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 چکیده

در وارواُ تا اسسفادُ از  GFFGیر واهدَز. خرداخسِ ضذُ اسر GFFGواری  واهدَزیرهاضیي تِ در ایي همالِ
خرٍسِ تا ووه   GFFGواهدَزیر هسسحىن .آیذ تِ ٍجَد هی ًطذُ رزیي خلیسسر اضثاعّوراُ تا  EsalEE فیثر

ثٌذی ٍ  ندُ از دٍ اتسار ترضی آلَهیٌا زمسیىاری تا اسسفا الؼِ هاضیيطه.خیچاًذى فیثرّا آهادُ اسسفادُ ضذُ اسر
طذُ اتسار ترضی  رضسِ هسسحىن CTCٍ( 546cc)اتسار ترضی زرویة ضذُ iT[N,C:]ذُتٌذی ض طثمِ

رداری ثاتر ٍ ػوك ترادُ ت ترضی هسفاٍذ ٍ خیطرٍیّای  خرٍسِ هاضیي واری در سرػر(.566cc)آلَهیٌا
صافی سطح در اثر گیری  ػولىرد اتسار زراش آلَهیٌا تا اًذازُ گیری سایص اتسار زراش ٍ اًذازُ.اسر طذُ اًجاه

ىاری  یه فرایٌذ ترای آًالیس سایص اصلی اتسار آلَهیٌا در حیي هاضیٌ.سٌجیذُ هی ضَد GFFGىاری  هاضیٌ
 .ر گرفسِ ضذُواهدَزیر در ًظ

 ri،SrCکاری،سایص،نیرو، کاهپوزیت، هاضین: کلوات کلیدی
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زىاهل یافسِ زا ًیازّای صٌؼر ًظیر اسسحىام وططی تاال تِ ّورا ٍزى ون را زاهیي  GFFGهَاد واهدَزیر 
ضاهل واّص ٍزى،اسسحىام تاال،واّص ّسیٌِ ،لاتلر ضىل دّی ٍػور ًسثساٌ  GFFGهسیر ّای هَاد .وٌذ

فیثرّای .ًٍذر هی ترای افسایص اسسحىام تِ وار در وارترد ّای هٌْذسی ٍ GFFواهدَزیر ّای .طَالًی اسر
EsalEE تاال تَدى ًرخ اسسحىام تر ٍاحذ ثر داضسي هطخصاذ  ٍیژُ ًظیر  تِ صَرذ گسسردُ تِ خاطر در

تا زَجِ .اسسفادُ لرار هی گیرًذحجن،خایذاری هٌاسة لطری ٍهماٍم تَدى تِ حرارذ ،سرها،رطَتر ٍ سایص هَرد 
 سسثٌا ًیسسٌذ ٍهلِ َی ّن از ایي همسهَاد واهدَزی ،ای از هاضیي واری ًیاز دارًذ تِ درجِهَاد ایي وِ زواهی  تِ

تا ... واری،سٌثادُ واری،حىاوی،آسیاب وردى ٍ یر ترش،سَراخا اًَاع فرایٌذ ّای هاضیي واری ًظآى ّتر رٍی 
دى سطح لطؼِ هی زَاى ًام ایجاد زلراًس دلخَاُ،آهادُ سازی سطح ترای چسثاًذى،صیملی ور:اّذافی از لثیل

واهدَزیر ّا در ظاّر ضثیِ هاضیي واری فلساذ اسر اها تِ دلیل زفاٍذ ساخساری واهدَزیر  یي واریهاض.ترد
در ترش فلساذ ،هىاًیسم ترادُ ترداری زغیر ..یِ ّایی تا جٌس ّای گًَاگَى، هسفاٍذ اسرّا ٍ زطىیل ضذى از ال

. اتسار حرور وردُ ٍ جذا هی ضَد ایي ترادُ رٍی ترادُ از رٍی ترتٌا زر از اتسار اسر، هادُ ًرم.ضىل خالسسیه اسر
در ایي فرایٌذ تِ جای .اها در هاضیي واری واهدَزیر ّا ترادُ ترداری تْسر اسر تِ صَذ خرد ضذى زؼریف ضَد

