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1395 مهر 7و  6، دانشگاه بیرجند
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  دانشگاه بیرجنددانشجوي کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک،  -2
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  چکیده
هـاي  عفونـت ایـن   ده درصـد از  .تخمین زده شـده اسـت  . شودافتد که باعث بیست تا هشتاد هزار مرگ میساالنه در جهان دو الی چهار میلیون مورد عفونت بیمارستانی اتفاق می

یابی به شرایط مطلوب براي سالمت بیمـار و همچنـین   به همین خاطر بررسی سیستم تهویه اتاق عمل و کنترل هواي آن به منظور دست .شوندمنتشر میبیمارستانی از طریق هوا 
شده است. در این هندسه یک اتاق سازي مدل افزار ایرپکهاي تهویه اتاق عمل بررسی و در نرمها و سیستمدر این مقاله روشکمک به موفقیت در عمل جراحی امري حیاتی است. 

کدام شرح  در نظر گرفته شده و دو سیستم تهویه آرام و مغشوش با دو جانمایی متفاوت براي سیستم خروجی هوا با هم مقایسه و مزایا و معایب هرمتر مکعب  3×6×6عمل به ابعاد 
ي یـک کانـال   در نظر گرفته شده است که در حالت جریـان آرام بـه وسـیله    ساعت در بار 30برابر داده شده است. براي هر دو سیستم تهویه مقدار تعویض هوا در ساعت یکسان و 

 متر مربع و در حالت جریان مغشوش با چهار فن تامین شده است. اتاق عمل داراي چهار پزشک در دو طرف تخت بیمار و همچنین یک عدد المپ در 4(دهانه) از سقف به مساحت 
سازي شده است. دما، سرعت و آالینده در محل بیمار بررسی و نتـایج بـا هـم مقایسـه     باشد و تجهزات اتاق عمل نیز در این اتاق مدلمتر از کف اتاق می 1/2باالي تخت به ارتفاع 

کنـد و  تـري فـراهم مـی   رعت مناسـب هاي خروجی در نزدیک کف الگوي سـ که جریان ورودي آرام و قرارگیري دریچه شدند. با توجه به هندسه بررسی شده مشاهده گردیده است
  باشد.ها در اطراف بیمار کمتر میهمچنین در این حالت غلظت آالینده

  انواژگ دکلی
  افزار ایرپک، تهویه آرام و مغشوشتهویه اتاق عمل، نرم

 
  قدمهم -1

 یابیدست منظور به آن هواي کنترل و عمل اتاق تهویه سیستم بررسی
 عمل در موفقیت به کمک همچنین و بیمار سالمت براي مطلوب شرایط به

مورد عفونت  ساالنه در جهان دو الی چهار میلیون .است حیاتی امري جراحی
شود. در میافتد که باعث بیست تا هشتاد هزار مرگ بیمارستانی اتفاق می

پنج میلیارد دالر هاي بیمارستانی چهار تا ایاالت متحده آمریکا هزینه عفونت
هاي نتده درصد از عفو که تخمین زده شده است برآورد شده است.

  .]1[ دنشوبیمارستانی از طریق هوا منتشر می
به منظور فراهم نمودن هواي سالم براي تنفس و  تهویه بیمارستان

ها و جلوگیري از گسترش عفونت نیازمند کنترل کاهش غلظت آالینده
  :باشدمیهمزمان تعدادي از شرایط زیر 

 میزان تغییر هوا  -
 ر اساس کالس ایزولهگرادیان فشار مناسب ب -
 شودنسبت توزیع هوا در قسمتی که هوا تصفیه می -
 فیلتراسیون هوا با راندمان باال -
 .]2[ کنترل دقیق درجه حرارت و رطوبت -

- درصد از ذرات هوا حذف می 63 ،آل در هر بار تعویض هوادر حالت ایده
 .شونددرصد از ذرات باقیمانده حذف می 63 دوباره هوا،گردند و با تعویض 

. ]3[ گرددمتعاقباً این تعویض هوا منجر به کاهش نمایی ذرات بسیار ریز می
دهد که حجم هواي وارد شده یا خارج شده از یک تعویض هوا زمانی رخ می

