس از پيدايش يكسري مشكالت لوازم آرايشي و بهداشتي از جمل 

از اين پروژه توليد رژلبي  هدف .  ه شديعي گرفتتصميم به ساخت رژلب طب توسط لب هاي انسان لعيده شدن رژلبنين بچوجود دارند و هم

وكس و رنگدانه و سه عنصر اصلي رژ لب ها معموال . بدون مواد شيميايي بود كه مواد ارگانيك و طبيعي را جايگزين اين مواد مضر كرديم

. پودر چغندر و روغن استفاده شد از بيزوكس و كه . روغن است   

.ن پروژه توانستيم كه يك رژلب طبيعي داشته باشيمبختانه در اخر باوجود موانع و مشكالت موجود در ايشخو     

::::هدفهدفهدفهدف  

.جامعه با داشتن يك رژلب طبيعي است ك بليعيده شدن آن مشكلي براي بدن نداشته باشد سالمتاين پروژه هدف   

    

::::كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي     

امولسي فاير ، تويين ، اسپن ، سرب رنگدانه ، بيزوكس ،       

 

 

 

 

 



. مصريان باستان رنگ قرمز را از قارچي به نام فوكوس بدست آورده و به آن يكصدم درصد يد و مقداري برم اضافه مي كردند

كائوپاترا از سوسكهاي كارمين كه باعث بيماريهاي جدي ميشد براي درست كردن رژلب با رنگهاي قرمز پر رنگ و از مورچه ها براي 

ا در گذر زمان رژلبها دچار تغييرات زيادي شدند براي مثال براي براق شدن لب ها در ساخت آن ماندگاري آن استفاده ميكردند ام

.ها از ماده ي به دست آمده از فلس ماهي استفاده ميشد   

در دوران طاليي اسالم متخصص آرايش و زيبايي مشهوري به نام ابوالقاسم زهراوي رژلب جامد و معطري ساخت كه در قالبي 

ي و ساخته شده بود ، پس از آن در قرون وسطا كليسا مصرف رژلب را ممنوع اعالم كرد چرا كه آن ها استفاده از رژلب فشرده طراح

.را تجسمي از تصوير شيطان ميدانستند   

و ميالدي دوباره رنگ كردن لب ها رواج پيدا كرد ، به دنبال آن در دوران ملكه اليزابت اول لب قرمز رنگ  16بار ديگر در قرن 

.صورت سفيد تبديل به يك مد شد  

در آن زمان رژ لب از موم و لكه هاي قرمز گياهان تهيه ميشد و استفاده از رژلب منحصرا به بانواني از طبقه اجتماعي باال و بازيگران 

.اختصاص يافته بود   

ميالدي اولين  1884كه در سال همينطور .شركت آرايشي فرانسوي شروع به توليد رژلب كرد ) گرلن(ميالدي  19در پايان قرن 

رژلب تجاري توسط عطر سازان فرانسوي در پاريس توليد شد ، اين محصوالت كه در ورق هاي آرايشي پيچيده شده بودند تهيه 

.شده از چربي گوزن ، موم و روغن كرچك بودند   

گ جهاني توليد رژلب در ميان ديگر لوازم در اواسط قرن بيستم رژلب در رنگ هاي متفاوتي به بازار عرضه شد وسپس با پايان جن

)1. (آرايشي با سرعت بيشتري گسترش يافت   

 

 

:ر حال حاضر رژلب را از مواد زير ميسازند د  

 

.به دليل حالت پذيري زيادي كه دارد به عنوان عنصر اصلي تشكيل دهنده در رژ لب مورد استفاده قرار ميگيرد : موم   

 

.موم و روغن از مهمترين اجزاي تشكيل دهنده ي رژلب هستند كه حدود شصت درصد وزن آن را شامل ميشود  :روغن   

 

اين مخلوط سمي در صورت بلع باعث تهوع . بعنوان رنگ دانه براي رنگ آميزي رژلبهاي قرمز استفاده مي شود: قطران ذغال سنگ 

.، سردرد و سوزش پوست ميشود  

 

