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 همبیغِ ؽجیِ عبسی ذغتگی ٍاگي کفی کبًتیٌزثز ثب الشاهبت اعتبًسارز

1خَاز هزسثبى راز
 2ًسا پٌساراتیل ،*

 

  Email: marzban@iust.ac.ir :ًَیغٌسُ هربىت*

: چکیسُ

زر ایي همبلِ ٍاگي ثبری کبًتیٌزثز تحت ؽزایو ػولیبتی هَرز ثزرعی لزار گزفتِ ٍ ًتبیح ثسعت آهسُ ثب 

راُ آّي ثبری یکی اس ثرؾْبی اثزگذار زر .  همبیغِ ؽسُ اعت EN 12663پیؾٌْبزات ارائِ ؽسُ تَعو اعتبًسارز 

التقبز ّز کؾَری اعت ٍ ػالٍُ ثز عَز آٍری هبلی زر ػزفِ حول ٍ ًمل ٍ تزاًشیت کبال، اسهٌظز حذف آلَزگی ٍ 

زر ؽجیِ عبسی اًدبم ؽسُ، زر اثتسا هیشاى . ذيزات ًبؽی اس حول ٍ ًمل خبزُ ای ٍ َّایی تبثیز ثِ عشایی زارز

عپظ  ًیزٍّبی اػوبلی ثزای تحلیل . ًیزٍّبی زیٌبهیکی ًبؽی اس حزکت ٍاگي ثز رٍی ریل هحبعجِ ؽسُ اعت

ًْبیتب، تحلیل ذغتگی تحت ؽزایو ػولیبتی هَرز . تٌؼ زر ؽزایو ایغتبیی ٍ زیٌبهیکی ثکبر گزفتِ ؽسُ اعت

پیؾٌْبزاتی زر ارتجبه ثب ثْیٌِ عبسی عبسُ ایي زعتِ . هيبلؼِ لزار گزفتِ تب ًمبه ایوي ٍ کوتز ایوي ؽٌبذتِ ؽَز

. اس ٍاگٌْب ارائِ گززیسُ اعت

ٍاگي ثبری، ثبرگذاری زیٌبهیکی ٍاگي، تحلیل تٌؼ، ذغتگی  : ٍاصُ ّبی کلیسی

همسهِ 

راُ آّي ثبری یکی اس ثرؾْبی اثزگذار زر التقبز ّز کؾَری اعت ٍ ػالٍُ ثز عَز آٍری هبلی زر ػزفِ حول ٍ ًمل 

. ٍ تزاًشیت کبال، اسهٌظز حذف آلَزگی ٍ ذيزات ًبؽی اس حول ٍ ًمل خبزُ ای ٍ َّایی تبثیز ثِ عشایی زاؽتِ اعت

اًَاع ٍاگٌْبی حول ذَزرٍ، هغمف، لجِ کَتبُ، لجِ ثلٌس، هغيح، کوزؽکي، هغيح ػزیل، هرشى زار، حول غالت 

                                                 
1

استاديار، دانشکده ميندسي خٌدرً، دانشگاه علم ًصنعت ايران   

2 امٌر پژًىش ً تٌسعو محصٌل، شرکت ًاگن پارس   
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یکی  [1].ٍ حول ثبالعت اس ًوًَِ ّبیی ّغتٌس کِ زر راُ آّي خوَری اعالهی ایزاى هَرز اعتفبزُ لزار هی گیزًس

اس اًَاع ٍاگي ثبری  کِ ّن ثِ لحبً فزفِ التقبزی ٍ ّوچٌیي ثِ لحبً اهکبى خبثِ خبیی عزیغ تز حدن گغتززُ 

 الی 2ایي ًَع اس ٍاگي ثبیس ثتَاًس موي حول تؼساز . ثبر هَرز تَخِ لزار گزفتِ اعت ٍاگي کفی کبًتیٌز ثز اعت

ایي هالکْب ّن هغبئل ثْزُ ثززاری ّن چَى . هالکْبی ایوٌی فزاٍاًی را ارمب ًوبیس ( تٌی30 ٍ یب 20) کبًتیٌز 3