 انمیز روي بر اهو یعزتو تأثیربا مطالعه  ]4[ اتاق برابر حجم اتاق باشد. لویس
 نقش بهینهتهویه  سیستم هاي موجود در اتاق عمل نتیجه گرفت کهعفونت
 تیراستود 1انجمن اشريدارد.  عمل قتاا يفضا ستدر ارينگهد در مهمی

 بحث طرفی از. نددکر ئهارا مانیدر ماکنا و نستاربیما ساخت و حیاطر ايبر

                                                             
1 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers) 

 ساسیا تنکا از یکی نیز هاننساا سایشآ یطاشر دیجاا رکنا در ربیما نمادر
 در عمطبو تهویه بحثهمچنین در مواردي  .]5[ است عمطبو تهویه
 ،شودبا هدف درمان نیز دنبال می ننساا سایشآ دیجاا بر وهعال نستاربیما

مثال یک محیط گرم براي بیماران مبتال به رماتیسم به مدت طوالنی باعث 
 اغلب ریوي مزمن هايبیماري به مبتال یمارانو یا ب ]6[ شودها میبهبودي آن

 شوندمی جمع ترشحات این وقتی .هستند تنفسی مجاري زجل ترشحات داراي
 کاهش بیمار در آب و حرارت تبادل شدت و یافت خواهد افزایش آنها لزجت

 در تنفس به نیاز بدن آب کاهش از جلوگیري براي شرایط این در یابدمی
  دارند. مرطوب و گرم هواي

عمل و  يهاتم جریان هوا آرام و مغشوش در اتاقسمعموال دو نوع سی
سیستم جریان هواي آرام براي حرکت هوا در یک ها کاربرد دارد. بیمارستان

شوند که در این صورت سرعت مسیر عمودي یا به صورت افقی طراحی می
ها میر میکرواورگانیسهوا به حداقل نمودن زمان براي تکث m/s 5 /0تقریبی 

اق عمل باید خارج هوا از سقف وارد و از نزدیک کف ات. ]7[ کندکمک می
با توجه به تعریف . براي اتاق عمل باید استفاده شود گردد. از فیلترهاي هپا

فیلتر هپا  اشريهاي واگیر آمریکا و بر اساس استاندارد مرکز کنترل بیماري
میکرون را دارا  3/0درصد از ذرات بزرگتر یا مساوي  97/99باید قابلیت جذب 

  .]7[ باشد
 نسبی رفشا اتاق عمل نفوذ نکند خلدا به ونبیر ايهو کهاین لیلد به

اي اتاق عمل از صد در صد هواي هزاو همچنین هواس ستا مثبت فضا ینا
مودن راهم نفیک سیستم تهویه مناسب عالوه بر  .]6[ کننده استفاده میتاز

 .]8[ ید مصرف انرژي مناسبی نیز داشته باشدشرایط آسایش براي ساکنان با
 22تا  20رفتن شرایط آسایش براي بیمار و پرسنل معموال دماي با درنظر گ

تا  13/0درصد و سرعت هواي  60تا  40و رطوبت نسبی  سلسیوسدرجه 
 دلیلهاي بسیار باال به سرعتو  شودبراي اتاق عمل در نظر گرفته می 25/0

 وها در فضاي اتاق معلق شدن میکروارگانیزم باعثهاي جریان تولید گرداب
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داخل آسایش افراد و غیر یکنواختی درجه حرارت در  باعث عدمهمچنین 
هاي انجام با بررسی پژوهش ]10[ باالراس و همکاران. ]9[ دشواتاق عمل می

 22شده به این نتیجه رسیدند که بهترین شرایط براي بیمارستان دماي 
-می عمل اتاق خطراتاز  درصد است. 37و رطوبت نسبی  سلسیوسدرجه 

 هالوژنه بخارات انتشار و هالوتان جمله از بیهوشی گازهاي استنشاق توان به
 جمله از  خطراتی بروز احتمال این گازها که اشاره کرد جراحی اتاق محیط به

 تواندمی را خونی کم و شنوایی و بینایی توانایی کاهش مغز، کارایی کاهش
 گازهاي خروج افزایش در زیادي تأثیر مناسب، تهویه سیستم یک .کند فراهم
  .]11[ دارد جراحی محل از بر هوش

 در طراحی سیستم تهویه اتاق عمل باید به نکات زیر توجه نمود
]12،13[: 
 5/2فشار هوا باید مثبت در نظر گرفته شود و حداقل اختالف فشار  -