ستفاده از رنگهاي محلول در آب درياچه ها كه در اثر واكنشهاي شيميايي گياهان و سنگهاي موجود در ا: رنگهاي درياچه اي 

.رودخانه ها به وجود مي آيد ، بسيار سمي و سرطان زا هستند كه باعث تحريك پوست و ايجاد سرطانهاي پوستي ميشوند  

 

.يميايي ميتوانند التهاب خشكي و ترك خوردگي لب ها شود اين نوع عطر ها به دليل دارا بودن تركيبات ش: خوشبو كننده ها   



كيلوگرم رژلب مي بلعند  3بر اساس آمار جمع آوري شده صرف نظر از جذب پوستي مواد آرايشي زنان در طول زندگي خود حدود 

.كه خطر ابتال به سرطان هاي ريه وسينه را در زنان به طرز چشمگيري افزايش ميدهد   

 

ماده ي شيميايي است كه در رژلب ها وجود دارد ، عوارض سرب در صورت استفاده غير مجاز اين ماده سمي در  اصلي ترين: سرب 

)2. (تركيبات رژلب و خورده شدن آن شامل ناباروري ، كم خوني و عقب افتادگي ذهني وسرطان است   

 

بايد چه كرد ؟ما توانستيم براي اكثر اين مواد سمي جايگزين طبيعي پيدا كنيم ولي با سرب   

 

: سرب چيست ؟   

اين فلز چگالي بااليي دارد و .در جدول تناوبي قرار دارد  14سرب يك فلز نرم نقره اي ،سفيد يا خاكستري است كه در گروه 

اين ماده يكي از قديمي ترين فلزات به حساب مي آيد و مقاومت و پايداري زيادي در . رساناي ضعيف جريان الكتريسيته ميباشد 

.رابر خوردگي داردب  

 

قبال تصورمي شد اليه بوجود . اين ماده در صورت برش، اكسيد مي شود و يك اليه ي خاكستري رنگ بر روي آن تشكيل مي شود

امروزه محققين دريافته اند كه اين اليه تركيبي از مونوكسيد سرب مي باشد كه از خوردگي بيشتر اين . آمده سرب سابوكسيد باشد

.به عمل مي آوردفلز جلوگيري   

اگر چه سرب در اسيد نيتريك رقيق محلول است اما فقط به صورت سطحي با هيدرو كلريك اسيد يا سورفوريك اسيد واكنش 

.ميدهد زيرا پوشش هاي كلريد نامحلول يا سولفات در اثر واكنش اين فلز با اسيد هاي مذكور تشكيل ميشود  

ه يون اكسيد كرد  عدم حالليت بيشتر نمك هاي سرب دو اكسيد باعث ميشود كه اين عنصر را ميتوان با يون هاي هيدروژن ب

.  سرب در برابر حمله بسياري از اسيد هاي مقاوم شود  

در . اين ماده از قديم مورد استفاده ي فراوان قرار مي گرفت، بابلي ها از اين ماده براي نوشتن كتيبه هاي خود استفاده مي نمودند

تا جايي كه . اين ماده براي ساخت لوح ها، لوله هاي آب ، سكه ها و يا حتي وسايل آشپزي استفاده مي گرديد رم باستان نيز از

.مسموميت با اين ماده در زمان آگوستوس سزار تشخيص داده شد  

مورد  سال پيش از ميالد مسيح به عنوان يك رنگدانه تزئيني 200تركيبي كه به عنوان سرب سفيد شناخته مي شود درحدود 

.استفاده قرار مي گرفت  

اين ماده به دليل خواصي از جمله انعطاف پذيري سهولت در جوشكاري ، نقطه ذوب پايين ، چگالي باال و توانايي جذب اشعه ي 

.گاما و اشعه ي ايكس مورد استفاده ي فراوان قرار ميگيرد   

سرب آنتيموان يا سرب  . اده از ان در باتري ها اشاره كرد  از جمله مهم ترين و بيشترين كاربرد هاي عنصر فوق ميتوان به استف