را زر ثز هیگیزز ٍ ّن هغبئل هزتجو ثب عبسُ ٍ ؽبعی ٍ عیغتن تؼلیك ٍ ... ًحَُ ثبرگیزی ، ًحَُ چیسهبى ٍاگٌْب ٍ

.  کبرایی ثَصی ٍاگي را ؽبهل هی ؽَز

زر ایي همبلِ عؼی ؽسُ اعت تب موي هسلغبسی ایي ًَع اس ٍاگٌْب تحت ثبر گذاری ّبی ػولیبتی تحلیل تٌؼ ٍ 

 عيح  (Power Spectral Density)ثزای ایي هٌظَر تبثغ تزاکن چگبلی ىیفی. تحلیل ذغتگی فَرت پذیزز 

حزکت . زر هحبعجبت اعتفبزُ ؽسُ اعت  [(3]ٍ  [2)] اتفبلی ریل ثب تَخِ ثِ کالط ثٌسی عيَح ریل ّبی آهزیکب

ٍاگي ثز رٍی ریل  ؽجیِ عبسی ؽسُ اعت ٍ کلیِ هؼبزالت ثب اعتفبزُ اس تئَری ارتؼبؽبت اتفبلی زر فنبی 

ایي حل زعتیبثی ثِ ًیزٍّبی ًَعبًی ایٌزعی ٍارزُ ثز عبسُ ٍاگي زر حیي (. [5]ٍ  [4)] فزکبًغی حل ؽسُ اًس

زر پبیبى آًبلیش ذغتگی ثز هجٌبی ثبر ّبی زیٌبهیکی اعتبًسارز ًیش . حزکت ثز رٍی ریل را اهکبًپذیز عبذتِ اعت

. فَرت گزفتِ اعت

 

: هَاز ٍ رٍػ

هؾرقبت .  ٍاگي کفی کبًتیٌز ثزکِ  ثزای حول ٍ ًمل کبًتیٌز هَرز اعتفبزُ لزار هی گیزز ًؾبى هی زّس1ؽکل 

.   آهسُ اعت1فٌی افلی ٍ اثؼبز ایي ٍاگي زر خسٍل ؽوبرُ 

اىالػبت هزثَه ثِ ٍاگي کفی : 1خسٍل 

 ػزك ذو  هیلی هتز1435
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 ٍسى ذبلی  تي21

 هبکشیون ثبر هحَری  تي20.5

 هبکشیون عزػت زر حبلت پز  کیلَ هتز ثز عبػت100

 حسالل ؽؼبع لَط  هتز80

 ىَل اس عزؽبعی  هیلی هتز18470

 ىَل اس هزاکش لالة  هیلی هتز19690

 فبفلِ هزاکش ثَصی  هیلی هتز14600

 لالة اتَهبتیک

 ثَصی عِ تکِ ریرتگزی

 عیغتن تزهش رٍعی

 لفل کبًتیٌز زعتی

 ظزفیت  تي60

 

 

ٍاگي کفی کبًتیٌز ثز : 1ؽکل 

 

ؽبعی اس . ؽبعی ایي ٍاگي یک عبسُ خَؽکبری اعت کِ اس ٍرق ّبی فَالزی ٍ همبىغ رٍل ؽسُ عبذتِ ؽسُ اعت

خٌظ ّوِ لغوت ّبی ثبر ثز ایي ٍاگي اس . تیز ّبی ىَلی، زٍ عز ؽبعی ٍ زٍ تیز ػزمی افلی تؾکیل ؽسُ اعت

.   هی ثبؽسST 52-3خٌظ 
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هدوَػِ ٍاگي کِ زر اثز ثی ًظوی ّبی عيح ریل زر سهبى حزکت ثز رٍی آى تحزیک هی ؽَز، ؽجیِ عبسی ؽسُ 

اعت  

: هؼبزالت حزکت ایي عیغتن ثِ فَرت سیز اعت. (2ؽکل )

fKxxCxM    ( 1) 

 عرتی هؼبزل ٍاگي اعت K هیزایی هؼبزل، C خزم هؼبزل ،M ثززار ًیزٍّبی ذبرخی ٍارز ثِ عیغتن ،fکِ 

xعیغتن تؼلیك زر سیز ٍاگي ثِ تزتیت ثب زهپیٌگ هؼبزل ٍ عرتی هؼبزل .  ثیبًگز خبثدبیی ثسًِ ٍاگي اعت