 .پاسکال باشد
و رطوبت  سلسیوسدرجه  23تا  20شرایط تهویه معموال در دماي  -

 .باشددرصد  60 تا 30نسبی 
هاي تهویه باید داراي دو الیه فیلتر باشد به صورتی که تمام سیستم -

درصد  90درصد وبازده فیلتر دوم بیشتر از  30بازده فیلتر اول باالتر از 
 .باشد

هاي در تهویه اتاق عمل باید از هواي تازه استفاده شود و کف دریچه -
 .کف قرار داشته باشدباالتر از متر  075/0خروجی هوا باید حداقل 

ي تیز تا حد امکان هندسه اتاق عمل باید به صورتی باشد که گوشه -
 باعثکمتري داشته باشد تا گرد و خاك در آن مناطق جمع نشود و 

 شود.ندر آنجا  هوا چرخش جریان
 يباکتر لنتقاا ايبر یک عامل بالقوه اهو در دموجو رغبا و دگر ذرات  

 .]6[شودباعث تسریع شدن انتقال باکتري میهستند و افزایش سرعت هوا 
در مقاله خود اتاق عمل را در صورتی که  ]14[ن و همکاران امحمد رحم

دریچه ورود هوا روي دیوار عمودي و نزدیک سقف و دریچه خروجی روي 
باشد را بررسی و سرعت هوا، فشار، درجه دیوار مقابل و نزدیک کف می

-با مدل ]15[ و مانینگ معمارزاده بدست آوردند.ها را حرارت و توزیع آالینده
 150تا  15( 1سازي اتاق عمل و بررسی طیف وسیعی از نرخ تعویض هوا

) نشان داد سیستم تهویه در شرایط آرام بهترین انتخاب ACHمقدار براي 
دو در مورد ابتدا  حالولی این سیستم نیاز به دقت در طراحی دارد.  .است

  .شودمی مطالبی بیان آرام و مغشوش جریان يسیستم تهویه

  سیستم تهویه جریان مغشوش-1- 1
براي چنین سیستمی و از نوع سقفی جریان هوا از سقف از طریق 

-و هواي ورودي با هواي داخل اتاق مخلوط می شدههایی وارد محیط افشانک
و آلودگی به صورت تصاعدي از بین  دگردشود و در همه جاي اتاق پخش می

همچنین  ،طراحی این نوع تهویه از پیچیدگی کمتري برخوردار است. رودمی
عت آلودگی نسبت به جریان آرام با سرباشد ولی تر میفیلترهاي تصفیه ساده

شود. در این نوع تهویه در اطراف دیفیوزر فشار منفی ایجاد کمتري خارج می
آلودگی ود و آلودگی محیط با هواي ورودي مخلوط ش ه،دکه باعث ش شودمی

 ]17[ وایت. ]16[ شودریبا یکنواخت و دماي اتاق تق در تمام اتاق پخش گردد
 .کنندهایی که از این سیستم استفاده میدر تحقیق خود نشان داد اتاق عمل

                                                             
1 ACH (Air changes per hour) 

این نوع تهویه در  ذره حامل باکتري هستند. 500در هر متر مکعب داراي 
  نشان داده شده است. 1شکل 

  
  ریان آشفتهسیستم تهویه ج 1 شکل

  سیستم تهویه جریان آرام- 2- 1
- در این نوع تهویه جریان هوا به صورت مستقیم مثال از سقف وارد می

ها رود و آالیندههاي خروجی میشود و با کمترین آشفتگی به سمت دریچه
. اگر ورودي هوا مانندهاي کمتري در فضا باقی میشوند و آالیندهجاروب می

ها بهتر به دلیل نیروي ثقل آنذرات آالینده معلق در فضا نیز  ،در سقف باشد
. میزان شیوع ]18[ شوند وکاهش بیشتر آالینده را در پی داردنشین میته

عمل پیوند  ،عفونت در بیمارهایی که در اتاق عملی با تهویه جریان آرام
این نتایج در در حالی که  .درصد است 6/0حدود  ،شودعضوشان انجام می

در طراحی این نوع  .]19[ درصد است 5/1اتاق عمل با تهویه سنتی حدود 
گیرند و فقط در تهویه معموال تمام سقف را به عنوان ورودي در نظر نمی