در ماشين آالت سنگين و . از اين ماده در تهيه ي گلوله ها استفاده ميشود. كلسيم تركيبات متداول در ساخت باتري ها ميباشد 

. الت استفاده ميشود صنعتي  از ورق ها و ساير قطعات ساخته شده ازتركيبات سربي براي كم شدن صدا و لرزش ماشين آ  



 

از آنجا كه اين عنصر به طور موثري تابش الكترومغناطيسي طول موج كوتاه را جذب مي كند ، از آن به عنوان محافظ در اطراف 

)3. (راكتورهاي هسته اي ، تجهيزات اشعه ايكس و ظروف مورد استفاده براي حمل و ذخيره مواد راديواكتيو استفاده مي شود  

 

سرب در رژ لب ها استفاده ميشود؟چرا از   

ها بوده  هاي مختلف، صرفا روشي رقابتي براي كم كردن مشتريان اين شركت آزمايشات ثابت كرد وجود سرب در محصوالت برند 

)4. (همچنين روش استفاده از مالش طال يا نقره بر روي رژ لب، مبناي علمي براي اثبات سرب ندارد. است  

يگزين مواد شيميايي استفاده كرديم ؟حال ما از چه مواد جا  

بيشتر مواد شيميايي رژلب مربوط به رنگ آن بود كه ما با حذف سرب و اين مواد ، از آب چغندر براي حل شدن آن در روغن از دو 

.امولسي فاير تويين و اسپن استفاده كرديم   

):):):):منشاء پيدايش اوليه طرحمنشاء پيدايش اوليه طرحمنشاء پيدايش اوليه طرحمنشاء پيدايش اوليه طرح((((طرح مشكلطرح مشكلطرح مشكلطرح مشكل))))جججج     

بيشتر خانم ها از آن استفاده ميكنند و بسيار در معرض خورده شدن است رژ لب است كه با وجود يكي از لوازم آرايش هايي كه 

طبيعي و بدون تصميم به ساخت رژ لبي  در اين پروژه ممكن است آسيب هاي جدي به بدن برساند بنابرين اين مواد هاي سمي

.فته شدمواد شيميايي گر  

::::راه حلراه حلراه حلراه حل))))دددد     

    

    

::::    مسئلهمسئلهمسئلهمسئلهل ل ل ل راه حل هاي ممكن براي حراه حل هاي ممكن براي حراه حل هاي ممكن براي حراه حل هاي ممكن براي ح) ) ) ) 1- - - - دددد     

.سرب حذف شود) الف   

.كرداستفاده .  ..از رنگدانه هاي طبيعي مثل چغندر يا كره ي كاكائو و براي ديگر مواد شيميايي ميتوان )ب  

.باشدطبيعي و خوراكي وكس و روغن )ج     

::::ويژگي ها و مزايا ويژگي ها و مزايا ويژگي ها و مزايا ويژگي ها و مزايا ) ) ) ) 2- - - - دددد     

.فاقد ماده سمي سرب است حاصلرژلب ) الف  

.و هم يك رژلب خوراكي در اختيار داريم  ميشوديميايي و سرطان زا استفاده ناز آن رنگدانه هاي ش هاي طبيعي هم با استفاده از رنگدانه )ب  

.بدون آسيب و خوراكي است حاصلو روغن طبيعي باز هم رژلب  سبا استفاده از وك) ج     

):):):):متناسب با نيازهاي امروز جامعهمتناسب با نيازهاي امروز جامعهمتناسب با نيازهاي امروز جامعهمتناسب با نيازهاي امروز جامعه((((كاربرد طرح كاربرد طرح كاربرد طرح كاربرد طرح ) ) ) ) 3- - - - دددد     

.ميتوانند در لوازم آرايشي خودشان از اين رژلب هاي طبيعي استفاده كنند بانوان به خصوص بانوان باردار  

 

    



::::پيشينه طرحپيشينه طرحپيشينه طرحپيشينه طرح))))هههه     

:يونان   

سال قبل ميالد امپراطوري يونان، رژ لب توسط روسپيان مورد استفاده قرار مي گرفت و اين كار براي آنهااجباري بود كه  1000در 

