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تأثیر نمک سدیم کلرید بر تورم ،تراکمپذیری و
نفوذپذیری بنتونیت
نادر شریعتمداری* ،محمد مهدی یزدانپناه؛
دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسی عمران ،گروه خاک وپی
سعید سعیدیجم؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،گروه خاک وپی
تاريخ :دريافت 33/33/23

پذيرش 32/8/5

چکیده
نمک موجود در آب دریا ،گنبدهای نمکی یا شیرابۀ پسماندهای شهری میتواند بر
پارامترهای هیدرو-مکانیکی بنتونیت بهعنوان مصالح آببند در مراکز دفن پسماندهای هستهای
و روکش لندفیلها تأثیر بگذارد .این گزارش به بررسی تأثیر نمک سدیمکلرید روی حدود
اتربرگ ،تورم ،تحکیم و نفوذپذیری بنتونیت میپردازد .آ زمایش تورم و تحکیم روی نمونهها،
با دستگاه ادئومتر موجود در دانشگاه علم و صنعت ایران برای محلول سدیمکلرید با

آمده ،افزایش اندک غلظت نمک محلول نیز موجب کاهش پتانسیل تورم بنتونیت بهمیزان
چشمگیری خواهد شد ،بهطوریکه تورم بنتونیت با افزایش غلظت از آب خالص تا محلول
سدیمکلرید با غلظت  2موالر از حدود  82درصد به حدود  3/5درصد کاهش مییابد .حد
روانی و پتانسیل خمیری بنتونیت نیز با افزایش غلظت محلول کاهش مییابد اما حد خمیری
بنتونیت تغییر چشمگیری نمیکند .زمان به تعادل رسیدن تورم و تحکیم نمونهها با توجه به
افزایش نفوذپذیری با افزایش غلظت محلول کاهش مییابد .نفوذپذیری بنتونیت در مرحلۀ
تورم با افزایش غلظت محلول از آب خالص تا محلول  2موالر حدوداً  7برابر افزایش مییابد.
تراکمپذیری نمونهها نیز با افزایش غلظت نمک محلول کاهش مییابد.
واژههای کلیدی :نمک سدیم کلرید ،بنتونیت ،تورم ،تحکیم ،نفوذپذیری
* نويسنده مسئول
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مقدمه

بنتونیت نوعی رس با خاصیت پالستیک باال است که از تغییر خاکسترهای آتشفشانی به
وجود میآید .کانی غالب در بنتونیت ،مونت موریلونیت است .بعضی از مشخصات بنتونیت
مانند نفوذپذیری کم و قابلیت تورم زیاد برای استفاده بهعنوان بافر 3و عضو آببند 2در مراکز
دفن پسماند (بهخصوص پسماند هستهای) یا پوشش لندفیل بسیار مناسب است .بنتونیت در
مراکز دفن پسماند هستهای و شهری عمدتاً بهصورت ترکیب با خاکهای دانهای مانند ماسه و
خرده سنگ استفاده میشود .بهطورکلی خاکهای رسی مانند بنتونیت بهعنوان اصلیترین گزینه
برای آببندی مراکز دفن بهحساب میروند و هماکنون در بسیاری از کشورهای جهان از این
خاک بهعنوان مصالح آببند در شرایط محیطی مختلف استفاده میشود .از آنجاکه بنتونیت
متراکم نفوذپذیری کمی دارد انتظار میرود که انتقال مواد رادیواکتیو 3ناشی از نشت احتمالی از
مراکز دفن پسماند هستهای و نشت شیرابه از لندفیلها به میزان چشمگیری کاهش یابد .عالوه
بر این ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC( 4زیاد بنتونیت موجب جذب یونهای رادیواکتیو میشود
که این عامل انتقال مواد رادیواکتیو را مجدداً کاهش میدهد .نکتۀ قابلتوجه در مورد بنتونیت،
ریزدانه بودن این خاک و وابسته بودن تغییرات آن به کانیها و ساختارهای شیمیایی تشکیلدهندۀ
آن است .مشخص است که رفتار هیدرولیکی و مکانیکی خاکهای رسی میتواند بهشدت
هستهای ،صنعتی و معدنی ،این تغییرات میتواند بهطور چشمگیری امنیت مراکز دفن و در
نتیجه محیط اطراف را بهخطر بیاندازد .بهعنوان یک موضوع ،تحلیل تأثیر نمک روی مشخصات
هیدرو -مکانیکی مراکز دفن اهمیت دارد .علت آن هم احتمال نشت آب دریا به مراکز دفن
(مراکز دفن پسماند هستهای نزدیک دریا) یا ساخت مراکز دفن در گنبدهای نمکی است.
همچنین یون سدیم و کلسیم بهمیزان چشمگیری نسبت به سایر کاتیونها در پسماندهایی مانند
پسماندهای شهری موجود است ] .[3شکل  3تصویری از یک مرکز دفن پسماند هستهای در
گنبد نمکی را نشان میدهد .بنتونیت و ترکیب آن با ماسه مناسبترین مصالح دارای خاصیت
بافری در مراکز دفن هستند ،[2] .بنا بر این بهعنوان یک مادۀ بافر ،خاصیت حفظ یکپارچگی
خود در برابر حمالت شیمیایی و در برابر آب شور را دارد ] .[3از آنجا که بنتونیت و ترکیبات
Cation Exchange Capacity