براي دیفیوزر نیز  سرعت ورودي .باشدمی ورودي جریانمنطقه عمل جراحی 
رقی با تهویه تهویه جریان آرام تقریبا ف شود متر بر ثانیه 46/0باالتر از  اگر

این نوع  شود.و جریان به جریان درهم تبدیل می ]20[ سنتی نخواهد داشت
  نشان داده شده است. 2تهویه به صورت شماتیک در شکل 

 

 
  سیستم تهویه جریان آرام 2شکل 

 سازي اتاق عملمدل -2
متر  60تا  25سطح اتاق عمل  DIN 4799 (1990) دستورالعملطبق 

. هندبوك اشري شودمیدر نظر گرفته متر  3مربع و حداقل ارتفاع آن 
کند حرکت رو به پایین هوا از سقف با چند خروجی در دیوار پیشنهاد می

ها در سطح قابل قبولی مقابل احتماال الگوي موثري براي حفظ غلظت آالینده
درجه  يکند که محدودهبوك پیشنهاد میاین هند همچنین .فراهم کند

 معموال که عملی يهاقتاا .درجه سیلیسیوس باشد 27تا  17حرارت باید بین 
 ايبر گترربز يهاقتاا یا متر مکعب و 3×6×6 دبعاا در تقریبا نددار دجوو

 در به دلیل نیاز به تجهیزات بیشتر ترحساس يهاحیاجر و قلب يحیهااجر
به اتاق عمل  يهندسه ، به همین خاطر]21[ شوندطراحی می 3×6×9 دبعاا

متر طراحی شده  3ارتفاع  و متر مربع 36به مساحت سطح صورت مربعی و 
تمیز باید برابر  ي اتاق عمل، آندوسکوپی و اتاق کاردماي هوا و نیز چون است
به همین منظور دماي هواي ورودي  ،]7،22[ باشد سلسیوسدرجه  23تا  20

  است.درنظر گرفته شده  سلسیوسدرجه  20به اتاق عمل 
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م کمتري داشته باشی يبدلیل اینکه جریان چرخشی و تجمع آالینده
. یک تخت همراه بیمار و چهار پزشک در دو طرف اندها پخ زده شدهگوشه

از کف اتاق در نظر  m 1/2 عدد المپ در باالي تخت به ارتفاعتخت و یک 
یکسان به نمایندگی تجهیزات اتاق عمل از  1سه عدد بلوك .گرفته شده است
در  همراه میز استقرار آن ، دستگاه بیهوشی و مانیتورجراحی جمله تخت لوازم

نشان داده شده  3این هندسه در شکل  اند.اطراف تخت بیمار قرار گرفته
   .است

  
  هندسه اتاق عمل طراحی شده 3شکل 
  

شده منظور  ،آرام و مغشوش یعنی ،دو حالت مختلف براي جریان ورودي
خروجی بررسی شده  يبراي دریچه و هر کدام براي دو جانمایی متفاوت

از مدل  براي این مسئله سازي شده ومدل 2افزار ایرپکاتاق عمل در نرم است.
که این مدل براي مطالعه  استفاده شده استاي داخلی آشفتگی صفر معادله

یک مدل آشفتگی ساده و  وته است جریان هوا درون ساختمان توسعه یاف
است که وع بهاي تهویه مطالبته قدرتمند  و قابل اتکا براي مهندسین سیستم

  باشد.هاي کامپیوتري ساده نیز قابل اجرا میبا سیستم
و طبق  ]7[ هوا از سقف وارد و از نزدیک کف اتاق عمل باید خارج گردد

 عمل هاياتاق در شده یافت باکتري مقدار بیشترین مطالعات انجام شده
 شود ومنتشر می جراحیعمل  طی در آنها هايفعالیت و پرسنل توسط

 از هوا انتقال ،هایندهالآ غلظت حفظ براي هوا حرکت الگوي ترینمناسب
 قرار هادیواره  طول در که متعددي هايخروجی سمت به کف هب سقف
دریچه خروجی نزدیک  تهویه در یک نوع به همین دلیل .]5[ است ،اندگرفته

و تجمع به دلیل امکان ایجاد جریان چرخشی  نیزو  شده کف در نظر گرفته
تر براي استقرار کانال هواي و همچنین طراحی راحت هادر گوشهها آالینده