خزم فٌزثٌسی ًؾسُ زر ثززارًسُ چزخ ٍ هحَر ٍ لبة ثَصی کِ ثب ًبّوَاریْبی عيح ریل زر . ًؾبى زازُ ؽسُ اعت

.  توبط اعت زر سیز عیغتن تؼلیك هسلغبسی ؽساعت

 
 ٍاگي ثز رٍی ریل 4/1هسل : 2ؽکل 

 

حزکت پبیِ زر راعتبی لبئن ػبهل تحزیک عیغتن اعت کِ حزکت ليبر ثز رٍی ثی ًظوی ّب را ؽجیِ عبسی هی 

. ًوبیس

[ : 5]ثزای ثسعت آٍرزى پبعد عیغتن تبثغ، پبعد فزکبًغی اس راثيِ سیز هحبعجِ ؽسُ اعت 

12 ][)(  KiCMH   ( 2) 

[: 5] ثب تَخِ ثِ هؼبزلِ ی سیز هی تَاى پبعد ىیفی عیغتن را هحبعجِ ًوَز

 واگن

 سختي معادل  دمپينگ معادل 

 جرم فنر بنذي نشذه 

 ناهمواريهاي سطح ريل
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)()()()( *  HSHS ffxx   ( 3) 

*)(زر راثيِ فَق  H هشزٍج )(Hکِ زر هؼبزلِ فَق .  هی ثبؽس ffS ىیف ًیزٍّبی ٍارز ثِ عیغتن 

اس راثيِ سیز هحبعجِ هی  (Base Vibration)اعت کِ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ عیغتن تحت تبثیز ارتؼبؽبت پبیِ اعت 

: گززز

       yyff SKCS 22
  ( 4) 

زر راثيِ فَق  yyS ِىیف همسار خب ثِ خبیی پبیِ اعت کِ ثب تَخِ ثِ ثی ًظوی ّبی تقبزفی عيح ریل ک 

:  [(3]ٍ  [2)] ثزای کالط ثٌسی ریلْبی هرتلف زر آهزیکب ارائِ ؽسُ اعت هحبعجِ هی گززز

))((
)(

2

2

22

1

2

2

2






A
S   ( 5) 

 

  ثزای کالط ّبی هرتلف ریلPSDپبراهتزّبی هسل : 2خسٍل 

 6 5 4 کالط ریل

A (m) 2.39×10-5 9.35×10-6 1.5×10-6 

Ω1 (rad/m) 2.06×10-2 2.06×10-2 2.06×10-2 

Ω2 (rad/m) 0.825 0.825 0.825 
 

 

(همسار . آهسُ اعت (2)مزایت ثکبر گزفتِ ؽسُ زر هؼبزلِ فَق ثب تَخِ ثِ کالط ریل زر خسٍل 
2

(
v

 
 ٍ 

: ّوچٌیي همسار خب ثِ خبیی پبیِ اس هؼبزلِ سیز ثسعت هی آیس

v

S
S yy

)(
)(


   (6) 

ثزای هحبعجِ ی ثبرّبی ًَعبًی اػوبلی ثِ ثسًِ ٍاگي هدذٍر هتَعو ؽتبة اػوبلی ىی ؽزایو کبری ثب اعتفبزُ اس 

: راثيِ سیز ٍ ثزهجٌبی ىیف خبثِ خبیی هحبعجِ گززیس
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  ii

xxi SxE 42 (7) 

، (ًحَُ ثبرگیزی)یکی اس ًکبت حغبط زر ایي پضٍّؼ ثکبرگیزی پبراهتزّبی هٌيجك ثب ؽزایو کبری، اس خولِ ٍسى 

 را ًؾبى هی 4/1 پبراهتزّبی ثِ کبرگزفتِ ؽسُ ثزای حل هسل 3خسٍل ؽوبرُ . عرتی ٍ زهپیٌگ هؼبزل اعت