Radioactive

Sealing Material
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آن با مصالح دانهای بهعنوان یکی از مهمترین مصالح آببند در مراکزز دفزن شزناخته شزدهانزد
بررسی تأثیر نمکهای مختلف روی پارامترهای آن حایز اهمیت است .کاربرد زیاد این مصزالح
در شرایط محیطی مختلف از جمله در مجاورت آب شور موجب تحقیقات گستردۀ محققان در
این زمینه شده است .برای نمونه میتوان به تحقیقات االواجی ] [4با بررسی تزأثیر نمزکهزای
سدیم نیترات و کلسیم نیترات روی حدود اتربرگ ،تورم و تحکزیم دو نزوع ماسزه -بنتونیزت،3
کاستالنوس و همکاران ] [5با بررسزی تزأثیر نمزک سزدیمکلریزد بزر تزورم ،تزراکمپزذیری و
نفوذپذیری بنتونیت فیبیکس ،2میشرا و همکاران ] [6با بررسی تأثیر نمکهای کلسیم کلرید و
سدیم کلرید روی تورم ،تراکم پذیری ،حدود اتربرگ و نفوذپذیری چهار نوع مخلوط بنتونیزت
و شریعتمداری و همکاران ] [7با بررسی تأثیر نمکهای سدیم کلرید ،کلسیم کلریزد و منیززیم
کلرید روی حدود اتربرگ ،تورم ،تراکمپذیری و نفوذپذیری مخلوط رس -بنتونیت 3اشاره کرد.
این گزارش طی یک پروژۀ آزمایشگاهی تأثیر نمک سزدیمکلریزد بزر روی رفتزار تزورمی،
تحکیمی و همچنین تأثیر آن بر نفوذپذیری بنتونیت را بررسی میکند .آزمایشها در آزمایشزگاه
ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته است.
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مصالح و آزمايشها
رس استفاده شده در آزمایشها بنتونیت غنی شده با سدیم تولید گروه ایران باریت 3اسزت.
مشخصات فیزیکی مانند وزن مخصوص ،توزیع اندازۀ دانهها ،درصد رطوبت و حدود اتربزرگ
بر اساس روش  ASTMتعیین شده است ] .[8خاک طبز طبقزهبنزدی متحزد در گزروه CH
(رس با خاصیت پالستیک باال) قرار دارد .جدول  3بعضی از مشخصات ایران باریزت بنتونیزت
را نشان میدهد.
در این تحقی وزن مخصوص خشک برای همۀ نمونههای بنتونیت  3/4گرم بر سزانتیمتزر
مکعب در نظر گرفته شده است .میزان اشباع نیز برای همۀ نمونهها  355درصد در نظزر گرفتزه
شد .این امر بهعلت دور شدن از اثرات مکش 2در خاکهای غیراشباع است که در ایزن تحقیز
بررسی نشده است .از آنجاکه بنتونیت خاکی با سطح مخصوص باال است ،بهمنظور آمادهسازی
برای آزمایش پس از ترکیب و مخلوط شدن با میزان مشخصی آب مقطر برای رسیدن به درصد
اشباع صد ،حداقل بهمدت  5روز در محفظهای ایزوله شده در دمای  25درجه بهمنظور همگزن
شدن نمونه ،قرار گرفته است .درصد رطوبت بنتونیت قبل از آزمایش مجدداً کنترل شده اسزت.
پس از عملآوری بنتونیت با این روش ،بنتونیت در دو ارتفاع  6میلیمتری بهصورت دینامیکی در
جدول  .2مشخصات ايران باريت بنتونیت
 XRDآنالیز ][3

