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ﻣﺎده رادون
رادون ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد آن  Rnو ﻋﺪد اﺗﻤﯽ آن  ٨۶اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ از
ﮔﺎزھﺎی ﺑﯽ اﺛﺮ و ﭘﺮﺗﻮزا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﻮم ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺎﯾﺪ .رادون ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎزھﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ اﯾﺰوﺗﻮپ آن  Rn٢٢٢اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮش  ٣٫٨روز ﺑﻮده و در ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد
دارد.
وﯾﮋﮔﯽھﺎی درﺧﻮر ﻧﮕﺮش
رادون ﮐﻪ ﺟﺰو ﮔﺎزھﺎی ﺑﯽاﺛﺮ اﺳﺖ از ﮔﺎزھﺎی اﺛﯿﻞ ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎزھﺎ در دﻣﺎی اﺗﺎق اﺳﺖ.
)ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎز ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ھﮕﺰاﻓﻠﻮرﯾﺪ  WF۶ Tungsten Hexaflurideاﺳﺖ (.رادون در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ
ﮔﺎز ﺑﯽ رﻧﮓ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ دادن ﺑﻪ آن ﺗﺎ زﯾﺮ درﺟﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻓﺴﻔﺮی و درﺧﺸﺎﻧﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻣﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ در دﻣﺎی ذوب ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﻮﺋﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رادون واﮐﻨﺶ دھﺪ و ﻓﻠﻮﺋﻮرﯾﺪ رادون ﮐﻼﺛﺮﯾﺖھﺎی )(clathrates
رادون را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .
ﺗﻤﺮﮐﺰ رادون طﺒﯿﻌﯽ در ﺟﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و آﺑﮫﺎی طﺒﯿﻌﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﻮ ھﻤﭽﻨﺎن رادون را در ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺨﯿﺮ از
دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ آﺑﮫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﮫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی از رادون  ٢٢٢را در ﺧﻮد
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻨﺎطﻖ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﯾﮏ ﺧﺎک ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی رادون در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎطﻖ اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺘﺸﺎر رادون در ﺟﻮ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﭘﻤﭙﺎژ ﮔﺎز رادون از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ رادﯾﻮﻣﯽ و ذﺧﯿﺮه آن در ﻟﻮﻟﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ
ﺳﻮزن ﯾﺎ داﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد رادون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮارد درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
رادون ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻌﺶ در ھﻮا در ﭘﮋوھﺶھﺎی آبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ واﮐﻨﺶھﺎ
در آﺑﮫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺟﻮﯾﺒﺎرھﺎ و رودﺧﺎﻧﻪھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
رادون در ﺳﺎل  ١٩٠٠ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ارﻧﺴﺖ دورن ) (Friedrich Ernst Dornﮐﻪ آن را ﺑﺮونﺗﺎﺑ ٔﻪ دارﯾﻮم )Darium
 (Emanationﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٩٠٨وﯾﻠﯿﺎم راﻣﺴﯽ ) (William Ramsayو راﺑﺮت وﯾﺘﻼ-ﮔﺮی )Robert
) (Whytlaw-Grayﮐﻪ آن را ﻧﯿﺘﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪ( آن را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﭼﮕﺎﻟﯽ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ رادون
ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آن زﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺎز از ﺳﺎل  ١٩٢٣رادون ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺑﻪ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ھﺮ  ١x ١٠^٢١ﻣﻮﻟﻮﮐﻮل ھﻮا ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل رادون وﺟﻮد دارد .و در ھﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ از ﺧﺎک ﺑﻪ
ﻋﻤﻖ  ۶اﯾﻨﭻ ﯾﮏ ﮔﺮم رادﯾﻮم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ رادون ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﮔﺎز ﮐﺸﻨﺪه را در
ھﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رادون ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﺸﻤﻪھﺎی آب ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
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واﺣﺪھﺎی  SI & STPاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺰوﺗﻮﭘﮫﺎ
ﺑﺮای ﻋﻨﺼﺮ رادون  ٢٠اﯾﺰوﺗﻮپ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﻧﯽ اﯾﺰوﺗﻮپ رادون ،رادون  ٢٢٢اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ )اﯾﺰوﺗﻮﭘﮫﺎی دﺧﺘﺮﺧﻮاﻧﺪه(رادﯾﻮم  ٢٢۶اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ  ٣٫٨٢٣روز ذرات آﻟﻔﺎ ﭘﺮﺗﻮزا از ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ.