جْی لرار هی َلثِ ترضی زحر سایص لاتل ز .لثِ ترضی فیثر ّای هحىن ورتي را هی ضىٌذ ترش لطؼِ وار،
هطىالذ دیگری وِ در هاضیي واری واهدَزیر ّا ٍجَد از  .ضَد گیرد وِ تِ فرسایص سریغ اتسار هٌجر هی

گسسسگی الیاف ٍ زاثیر هٌفی آى در ػولىرد لطؼِ،هاضیي واری الیاف را در  :ى تِ هَارد زیر اضارُ ورداهیسَ ،دارد
،در حیي ترش ًثایذ درجِ حرارذ از دهای رٍب رزیي تاال زر  هَاد ضیویایی ٍ رطَتر لرار هی دّذ هؼرض 

،خٌه واری تایذ تِ گًَِ ای تاضذ وِ تِ هَاد زطىیل دٌّذُ واهدَزیر ،ضریة ّذایر حرارزی ون واهدَزیررٍد
  .آسیة ًرساًذ ٍ تِ دلیل سایٌذُ تَدى واهدَزیر طَل ػور اتسار ون ٍ ّسیٌِ تاالی هاضیي واری

 

 .E-glass fibre reinforced composite rod 1 ضکل

 

 .Properties of E-glass fibre roving  1 جدول

Material Density (g/cm3) Tensile 

modulus ksi 

(GPa) 

Tensile 

strength ksi 

(Mpa) 

Tensile strain 

(%) 

E-glass fibre 

roving (2400 

m/kg) 

2.6 11,000 (76) 500 (3450) 4.7 
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غیر  FFGتِ طَر هؼوَل هَاد . داراسر FFGًمص اساسی در هطالؼِ فرایٌذ هاضیي واری هَاد  زحلیل ًیرٍّا
گرٍّی ضاهل  FRP.را داراسر anisotropic))ًاّوساًگردیّوچَى هَاد هسسحىن ضذُ ٍیژگی ّای ّوساى ٍ 

 .[4-1] ضًَذ اسر،وِ تاػث سخر ضذى هاضیي واری هیفیثرّای زحول وٌٌذُ تار از 

واهدَزیر فیثر ضیطِ ٌَّز تِ دلیل ساخسار درًٍی ٍ اسسحىام وططی تاال یه هطىل اساسی واری  هاضیي
اتر ایي . [4]اسر واری ترای  اًسخاب دلیك خاراهسرّای هاضیيفیثرّای هسسحىن ضذُ خیلی سایٌذُ هی تاضٌذ،ٌت

تِ [. 6-9]ذ اسرواهال تا فلساذ هسفاٍ GFFGهىاًیسم هاضیي واری [. 5]واری ػالیؼخیلی اّویر دارد هاضیي
وٌسرل [. 06]واری ایي هَاد، واّص ًرخ سایص از اّویر زیادی ترخَردار اسر دلیل سایص زیاد در هاضي

گسارش [. 00]تاضذ ّای ٍاردُ تِ سطح سخر هی آسیةّای تالیواًذُ ،ٍ صافی سطح تِ دلیل  ویفیر سطح،زٌص
ساخسار [. 01]تاضذ ص ترضی،ٍضىسر هیهرزثط تا زغییر ضىل خالسسیه،زٌ GFFGواری  ضذُ اسر وِ هاضیي 

تا زاٍیِ [. 02-03]واری ًیس زاثیر دارد آیذ وِ تر رٍی هاضیي ّای هْن تِ حساب هی درًٍی هادُ از جولِ ٍیژگی
اسر وِ ًیرٍی ترضی ٍ دهای ًاحیِ ترضی  هطاّذُ ضذُ[. 04]اتذ درجِ هیساى سایص اتسار وااّص هی 96ترادُ 

 [.05]زیر هَثر اسرواری واهدَ تر ػولىرد هاضیي

یه هسغیر ٍاتسسِ هْن اسر وِ وِ در تسیاری از زحمیماذ اّویر آى تِ ( زراش)اساس ًیرٍی ترضی يایتر  
تِ وسر حجوی فیثرّای زرویة ٍ ساخسار همادیر هسفاٍزی دارد وِ  (زراش)ًیرٍی ترضی .اسر اثثاذ رسیذُ

 GFFGواری،صافی سطح ٍ سایص اتسار در هاضیي واری در ایي هطالؼِ ًیرٍی هاضیي .زطىیل آى تسسگی دارد
 .اًذازُ گیری ضذُ اسر