مونت موریلونیت ،کوارتز ،کلسیت
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در قالبی صلب و بهکمک میلهای آهنی کوبیده شده است بهصورتی که ارتفاع و قطر نهایی
نمونه رتیب 33و  55میلیمتر شده است .سیال استفاده شده در آزمایشها آب مقطر و محلول
نمک سدیمکلرید با غلظتهای  5/5 ،5/3 ،5/55و  2موالر است .نمک استفاده شده در محلول
آبی ،لرید با خلوص  33درصد است.
تورم بنتونیت تحت بار  25کیلوپاسکال و بارهای  455 ،255 ،355 ،55و  855کیلوپاسکال
در مرحلۀ تحکیم نمونه بهصورت بارگذاری و باربرداری به نمونه اعمال شدهاند .زمان هر
بارگذاری در مرحلۀ تحکیم نمونه حداقل  48ساعت است .همۀ آزمایشها با دستگاه تحکیم
یکبعدی صورت گرفته است.

نتايج
آزمايش تورم آزاد
دستۀ اول آزمایشهای صورت گرفته ،آزمایش تعیین تورم بنتونیت در حضور سیالهای با
غلظت مختلف است .شکل  2نتایج بررسی تورم بنتونیت را تحت بار  25کیلوپاسکال بر
حسب لگاریتم زمان در غلظتهای مختلف محلول سدیمکلرید نشان میدهد .با توجه به شکل
 2افزایش غلظت محلول موجب کاهش تورم بنتونیت بهمیزان چشمگیری شده است .همچنین
افزایش غلظت محلول موجب افزایش سرعت تورم یا بهعبارت دیگر موجب کاهش زمان به
یک ساعت ،برای محلول  5/5موالر در حدود  34ساعت و برای آب خالص در حدود  35روز
رخ میدهد (از آنجا که اختالف بین نمونه در آب خالص و محلول با غلظت نمک در مرحلۀ
تورم زیاد بود نمودار تورم در آب خالص در شکل  2رسم نشده است).
شکل  3تغییرات تورم نهایی بنتونیت با افزایش غلظت محلول را نشان میدهد .با توجه به
شکل  3افزایش غلظت محلول از آب خالص تا محلول  2موالر موجب کاهش تورم از حدود
 82درصد به حدود  3/5درصد شده است.
نتایج بهدست آمده در این تحقی تطاب قابل قبولی با نتایج بهدست آمده بهوسیلۀ سایر
محققان دارد .برای نمونه کاستالنوس و همکاران ] [5با بررسی اثر نمک سدیمکلرید روی
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شکل  .6تورم تحت تنش  62کیلوپاسکال در غلظتهای مختلف محلول سديمکلريد

تورم بنتونیت فیبیکس گزارش کردند که تورم بنتونیت با افزایش غلظت محلول از آب خالص
تا محلول نمک  2موالر تحت اثر تنش  555کیلوپاسکال از حدود  22درصد به حدود  7درصد
کاهش مییابد .کاستالنوس و همکاران ] [35در گزارشی دیگر بیان کردند افزایش غلظت نمک
سدیمکلرید از آب خالص تا محلول نمک  2موالر تحت اثر تنش  25کیلوپاسکال موجب
کاهش تورم از حدود  45درصد به حدود  33درصد شده است .االواجی ] [4نیز با بررسی اثر
نمک سدیمنیترات گزارش کرده است ،افزایش غلظت نمک محلول از آب خالص تا محلول 4
موالر تحت تنش  7کیلوپاسکال موجب کاهش تورم از حدود  26درصد به  4درصد و 65
درصد به  3درصد در دو نوع ماسه -بنتونیت شده است .چنانکه مالحظه میشود ،مشابه نتایج
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این تحقی  ،همۀ محققان مذکور کاهش پتانسیل تورم با افزایش غلظت شیمیایی محلول را
گزارش کردهاند.
آزمايش تعیین حدود اتربرگ
شکل  4تغییرات حد روانی و شاخص خمیری بنتونیت را با افزایش غلظت نمک سدیم
کلرید نشان میدهد .چنانکه از شکل  4مشخص است حد روانی با افزایش غلظت محلول
کاهش مییابد .حد خمیری با تغییرات غلظت محلول تغییر محسوسی نمیکند بنا بر این
شاخص خمیری نیز بهشدت کاهش مییابد .بهطورکلی با کاهش قابل توجه شاخص خمیری،
نفوذپذیری هیدرولیکی افزایش و پتانسیل خودترمیمی کاهش مییابد ] .[4این مطلب در
نمودار تورم شکل  2نیز نمایان است.