رادﯾﻮم  ٢٢٠ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻮرﯾﻮم ) (Thoriumاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرون ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ آن  ۵۵٫۶ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و
ﭘﺮﺗﻮ آﻟﻔﺎ از ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .رادون  ٢١٩از آﮐﺘﯿﻨﯿﻮم ) (Actiniumﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و آﮐﺘﯿﻨﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪه
ﭘﺮﺗﻮ آﻟﻔﺎ ﺑﻮده و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮش  ٣٫٩۶ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.
ھﺸﺪارھﺎ
رادون ﯾﮏ ﮔﺎز ﺳﺮطﺎن زاﺳﺖ .رادون ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﺮﺗﻮزا اﺳﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ذرات آﻟﻔﺎ از ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ دروندﻣﯿﺪن آن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺰﯾﻪای آن ﻏﺒﺎری
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وارد ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا ﺷﺪه و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺎﻓﺘﮫﺎی ﺷﺶ ﻣﯿﭽﺴﺒﺪ و در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ
از آن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻠﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ رادﯾﻮم ،آﮐﺘﯿﻨﯿﻮم و ﺗﻮرﯾﻮم ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎد داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ رادون در ھﻮا ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮات ﺟﺪی در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮب و اوراﻧﯿﻮم اﺳﺖ .اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ رادون در ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯿﮫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮطﺎﻧﮫﺎی رﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮔﺎز رادون در ھﺮ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
Rn
رادون ) : ( Radon
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻋﻨﺼﺮ Rn
رادون ﻋﻨﺼﺮی ﮔﺎزی ﺑﯽ رﻧﮓ و رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ رادﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ  .رادون ﯾﮑﯽ از
ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎزھﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ  .ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ اﯾﺰوﺗﻮپ آن  Rn-222اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ  ٣٫٨روز
دارد و در ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد رﻧﮓ ﻓﺴﻔﺮی درﺧﺸﺎﻧﯽ
دارد ﮐﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در دﻣﺎی ھﻮا ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ
ﻋﻨﺼﺮ در ﺳﺎل  ١٩٠٠ﺗﻮﺳﻂ  Friedrich Ernstﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .
در ﺳﺎل  Ramsay , Gray ١٩٠٨اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ از ﮔﺎزھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ذاﺗﺎً ﺑﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ و در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ در ﮔﺮوه ﮔﺎزھﺎی ﻧﺠﯿﺐ وﺟﻮد دارد .از ﺳﺎل  ١٩٢٣ﻧﺎم اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ رادون ﻧﮫﺎده
ﺷﺪ.

ﺣﺪود  ٢٠اﯾﺰوﺗﻮپ از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .رادون  ٢٢٠ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرﯾﻮم طﺒﯿﻌﯽ دارای ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ۵۵٫۶
ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و اﺷﻌﻪ آﻟﻔﺎ از ﺧﻮد ﺳﺎﺗﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رادون  ٢١٩از اﮐﺘﯿﻨﯿﻮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺰوﺗﻮپ دارای ﻧﯿﻢ
ﻋﻤﺮ  ٣٫٩۶ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و از ﺧﻮد اﺷﻌﻪ آﻟﻔﺎ ﺳﺎﺗﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رادون در آب ﭼﺸﻤﻪ ھﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻪ آﺑﯽ
داغ . Arkansas
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان رادون در ھﻮا  x 1021 ١ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ .رادون در دﻣﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺎز ﺑﯽ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﻣﺎ
ﺑﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ رادون ﺑﻪ رﻧﮓ ﻓﺴﻔﺮی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد درﺧﺸﺎن در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن دﻣﺎ رﻧﮓ آن ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رادون ھﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮزن ﺑﺨﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺪود  ۴دﻻر در  mاﺳﺖ.
در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻻزم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺪ .ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺗﻮھﺎی رادون آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﺸﮫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻋﻨﺼﺮ  Rnدر طﺒﯿﻌﺖ
اﺛﺮات رادون ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺘﯽ :
رادون در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎزی وﺟﻮد دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از راه ﺗﻨﻔﺲ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﯿﺰان رادون ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﮫﺎی زﯾﺴﺖ ﮐﺮه ،ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻄﮫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺰان رادون ﻣﻮﺟﻮد درھﻮا
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎ ،ﻣﯿﺰان رادون ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا رادون از طﺮﯾﻖ ﺷﮑﺎﻓﮫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﻲ ﺷﯿﻤﻲ ﻧﻔﺖ
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﮫﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع
از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان
ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺶ رﺳﺎن  ،ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