.دهندمردم بتوانند فرق بين آنها با بقيه راتشخيص   

از جلبك دريايي، . قبل از ميالد زنان يونان همه از رژ لب استفاده مي كردند بدون توجه به جايگاه اجتماعي كه داشتند 700در 

.براي ساخت رژ لب استفاده مي كردند �گل، انواع توت خرد شده ، گل اخري، كود تمساح و   

 

:مصر  

براي ايجاد انواع سايه  �باستان با استفاده از گل اخري رنگ قرمز، كارمين و زنان مصر. مصريان به رژ لب بسيار عالقه مند بودند

آنها همچنين از يك ماده ي سمي كه مي توانست رنگ . نارنجي صورتي و حتي سياه و سفيد براي لب ها استفاده مي كردند

به مرگ مي شد كه به بوسه مرگ شناخته مي اين فلزات باعث بيماري و در نهايت منجر . ارغواني ايجاد كند نيز استفاده مي كردند

.شدند  

او به اندازه اي زيبا . اين ملكه ي زيبا و سحرآميز كسي جز ملكه كلئوپاترا نبود. در دوران بعد مصريان يك ملكه ي زيبا روي كارآمد

كرد كه با موم مخلوط با  او هميشه لب هاي خود را تيره رنگ مي. بود كه قلب ها را مي ربود و عالقه ي زيادي به آرايش داشت

او همچنين از فلس يك ماهي براي براق كردن لب ها استفاده مي كرد . اين تركيب غيرسمي بود. مورچه و كارمين ساخته مي شد

: رم  

يه هاي مردان نيز از رژ لب استفاده مي كردند و سا. رژ لب هاي آنها بنفش قرمز تيره بود. بانوان رم ابزار آرايشي پيچيده اي داشتند

. متفاوت آن جايگاه اجتماعي آنها را نشان مي داد   

) 5(.در قرون وسطي در اروپا رژ لب توسط كليساممنوع شد. اولين رژ لب جامد توسط يك عرب ابوالقاسم الزهراوي اختراع شد  

. حال در مورد توليد رژ لب به روش صنعتي صحبت ميشود  

::::فرايند رايج توليد رژ لب به روش صنعتي فرايند رايج توليد رژ لب به روش صنعتي فرايند رايج توليد رژ لب به روش صنعتي فرايند رايج توليد رژ لب به روش صنعتي      

: فرايند كلي توليد آن به صورت زير است. رژ لب عموما در بچ هاي كوچك توليد مي شود  

.درجه سانتيگراد گرم مي شود 85الي  80روغن در مخزن اصلي تا دماي   

معموال بخشي از روغن به عنوان كمك فرايند به واكس اضافه مي شود تا . واكسها در يك مخزن جداگانه همزندار ذوب مي شود

.ر ذوب شودزودت  

.انواع مختلفي از همزنها براي مخلوط كردن اين دوفاز استفاده مي شود. فاز واكس به فاز روغن اضافه مي شود  

خمير پيگمنت از مخلوط كردن پيگمنت پودري با بخشي از روغن با استفاده از تريپل رول ميل، آسياب مهره  يا آسياب هاي مشابه 

.ساخته مي شود  



تهاي ميكرونيزه نيز روبه افزايش است، اين نوع پيگمنتها نيازي به آسياب كردن ندارد اما درجاتي از نيروهاي استفاده از پيگمن

.برشي براي شكستن گلوله ها و كلوخه هاي ذرات نيازاست  

اين مواد . ندباوجود قيمت باالترشان بطور گسترده مورد استفاده قرار مي گير. پيگمنتهاي مايع كه مستقيما قابل استفاده هستند

.مي توانند بدون فرايند قبلي بطور مستقيم به روغن يا واكس اضافه شوند  

.پيگمنت خميرشده به فاز روغن ، واكس اضافه شده و تازمانيكه مخلوط همگن بدست آيد، ميكس ميشود  