بهعنوان نمونه حد روانی بنتونیت در محلول نمک با غلظت  2موالر حدود  75شده که این
حد روانی خاکی مانند کائولینیت است که خاصیت تورمی ندارد .نتایج آزمایش تورم (شکل )2
نیز نشاندهندۀ تورم ناچیز نمونه در غلظت  2موالر است.
محققان مختلفی از جمله مایو ] ،[33برندل ] ،[32کانسلی و همکاران ] [33و میشرا و
همکاران ] [6کاهش حدود اتربرگ با افزایش غلظت شیمیایی محلول را گزارش کردهاند .برای
نمونه االواجی ] [4با بررسی اثر نمک سدیمنیترات گزارش کرده ،افزایش غلظت نمک محلول
از آب خالص تا محلول  4موالر موجب کاهش حد روانی از حدود  228به  38و  352به  32و
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کاهش شاخص خمیری از حدود  255به  22و  335به  37در دو نوع ماسه -بنتونیت شده است.
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آزمايش تحکیم

پس از بررسی تورم نمونهها تحت شرایط افزایش غلظت نمک محلول آبی ،بهمنظور

بررسی سرعت و میزان نشست نمونهها آزمایش تحکیم ،پس از تورم نمونهها در مرحلۀ قبل
تحت تنشهای  455 ،255 ،355 ،55و  855کیلوپاسکال بهصورت بارگذاری و باربرداری
صورت گرفت .شکل  5و شکل  6بهترتیب نمودار نشست نمونهها بر اساس لگاریتم زمان در
غلظتهای  5/3و  2موالر محلول سدیمکلرید را نشان میدهد.
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شکل  .2نمودار نشست -زمان بنتونیت در محلول  0/2موالر سديمکلريد
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شکل  .2نمودار نشست -زمان بنتونیت در محلول  6موالر سديمکلريد
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با توجه بهنتایج ،افزایش غلظت محلول موجب افزایش سرعت نشست خواهد شد .این
افزایش سرعت در ابتدای بارگذاری محسوستر است .بهعبارت دیگر زمان بهتعادل رسیدن
نشست نمونهها با افزایش غلظت محلول کاهش مییابد.
بهمنظور مقایسۀ بهتر ،نمودار تغییرات تخلخل نسبت به تخلخل اولیه در برابر تنش قائم بر
حسب کیلوپاسکال در شکل  7رسم شده است .این کار بهعلت تفاوت در ارتفاع اولیۀ نمونهها
بعد از تورم است (این کار با توجه به تفاوت ارتفاع اولیۀ نمونهها بعد از تورم ،بهمنظور در نظر
نگرفتن اثر ارتفاع نمونهها در مقایسه صورت گرفته است) .با توجه به شکل  7افزایش غلظت
محلول موجب کاهش تراکمپذیری بنتونیت شده است.

شکل  8نیز تغییرات شاخص تراکم ( )CCبا افزایش غلظت محلول را نشان میدهد
(شاخص تراکم در واقع شیب قسمت عادی تحکیم یافتۀ نمودار تحکیم (تعدیل نشده) است).
با توجه به این شکل شاخص تراکم با افزایش غلظت محلول کاهش مییابد .محققان مختلف
از جمله االواجی ] [4و شریعتمداری و همکاران ] [7نیز کاهش شاخص تراکم با افزایش
غلظت محلول را گزارش کردهاند.
نفوذپذيری
تحقیقات برای تعیین نفوذپذیری خاک به دوروش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود.
روش غیرمستقیم استفاده از نتایج آزمایش تحکیم و روش مستقیم استفاده از آزمایشهای
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شکل  .2نمودار تعديل شدۀ تغییرات تخلخل در برابر فشار تحکیم
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اندازهگیری مستقیم است .روابط  2 ،3و  3نحوۀ محاسبۀ ضریب نفوذپذیری بهروش غیرمستقیم
را نشان میدهد.