تِ طَر ػوذُ در هاضیي واری  GCD،CBNٍGcBNتا زَجِ تِ هطالؼاذ خیطیي هی زَاى دریافر وِ اتسار ّای 
GFFG تذیي ػلر هطالؼِ هاضیي واری  .هَرد اسسفادُ لرار هی گیردGFFG  هسوروس تراتسار هسطىل از زرویة

[N,C]iT  آلَهیٌا ٍ ّوچٌیي  اتسار ٍCTCزیر واهدَ.رضسِ هسسحىن ضذُ آلَهیٌا اسرGFFG  تا خلیسسررزیي غیر
 .هسسحىن ضذُ آهادُ ضذُ اسر EsalEEتِ ّوراُ  اضثاع

 روش کار

صَصیاذ هٌحصر تِ فرد آى تِ ػلر خ EsalEEفیثر . ْیِ ضذُ اسردر آزهایطگاُ ز GFFGلَلِ واهدَزیسی 
ػثَر وردُ زا  از حوام رزیي غیر اضثاعر ضیطِ ای فیث.آهذُ اسر2 جذٍل،هطخصاذ آى در1 جذٍل اًسخاب ضذُ

هیلِ 1 ضىل .خیچیذُ هیطًَذ mm04درجِ تِ دٍر هیلِ  96خیس ضَد ٍ سدس فیثر ّا را تا زاٍیِ ساخساری
زم ساػر هرالثر هی ضَد زا تِ اسسحىام ال 1فَالدی وِ تِ دٍر آى واهدَزیر خیچیذُ ضذُ ٍ تِ هذذ 

ترش دادُ هیطَد زا تسَاى آى را در دسسگاُ هاضیي واری لرار  mm366ٍ طَل  mm54هیلِ تا لطر .ترسذ
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ًوایص هی دّذ وِ در آى هی زَاى غیر یىٌَاخر زصَیر هیىرٍسىح الىسرًٍی از واهدَزیر را  ]1 ضىل[.داد
  .تَدى واهدَزیر را هطاّذُ ورد

در فرایٌذ .هطخصاذ اتسار ّای اسسفادُ ضذُ تِ ّوراُ هَاد زطىیل دٌّذُ آى ّا آهذُ اسر3 جذٍل در 
سِ ضذُ در حالی وِ از سرػر ّای هاضیي واری خاراهسرّای ػوك تارترداری ٍ هیساى خیطرٍی ثاتر در ًظر گرف

در حیي ایي فرایٌذ هیساى سایص اتسار ٍ صافی سطح لطؼِ وار اًذازُ گیری هی .هخسلف ترضی اسسفادُ ضذُ
اًذازُ گیری .ج جْر هطاّذُ هیساى سایص اسسفادُ هی ضَدیىرٍسىَترای اًذازُ گیری هیساى سایص از ه.ضَد

ّای رًٍی.را اًذازُ هی گیرد اًجام هی ضَد lFوِ  166iFح صافی سطح تِ ٍسیلِ دسسگاُ خرٍفایل سٌج سط
                                             .هاضیي واری تا ووه دسسگاُ دیٌاهَهسر هطخص هی ضَد

 سایص ابسار آلوهینا

در ویفیر  ّا در هاضیي واری اسر،ایي هَضَع تِ صَرذ هسسمینص اتسار یىی از هْن زرتي خاراهسرسای 
سایص در اتسار تر اثر زواس تیي رراذ سخر ٍ هروة .ّای هاضیي واری زاثیر دارد سطح،ػور اتسار ٍ ّسیٌِ

سایص اتسار  4 ضىلٍ 3 ضىل در ضىل. واهدَزیر ٍ سطح اتسار ٍ جذا ضذى لسور ّایی از اتسار ازفاق هی افسذ
فرسایطی اسر وِ در اثر اصلی سایص اتسار  مهىاًیس.ّا ٍ سرػسطاى هطخص ضذُ اسر تا زَجِ تِ جٌس آى

ضیي واری، تاػث فرسایص اتسار ضذُ ٍ ّا در طَل هاتسار تا رراذ ریس ضىسسِ ضذُ فیثررٍیِ ازواس همذاری از 
 ّاساى فرسایص ٍ ًرخ ضىسسِ ضذى فیثرتا افسایص سرػر ترضی هی .ترادُ تِ درٍى اتسار هی ضَد حسی ًفَر