.ممكن است دراين مرحله نياز به عبور از كلوئيدميل يا تجهيزات مشابه باشد  

.دن عطرها، مواد نگهدارنده و ساير مواد اوليه كمي سرد مي شودمخلوط قبل از افزو  

براي براق كردن سطح رژ لبهاي جامد شده .قبل از اينكه محصول نهايي قالبگيري و جامد شود، در دماي پايينتر نگهداري مي شود

.از حرارت مستقيم شعله استفاده مي شود  

::::مشكالت رايج توليد كنندگان مشكالت رايج توليد كنندگان مشكالت رايج توليد كنندگان مشكالت رايج توليد كنندگان      

:به روش فوق ممكن است با برخي از مشكالت زير مواجه شود فرايند توليد رژ لب  

.براي ذوب كردن واكس به زمان نسبتا طوالني نياز است  

.در صورتي كه تكه هاي بزرگ در داخل واكس وجود داشته باشد، نياز است قبل از ذوب خرد شود  

علت اختالف زياد ويسكوزيته نسبتا مشكل و مخلوط كردن خمير پيگمنت يا پيگمنت مايع آماده با مخلوط روغن و واكس به 

.زمانگير است  

.براي آنكه محصول نهايي كامال همگن و پايدار شود غالبا نياز است كه از كلوئيد ميل يا آسياب هاي مشابه عبور داده شود  

 

::::راه حل راه حل راه حل راه حل      

 با استفاده از ميكسر هموژنايزر تحت خال فناوران صادق اسپادانا مي توان؛

.ري محصول را افزايش دادكيفيت و پايدا  

.زمان فرايند را به طرز چشمگيري كاهش داد  

.نياز به استفاده از تريپل رول ميل، كلوئيد ميل و آسياب هاي مشابه را از بين برد يا به حداقل رساند  

.با ميكسر هموژنايزر تحت خال با روتور استاتور كف گرد فرايند به صورت زير خواهد بود  

1111مرحله مرحله مرحله مرحله      

.روغن و واكس ها پس از توزين مستقيما داخل مخزن اصلي فرايند ريخته مي شود   



.دماي مخزن به مقدار مورد نياز تنظيم مي شود  

.همزن و اسكرابر داخلي استارت مي شود تا دما به صورت يكنواخت به مواد داخل مخزن برسد  

.شودپس از اينكه بخشي از واكس ذوب شد، ميكسر هموژنايزر استارت مي   

سرعت زياد چرخش روتور، نيروي مكشي زيادي ايجاد مي كند، كه ذرات واكس و ديگر مواد اوليه را به داخل هد ميكسر هموژنايزر 

.مي كشاند  

2222مرحله مرحله مرحله مرحله      

برشي نيروي گريز از مركز مواد را به كناره هد دستگاه مي راند، در آنجا مواد در فاصله بين تيغه روتور و ديواره استاتور تحت نيروي 

.بسار شديد قرار مي گيرند  

.مواد همگن شده از طريق منافذ استاتور مجددا به توده مواد داخل مخزن باز مي گردد  

3333مرحله مرحله مرحله مرحله      

استاتور باعث مي شود كه كليه مواد موجود در مخزن طي زمان كوتاهي، چندين بار از داخل ,ورود و خروج مواد به داخل هد روتور 

.هد ميكسر عبور كنند  

.تركيب عواملي چون گرما، اختالط شديد و كاهش اندازه ذرات باعث ميشود فرايند ذوب واكس شديدا تسريع شود  

)6.(پيگمنتها به سرعت در محيط روغن ، واكس شكسته مي شوندكه باعث ميشود درداخل محصول كامال يكنواخت و همگنشوند     

    



::::مواد و روش هامواد و روش هامواد و روش هامواد و روش ها))))وووو  

 :مواد و وسايل استفاده شدهمواد و وسايل استفاده شدهمواد و وسايل استفاده شدهمواد و وسايل استفاده شده) ) ) ) 1111- - - - وووو

  راغ الكلي ، بيزوكس ، پودر جغندر ، روغن زيتون ، جاي رژلب ، ارلن ، تويين ، اسپنبشر ، اسپاتول ، چ

        