شکل  .2تغییرات شاخص تراکم با افزايش غلظت محلول
= mv

() 3
() 2
() 3

′

= Cv

K = ϒw.mv.Cv

در روابط باال  mvضریب قابلیت فشردگی حجمی h ،ارتفاع اولیۀ نمونزه Δh ،تغیزرات ارتفزاع
نمونه Δp ،تغییرات تنش مؤثر Cv ،ضریب تحکیم h′ ،حداکثر مسافت زهکشی Tv ،عامل زمزان
مخصوص محلول است.
تغییرات ضریب نفوذپذیری در مرحلۀ تورم آزاد و در بارگذاریهای مختلف مرحلۀ تحکزیم در
شکل  3نشان داده شده است.
با توجه به شکل  3افزایش غلظت محلول موجب افزایش  4تا  8برابزری نفوذپزذیری بنتونیزت
در تنش های مختلف شده است ،این نتایج بزا نتزایج محققزان مختلزف تطزاب دارد [،]34[ ،]7
] .[35همچنین با افزایش تنش قائم نفوذپذیری کاهش مییابد زیرا با افزایش تنش قائم نمونزۀ
متراکم تری نسبت به حاالت بارگذاری قبلی خواهیم داشت که این موجزب کزاهش حفزرات و
کاهش نفوذپذیری میشود.
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وابسته به درجزۀ تحکزیم t ،مزدت زمزان از آغزاز تحکزیم k ،ضزریب نفوذپزذیری و  ϒwوزن
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شکل  .2تغییرات ضريب نفوذپذيری بنتونیت با افزايش غلظت محلول سديمکلريد در تنشهای
مختلف

بحث
نمک موجود در آب دریا ،گنبدهای نمکی یا در شیرابۀ پسماندهزای شزهری مزیتوانزد بزر
پارامترهای مختلف مصالح بهکار رفته در مراکزز دفزن پسزماندهزای هسزتهای و شزهری تزأثیر
بگذارد .این تأثیر میتواند در مورد مراکز دفن پسماندهای پر خطر بسیار مهم باشد .با توجه بزه
نتایج بهدست آمده افزایش غلظت نمک سدیمکلریزد در محلزول آبزی موجزب کزاهش حزدود
تورم بنتونیت با افزایش غلظت محلول را میتوان با توجه به تئوری الیزۀ آب دوگانزه توضزیح
داد .شکل  35نمایی شماتیک از کاهش ضخامت الیۀ دوگانه با افزایش غلظت محلول را نشزان
میدهد.
در واقع ضخامت الیۀ دوگانزه فاصزلهای از دانزۀ رسزی اسزت کزه بارهزای مثبزت و منفزی
(کاتیونها و آنیونها یکدیگر را خنثی کردهاند .آب در این فاصله تحت تأثیر جاذبۀ دانۀ رسزی
قرار دارد و خارج از این فاصله بهعنوان آب آزاد شناخته میشود که از جاذبۀ دانۀ رسی خزارج
شده است .بنا بر این در حالت افزایش نمک سزدیم کلریزد بزه محلزول بزا توجزه بزه افززایش
کاتیون

در محلول آبی ،یونهای مثبت در محلول افزایش یافته بنا بر این سریعتر میتواننزد
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اتربرگ و پتانسیل تورم بنتونیت میشود .این مطلب را محققان مختلفی گزارش کردهاند .کاهش

بار منفی سطح رسها را خنثی کنند و در نتیجه ضخامت الیۀ دوگانه کاهش مییابد.
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شکل  .20نمايی شماتیک از کاهش ضخامت اليۀ دوگانه با افزايش غلظت محلول