اثر ضىسر فیثرّا صذهاذ تسیار ضذیذی تِ اتسار در تر. هی یاتذِ طَل ػور اتسار واّص افسایص هی یاتذ در ًسیج
زرویثی از ًسیجِ ضىسر فیثرّا .ًرخ سایص هی ضَد اثر فرسایص ٍارد هی ضَد وِ ایي خَد ًیس تاػث افسایص

 .فیثر ّای ضىسسِ ضذُ 5 ضىل .خوص ٍ ترخَرد هی تاضذ

 .Composition of E-glass fibre  2 جدول

Composition SiO2 AlO2 CaO B2O3 
Content % 52%–56% 12%–16% 16%–25% 8%–13% 
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2 ضکل  SEM micro graph of GFRP composite. 

 

 flank wear versus machining time of alumina cutting tools while machining GFRP 3 ضکل

composite. 
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 flank wear versus cutting velocity of alumina cutting tools while machining GFRP 4 ضکل

composite. 

 پی و هکانیسم سایصوهطاهدات هیکروسک

از ػَاهل هَثر در هاضیي واری آى ّا هی زَاى تِ .تا هاضیي واری فلساذ هسفاٍذ اسر GFFGهاضیي واری 
ترای هاضیي واری زرویثی از ضىسر ٍ زغییر ضىل خالسسیه  FFGدر .ساخسار فیثر ٍ ٌّذسِ اتسار اضارُ ورد

گَدی ایجاد هی ضَد در  ،هاضیي واری فلساذ تر لثِ ترضی تِ دلیل سایصدر.ترضی ازفاق هی افسذ ز زٌصًاضی ا
ّای در اتسار.اهدَزیر فرسایص هی یاتذلثِ ترضی تر اثر رراذ سخر و FFGصَرزی وِ ترای هاضیي واری 

تسار سراهیىی آلَهیٌا اتسار سخر ضذُ در حالی وِ در اوِ افسذ  فلساذ در ًاحیِ ای سایص ازفاق هیهاضیي واری 
 ضىل.ًرم هی تاضذ وِ ایي تر اساس هطاّذاذ هیىرٍسىح الىسرًٍی لاتل زائیذ هی تاضذ ،ًاحیِ سایص

 CTCتیطسر از  iT[N,C]لاتل هطاّذُ اسر وِ ًاحیِ سایص در   7 ضىل ّوچٌیي از ضىل.6 ضىل.**514
چسثٌذگی خلیور ّا در واهدَزیر زاثیر زیادی در ضىل گیری سایص اتسار ًذارد . ، هی تاضذن ضذُرضسِ هسسحى

تر هطاّذاذ تاال تِ ایي ًسیجِ هیرسین وِ اتسار تٌا.رّای ضیطِ تر اتسار ترضی اسرتلىِ ػلر اصلی فرسایص فیث
CTC ،ًُسثر تِ تْسری در تراتر سایص  هماٍهر رضسِ هسسحىن ضذ[N,C]iT ًطاى هی دّذ از خَد. 
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  .The properties of the alumina-based ceramic cutting tool materials  3 جدول 

Details of tool 
material 

Unit Ti[C, N] mixed 

alumina (CC650) 
SiC whisker 
reinforced alumina 
(CC670) 

Composition  Al2O3 70%  

TiN 22.5%  

TiC 7.5% 

Al2O3 80% 

SiCw 20% 

Density g/cm3  4.26 3.74 

Vickers hardness (HV10) 1800 2000 
Transverse rupture 

strength 
MPa 550  

900 

 
Young’s Modulus GPa 400 390 

 
Fracture toughness MPa m1/2 4.0  

8.0 

 
Thermal 

conductivity 
W/mK 24  

18 

 
Coefficient of 

thermal expansion 
K−1.10−6 8.6 6 
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 SEM micrograph of borosilicate glass fibre chip powder formed while machining 5 ضکل

GFRP composite with an alumina cutting tool. 