 ::::روش انجام طرحروش انجام طرحروش انجام طرحروش انجام طرح    ))))2222- - - - وووو

مواد كامال طبيعي استفاده ازكه سعي كردبايد يعني وكس و روغن و رنگدانه رفت و  عنصر اصلي رژلب 3به دنبال بايد اول براي انجام اين پروژه 

براي درست كردن تثبيت رنگ  .شدبه عنوان رنگ رژلب استفاده  وكس كه خوراكي است و از روغن زيتون و چغندربه عنوان ازبيزوكس  .  ردك

مقداري كمي از زاج  همراه بابايد آن را  مقداري ازكه اينگونه پودر چغندر به وجود آمد سپس شود خشك كرده وسپس آسياب  ابتدا چغندر را

 .  ندسفيد جوشا

محلول چغندر  جوشدب وقبل از اينكه محلول شدو اسپاتول روغن زيتون اضافه و به آن د هوكس را توسط چراغ الكلي آب كرد اسپاتول 4به مقدار  

از دو ماده تويين و ندر  در آن حل نميشد در نتيجه اما نكته ي قابل توجه اين است كه به دليل چرب بودن ماده اوليه محلول چغ شدرا اضافه 

 .شد ط شدن وكس و روغن محلول چغندركه باعث مخلو شدعنوان امولسي فاير استفاده  بهاسپن به ميزان مشخص 

 رژلبآن تا سرد شود بعد از سرد شدن  داد به آن اجازه بايدمناسب ريخته ورژلب را داخل يك ظرف پس از اطمينان از مخلوط شدن همه چيز 

        .آماده شده بود  طبيعي

 ::::حل هاي پيشنهادي آن هاحل هاي پيشنهادي آن هاحل هاي پيشنهادي آن هاحل هاي پيشنهادي آن ها    موانع و مشكالت انجام طرح و راهموانع و مشكالت انجام طرح و راهموانع و مشكالت انجام طرح و راهموانع و مشكالت انجام طرح و راه))))3333- - - - وووو

آن با وكس  ولي موقع مخلوط كردن شدو به عنوان رنگدانه استفاده  هو آن را توسط كاغذ صافي صاف كرد ه پخته شده را گرفت چغندرابتدا آب  .1

.مشكل به وجود امدو روغن   

ب چغندر در موفق به حل كردن آكه  شدمايع ظرف شويي  استفاده  از كه نياز بودك امولسي فاير ساده و طبيعي ي براي رفع اين مشكل) الف  

.ويي قابل خوردن نبود فشابل توجه اينجا بود كه مايع ظرولي نكته ي ق محلول وكس و روغن شد  

.ه شدپخت بودن محلول وكس زرده ي تخم مرغبه دليل داغ  كه موقع جوشيدن شد س از زرده تخم مرغ استفادهسپ)ب  

 

اما متاسفانه پودر  شديجه از پودر كاكائو استفاده در نت شود استفادهبودبه صورت پودري  كه كه از رنگدانه هايي ه شدتصميم گرفت در قسمت بعد.2

 .كاكائو در محلول وكس و روغن ته نشين شده و حل نشد

و مقدار كمي از آن هم  طور كامل حل نشد بهباز هم اما  به وجودآمداب كردن آن پودر چغندر با خشك كردن چغندر و آسي دفعه ي بعدي ) الف

 .نمي دادكه حل شده بود روي پوست رنگ 

و از امولسي فاير هاي   ميشد اضافهكمي به آن زاج سفيد  بايدبراي رنگ بيشتر شد و گرفته شده از چغندر استفاده از همان آب  در نتيجه

 . ميشدترفته تر ولي طبيعي استفاده پيش



):):):):نتايج حاصل شده از طرحنتايج حاصل شده از طرحنتايج حاصل شده از طرحنتايج حاصل شده از طرح((((جمع بنديجمع بنديجمع بنديجمع بندي) ) ) ) زززز  

    

در  شودمطلوب در ساختن رژلب استفاده كه هرچه از مواد ارگانيك و  ميتوان رسيدز پروژه فعلي به اين نتيجه ا

.به وجود خواهد آمدتري نتيجه محصول سالم      
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