 هاي خروجی دردریچه ،دیگر نوعدر  ،هاي پخ زده شدهخروجی در گوشه
  .نداقرار گرفته هاي اتاق عملگوشه

هاي مجاور آن قرار اتاق عمل باید در فشار مثبت نسبت به راهرو یا بخش
هاي تهویه ها به داخل جلوگیري شود و سیستمداده شود تا از نفوذ آالینده

بار تعویض هوا در ساعت از هواي فیلتر شده داشته  15اتاق عمل باید حداقل 
 مکان یک ایجاد در مهمی نقش ساعت در هوا تعویض نرخو  ]23[ باشند
در اینجا نرخ تعویض هوا در هر دو سیستم  .]24[ دارد آلوده ذرات از عاري

بار در ساعت در نظر گرفته  30تهویه جریان آرام و مغشوش مساوي و برابر 
در جریان آرام از طریق کانالی در سقف این مقدار تعویض هوا شده است که 

و در سیستم تهویه جریان مغشوش توسط چهار عدد  متر مربع 4به مساحت 
  شود.مین میأفن روي سقف ت

                                                             
1 Block 
2 Airpak 

شود تا هم اتاق عمل معموال در طبقات میانی بیمارستان ساخته می
نسبت به طبقات باال بیشتر دسترسی  میزان میزان صدا کمتر باشد و همچنین

ت دما ها براي اتاق عمل به صورشرایط مرزي دیواره ، به همین دلیلباشد
   در نظر گرفته شده است. سلسیوسدرجه  20و برابر  ثابت

که هر پزشک  کربن استاکسیدديشده  بررسی يدر این مقاله آالینده
 يکند و همچنین الگوي جریان در هندسه براي حاالت تهویهآن را تولید می

  شود.متفاوت با هم مقایسه می
د ها را به صورت اعداآنبررسی ي مورد انواع تهویهتر به براي ارجاع راحت

ي شماره حالت گذاريشماره کنیم که در اینگذاري مییک تا چهار شماره
هاي پخ زده هاي خروجی در گوشهمربوط به جریان آشفته که دریچه یک

دو براي همین نوع جریان ولی ي شمارهحالت تاق عمل قرار دارد و شده ا
متر از  2/0هاي خروجی در دو دیوار عمودي رو به روي هم و در ارتفاع دریچه

جریان آرام در ورودي  داراي سه و چهار هر دو حالتد. نکف اتاق قرار دار
ها قرار دارد ها در گوشهسه دریچه يشماره حالتبا این تفاوت که در  .تندسه

  .باشدمی دو يشمارهمانند خروجی  چهار دریچه يشماره حالت ولی در
توزیع دما در اطراف بیمار  ،شوددیده می 7تا  4هاي با توجه به شکل

درجه  23 کمتر ازتقریبا یکسان و هواي اطراف بیمار  حالتبراي هر چهار 
شفته مناسب و تقریبا ام و آجریان آر توزیع دما در قرار دارد. پس سلسیوس

 اطراف بیماري چهار توزیع دما در لی در حالت شمارهو است یکسان
 .باشدتر و داراي نظم بیشتري مییکنواخت

  

 
  ي یکشماره حالتتوزیع دما در  4شکل 

 

 
 دو يشمارهحالت توزیع دما در  5شکل 

  

  
  سه يشمارهحالت توزیع دما در  6شکل 
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  چهار يشمارهحالت توزیع دما در  7شکل 

  
- دیده می ،داده شده است هاي هندسهتوزیع سرعت 11تا  8در اشکال 

به وجود که به دلیل وجود المپ، در زیر آن قسمت جریان چرخشی  شود
الگوي جریان کامال نامنظم  در جریان آشفته 8 با توجه به شکل آمده است.