 

 .SEM micrograph of the SiC wisker reinforced alumina cutting tool edge(CC670) 6 ضکل
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 .SEM micrograph of the Ti[C,N] mixed alumina-based ceramic cutting tool(CC650) 7 ضکل

 صافی سطح

اضسِ وِ ًِ ترادُ تا لثِ اًث تِ طَری.یىی از ًىاذ ولیذی صافی سطح در اًسْای وار هی تاضذ در هاضیي واری
ّای تِ دسر آهذُ از  زَجِ تِ دادُ تا. َب تا زلراًس خاییي داضسِ تاضینهطلزطىیل ضذُ تاضذ ٍ ًِ سطح ًا

سر ایي در حالی ا .صافی سطح تْسر ضذُآزهایطاذ هسَجِ هی ضَین وِ ّر چِ سرػر ترضی را افسایص دّین 
صافی ذار هطخصی تِ تؼذ تا افسایص سرػر، زَاى افسایص داد زیرا از یه هم وِ سرػر را زا همذار هحذٍدی هی

هسیر  .ورد را ًیس ون ِیل ترادُ تا لثِ اًثاضستا افسایص سرػر ًیس هی زَاى احسوال زطى .سطح تذزر هی ضَد
ّای ترضی هی افی سطح تْسر ًسثر تِ سایر اتسارص GFFGی اسسفادُ از  اتسار ترضی آلَهیٌا  در هاضیي وار

ًاحیِ سایص را در اتسار رضسِ .هی تیٌین 10 ضىلهمایسِ جٌس هخسلف اتسار را در ویفیر سطح ًْایی در .تاضذ
زیر هیىرٍسىَج الىسرًٍی لاتل 9 ضىلسایص  ٍ ّوچٌیي ًاحیِ گَد ضذُ در اثر 8 ضىلای هسسحىن ضذُ 

 .هطاّذُ اسر
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 Ridges and grooves on the wear land of the SiC whisker reinforced alumina cutting 8 ضکل

tool while machining GFRP composite material. 

 

 

. 

 

 Bulk deposition of matrix material on the Ti[C, N] mixed alumina cutting tool while 9 ضکل

machining GFRP composite material. 
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 Surface roughness versus cutting velocity after machining GFRP composite 10 ضکل

material with alumina cutting tool for 9 min. 

 

 نیروی هاضین کاری

رٍی اتسار ترش اسر وِ ّر چِ تسَاى ایي ًیرٍی هاضیي واری ًاضی از لغسیذى ترادُ ٍ یا هادُ لطؼِ وار تر 
یر جٌس لطؼِ تِ ػَاهلی ًظ ًیرٍی هاضیي واری .ًیرٍی اصطىان را ون ورد ًیرٍی هاضیي واری ووسر اسر

ٍاز سرػر 11 ضىل تا فسایص سرػر ترضی ًیرٍ واّص هی یاتذ. وار، زاٍیِ ترادُ،سرػر ترضی تسسگی دارد
  .هطخصی تِ تؼذ ًیرٍ ّا افسایص هی یاتذ

 

 Principal cutting force versus cutting velocity of alumina cutting tools while  11 ضکل

machining GFRP composite at 6 min. 
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در ًیرٍی ترضىاری دخیل ّسسٌذ، وِ تاػث تذزر ضذى ٌّذسِ  اتسار ترش،جٌس اتسار ٍ ضرایط هاضیٌىاری 
ٍ ًیرٍی ون ترش را  سطح زواس واّص یافر( رفسار ضىٌٌذُ)طِ ای تا ضی رفیث ردر حضَ .هیطًَذسطح 

ترش در جْر  :یذٌّذًوایص هFRPًیرٍی ترش را درهاضیٌىاری واهدَزیر ّای دٍ هىاًیسم ػوذُ . ارزماهیذّذ
ترای . اسر آلَهیٌا اسسفادُ ضذُ تا  تیس هیىیدر ایي همالِ اتسار ترش سرا. َازیػوَدی ٍ وواًص در جْر ه

فیثرّا خَاّذ تَد ٍ  جْر اتسار ترش ػوَد تر جْر درجِ 96تا زاٍیِ راسسای فیثر  GFRP واهدَزیرهاضیٌىاری 
تا اتسار  GFRPىاری ٌوِ هاضی راش در ضرایطیدیٌاهَهسر دسسگاُ زًیرٍی ترش زَسط . هىاًیسم ترش حاون اسر

تِ .اًذازُ گیری هیطَد اًجام هیطَد،  mm601ٍ ػوك ترش  rev/mm6065ترش آلَهیٌی در ًرخ خیطرٍی ثاتر 
ػوَها . در جْر سرػر ترش رخ هیذّذ ًیرٍی ترضی اصلی هاوسیون.یص دادُ ضذًُوا 06زرزیة در ضىل 