با افزایش غلظت نمک محلول ضخامت الیۀ دوگانه کاهش مییابد و در نتیجه نیروی دافعۀ
بین دانهها کم خواهد شد ] .[37] ،[36این شرایط موجب نزدیک شدن ذرات رس به یکدیگر
و تشکیل ساختار گوشه به گوشه و گوشه به صفحه میشود ].[33] ،[38
با کاهش نیروی دافعه ساختار بنتونیت به سمت فولوکوله شدن ،پیش خواهد رفت .محققان
مختلف کاهش ضخامت الیۀ دوگانه و تغییر ساختار رسهزای بزا خاصزیت پالسزتیک بزاال بزه
فولوکوله با افزایش غلظت شیمیایی محیط ،گزارش کردهاند (برای نمونه بزودر و دانیزل ]،[25
] .)[23این تغییر ساختار منجر به نزدیک شدن ذرات به یکدیگر و ایجاد حفرات بزرگتزر در
یک تخلخل ثابت میشود .نزدیکتر شدن دانهها به یکدیگر موجب کاهشخ آب جزذب شزده
میشود .کاهش حدود اتربرگ با افزایش غلظت محلول را نیز میتوان با توجه بزه نیزروی بزین
دانهای ذرات رس توضیح داد ] .[6افزایش سرعت تورم و نشست با افزایش غلظت محلول بزا
توجه به افزایش نفوذپذیری با افزایش غلظت محلول توضیح داده میشود .افزایش نفوذپزذیری
با افزایش غلظت محلول را میتوان به تغییر ساختار بنتونیت با افزایش غلظزت محلزول نسزبت
داد .شکل  33تصویری شماتیک از تغییر ساختار بنتونیت ناشی از کاهش ضخامت الیۀ دوگانزه
را نشان میدهد.
با توجه به شکل  33با تغییر ساختار بنتونیت به فولوکوله ،حفرات جدیدی در بین دانزههزا
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مایو ] ،[33اسمیتز و همکاران ] ،[23االواجی ] ،[4کالستد و همکزاران ] ،[22لزی و همکزاران

ایجاد میشود و در نتیجه نفوذپذیری افزایش مییابد.
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کاهش تراکمپذیری با افزایش غلظت محلول را نیز مزیتزوان بزا توجزه بزه تغییزر سزاختار
بنتونیت توضیح داد ،زیرا خاک با ساختار فولوکوله نشست کمتری نسبت به خزاک بزا سزاختار
پراکنده دارد.
نکتۀ مهمی که در تفسیر همۀ این نتایج باید به آن توجه کرد نوع خاک استفاده شده اسزت،
زیرا بنتونیت خاکی با خاصیت پالستیک باال است ،بنا بر این نتایج بهدست آمده تنها برای ایزن
دسته خاک معتبر است و برای خاکهای با خاصیت پالستیک کمتر مانند ترکیزبهزای رس بزا
بنتونیت باید آزمایشهای جداگانهای صورت گیرد.

نتیجهگیری
این تحقی به بررسی اثر نمک سدیمکلرید روی تورم ،تحکیم ،حدود اتربرگ و نفوذپذیری
بنتونیت میپردازد .محلول سدیمکلرید با چهار غلظت  5/5 ،5/3 ،5/55و  2موالر بههمراه آب
مقطر خالص بهعنوان سیال نفوذ کننده استفاده شده است .با توجه به آزمایشهای صورت
گرفته این نتایج بهدست آمده است.
 با افزایش غلظت محلول میزان تورم آزاد و زمان به تعادل رسیدن تورم کاهش مییابد. افزایش غلظت محلول موجب کاهش حد روانزی و پتانسزیل خمیزری مزیشزود ،امزا حزدخمیری تغییر محسوسی نمیکند.
 -سرعت نشست نمونهها با افزایش غلظت محلول افزایش مییابد.
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. افزایش غلظت محلول موجب افزایش نفوذپذیری بنتونیت میشود کاهش تراکمپذیری و افزایش نفوذپذیری بزا افززایش، کاهش حدود اتربرگ، کاهش تورمغلظت محلول با توجه به کاهش ضخامت الیۀ دوگانزه و نیزروی دافعزۀ بزین ذرات کزه
موجب قرارگیری ذرات در فاصلهای نزدیکتر به یکدیگر و در نتیجزه موجزب کزاهش
. توضیح داده میشود،آب جذبی بین الیهها و ایجاد حفرات بین دانهها میشود
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