هاي خروج بهبود با تغییر جانمایی دریچه 9ولی این نظم در شکل  ،باشدمی
ه متر بر ثانیه رسید 5/0یافته ولی در این حالت سرعت جریان اطراف بیمار به 

حداکثر توزیع  10و در جریان آرام شکل  باشداست که باز هم نامناسب می
  هوا مقداري متر بر ثانیه است و توزیع جریان 3/0سرعت در اطراف بیمار 

هاي با تغییر در جانمایی دریچه 11نامنظم است که این توزیع در شکل 
ر این حالت عالوه بر اینکه توزیع خروج تا حد زیادي بهبود یافته است و د

 3/0جریان از نظم مناسبی برخوردار است، سرعت در اطراف بیمار نیز تقریبا 
 باشد.تري میمانده است که این توزیع نسبت به حاالت قبل توزیع مناسب

 

 
 ي یکشمارهحالت  در توزیع سرعت 8شکل 

 

 
 ي دوشمارهدر حالت توزیع سرعت  9شکل 

 

 
 ي سهشمارهدر حالت توزیع سرعت  10شکل 

 

 
 ي چهارشمارهدر حالت توزیع سرعت  11شکل 

  
بحث خواهد  بیمار توزیع آالینده در اطراف 15تا  12با توجه به اشکال 

در اتاق عمل کامال  آالینده توزیع شوددیده می 12شد. ابتدا با توجه به شکل 
 5/7×10-6در اطراف بیمار حدود  1اکسیدکربندي کسر مولی نامنظم است و

 25/2×10-6حدود به  عددحجم زیادي از هواي اطراف سقف این  در است ولی
هاي ورودي و امکان مخلوط که به دلیل نزدیک بودن به دریچه رسیده است

با تغییر در جانمایی  13نیستند. در شکل  شدن با هواي ورودي اصال مناسب
 5×10-6ي حدود مقدار اطراف بیمار بهآالینده در  کسر مولیدریچه خروج 

رسیده است که مقدار آالینده در اطراف بیمار زیادتر نیز شده است. ولی در 
آالینده در اطراف سر بیمار به حدود صفر رسیده  14جریان آرام در شکل 

ن قسمت غلظت آالینده مقداري است ولی به دلیل وجود المپ، در زیر آ
نیز رسیده  5/4×10-6آالینده حتی به حدود  کسر مولیست و یش داشته اافزا

آالینده در  15هاي خروجی در شکل است و با تغییر در جانمایی دریچه
اي در اطراف بیمار اطراف بیمار تقریبا صفر شده است و هیچ گونه آالینده

وجود ندارد و هواي کامال تصفیه شده و مناسبی در اطراف آن حضور دارد که 
   باشد.مطلوب و مناسب میاین 

 

 
  ي یکشمارهحالت توزیع آالینده در  12شکل 

 

 
  ي دوشمارهحالت توزیع آالینده در  13شکل 
  

                                                             
1 Carbon Dioxide (mole) fraction 
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  ي سهشمارهحالت توزیع آالینده در  14شکل 
  

 
  ي چهارشمارهحالت توزیع آالینده در  15شکل 

 نتیجه گیري -3
حالت با توجه به اینکه توزیع دما در چهار همانطور که قبال نیز بحث شد 

 ندانی ندارد و در جریان آشفته سرعتچدر اطراف بیمار تفاوت  بررسی شده
شود که مناسب نیست و در اطراف بیمار و پزشکان زیاد می جریان هوا

پس توزیع جریان آرام براي هندسه  .شودهمچنین باعث عدم آسایش می
کمتري در  يو نیز به دلیل وجود آالینده باشدتر میمورد بررسی مناسب

مورد  يهندسه در خروجی براي جریان آرام هاياطراف بیمار، جانمایی دریچه
  بررسی بهتر است نزدیک کف قرار داده شود.

- شماره يتهویهخروجی در  يبا وجود اینکه بیشتر شدن مساحت دریچه
ا مساوي قرار دادن ، ولی بثیر نیستأتبیخروج آالینده چهار نسبت به  ي

 يشمارهي تهویه چهار با مساحت خروجی يشمارهي تهویهمساحت خروجی 
شود توزیع آالینده کمتري در نیز دیده می 16طور که در شکل سه همان

 يشود. پس در این هندسهشماره سه دیده می حالتاطراف بیمار نسبت به 
اي تهویه اتاق عمل اتاق عمل و این شرایط بررسی شده بهترین حالت بر

هاي خروجی، قرار دادن تر براي دریچهجریان آرام و جانمایی مناسب يتهویه
  باشد. ها نزدیک کف اتاق میآن

 
 ي خروجیي دریچهي چهار با تغییر اندازهشمارهحالت توزیع آالینده در  16شکل 
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