ری حالی وِ ًیرٍی ترش ًَساًی تِ ػلر هاضیٌىای ضَد درًوایص دادُ ًوجْر خاصی در ّیچ ًیرٍی ترش 
 .ضَد هازریىس در یه سیىل ظاّر هیسخر فرسایطی فیثرّا ٍ ًرم 

ًیرٍی اصلی ترضی وِ در هاضیٌىاری  .ّا سخر خَاّذ تَد GFRPتیٌی ًیرٍی ترش در هاضیٌىاری از ایٌرٍ خیص
 .ووسر ّسسٌذاز هاضیٌىاری فَالدّا تِ طَر لاتل هالحظِ ای  تِ دسر هی آیٌذ GFRPواهدَزیر ّای 

 .راذ تی ضىل ٍ ضرایط ًرم هادُ هازریىس اسر ّا، GFRPػلر زفاٍذ در زرویة هَاد  ِایي ت

فیثرّای فرسایٌذُ تِ فطار زیادی از لثِ اتسار ترش ًیازی ( زیاد)لطر فیثر خیلی وَچه تاضذ خن وردى  اگر
 .ًذارد

زریي اتسار در واّص ، هَثرٍ تذٍى ضىاف + تِ طَر ولی اتسار ترضی سراهیىی تا تیس آلَهیٌا تا زاٍیِ ضیة 
 .اسر e-glass/ polyester ًیرٍی ترش در هاضیٌىاری واهدَزیسْای تا تیس 

را در  ( N154) ًیرٍی ترضی تیطسریTI(C,N)  ،اتسار ترش آلَهیٌی تا زرویة  GFRPدر هاضیٌىاری واهدَزیسْای 
تا ّواى ضرایط SIC(N 116  )ًسثر تِ اتسار ترش آلَهیٌی تا رضسْای هسسحىن ضذُ  m/min 046سرػر ترش 

 .را دارد ترش

تا ایي .افسایص هی یاتذ در اتسذا ًیرٍی ترضی تطَر لاتل هالحظِ ای واّص هی یاتذ در حالی وِ سرػر ترضىاری
واّص اٍلیِ در ًیرٍی ترش . افسایص یاتذ  m/min 146ی حال ًیرٍی ترضی زوایل دارد در سرػسْای ترش تاال

هٌجر تِ واّص اسسحىام ترضی ، تا زَجِ تِ سرػر ترش تِ ػلر واّص در زواس ضیار ٍ افسایص ًاحیِ ترش 
 .ضَد در لطؼِ وار هی

ص افسای. افسایص هی یاتذ ٍ وار سخسی در لطؼِ وار رخ هیذّذ اگر سرػر ترش افسایص یاتذ ، سایص اتسار ّن
 .سایص در اتسار ترش لطؼِ وار را ترای اتسار هطىل خَاّذ ورد
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یطی تاػث ّوچٌیي ٍجَد اجسای فرسا. رٍ ًیرٍی ترضی زوایل دارد در سرػسْای ترش تاال افسایص یاتذ از ایي
 .  ًَساى در ًیرٍی ترضی هی ضَد

 

 :ًسیجِ گیری

ّر دٍ اتسار ترش . تا اسسفادُ از اتسار ترضی آلَهیٌی هَرد تررسی لرار گرفر GFRPزَاًایی هاضیٌىاری واهدَزیر 
 .تا زَجِ تِ سرػر ترش دچار فرسایص هیطًَذ

ًسثر تِ اتسار آلَهیٌی   SICتا رضسِ ّای هسسحىن ضذُ آلَهیٌی  خَردگی سایطی واهال آّسسِ ٍ ون دراتسار
 . رخ هیذّذ  TI(C,N)هروة

 .وِ تِ آى اضارُ ضذ تِ ػلر زفاٍذ رازی صافی سطح در هازریىس ٍ فیثرّاسرزفاٍذ در همذار صافی سطح 

در  .دارًذ  TI(C,N) سطح خایاًی تْسری ًسثر آلَهیٌی هروة  SICترش تا رضسِ ّای هسسحىن ضذُ الَهیٌی اتسار
 .ًسیجِ ػولىرد رضسِ ّای هسسحىن ضذُ الَهیٌی تْسر از هروة اسر
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