. زّس

 4/1همبزیز پبراهتزّبی ثکبر گزفتِ ؽسُ زر هسل  : 3خسٍل

M 4/1 خزم ٍاگي زر هسل  Kg20500 

C 4/1 زهپیٌگ هؼبزل عیغتن تؼلیك زر هسل Ns/m 156800 

K 4/1 عرتی هؼبزل عیغتن تؼلیك زر هسل N/m 2212400 

 

 اًدبم  Solid Works ٍ زر ًزم افشار4/1هسلغبسی ایي ٍاگي ثز اعبط اىالػبت هَخَز اس ایي ٍاگي ثِ فَرت 

 تي ثبر را زارز، کِ ایي 60ّوبًيَر کِ زر خسٍل هؾرقبت فٌی آهس؛ ایي ٍاگي لبثلیت حول . گزفتِ اعت

ثبرگیزی هی تَاًس هيبثك حبلت ّبی سیز ثبؽس؛  

 

 

  فوت20  فوت20  فوت20

  فوت20  فوت20



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     (عْبهی ذبؿ) گغتزػ ذسهبت هیثبق فجب ؽزکت حبهی اًدوي هٌْسعی حول ٍ ًمل ریلی ایزاى :ىزاحی ٍ تَلیس         www.gmsco.ir  

  ترققی تزیي تَلیس کٌٌسُ ًزم افشارّبی فٌؼت حول ٍ ًمل
 

 

 7 | ؽوبرُ ففحِ

 

 

 
حبلتْبی هرتلف ثبرگیزی : 3ؽکل 

 تي ٍ ٍسى کبًتیٌز 15زر ایي پضٍّؼ ثس تزیي حبلت ثبر گذاری زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت، ٍ ٍسى کبًتیٌز ّب کٌبری 

 تقَیز ثبرگذاری ٍ هؼ ثٌسی ایي هسل را 4ؽکل ؽوبرُ .  تي زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت30ٍالغ ؽسُ زر ٍعو 

زر ایي هیبى .  اعتفبزُ گززیس تب زلت حل افشایؼ یبثس2 ٍخْی زرخِ 4ثزای هؾجٌسی اس الوبى ّبی . ًؾبى هی زّس

زر هدوَع هسل هَرز . اس آًبلیش حغبعیت ًیش ثْزُ گزفتِ ؽس تب هؾجٌسی زر ًمبه توزکش تٌؼ ثِ ذَثی فَرت گیزز

.  حل ؽسANSYS الوبى زر هحیو ًزم افشار 48064ًظز ثب 

  فوت20

  فوت40  فوت20

  فوت40
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هسل الوبى هحسٍز عبسُ ٍاگي کبًتیٌز ثز  : 4ؽکل 

 

 :ؽجیِ عبسی

زر اثتسا ثزای هحبعجِ ًیزٍی .  اعتفبزُ گززیسMatlab  ٍ ANSYSثزای حل ثِ ىَر ّوشهبى اس زٍ ًزم افشار 

عپظ ًتبیح ثسعت آهسُ ثِ هحیو .  اعتفبزُ گززیسMatlabًَعبًی ًبؽی اس عیز ٍاگي ثز رٍی ریل اس ًزم افشار 

.  هٌتمل گززیس ٍ تحلیل تٌؼ ٍ ذغتگی اًدبم پذیزفتANSYSًزم افشار 

ًوَزار سیز ریؾِ هیبًگیي هزثؼبت ؽتبة اػوبلی ثِ ثسًِ ٍاگي زر سهبى عیز، زر عزػتْبی هرتلف ٍ ثزای حزکت 

ّوبًگًَِ کِ زر ایي ؽکل هؾبّسُ هی گززز کیفیت ذو . ثز رٍی ذيَه ثب کیفیتْبی هتفبٍت را ًؾبى هی زّس

زر ایي ؽکل ّوچٌیي ذو چیي ثیبًگز ؽتبة زر ًظز گزفتِ ؽسُ . تبثیز چؾوگیزی زر ریؾِ هیبًگیي هزثؼبت ًسارز

زر اعتبًسارز  

BS EN 12663:2000ٍاگي . زر ایي اعتبًسارز ٍعبئو ًملیِ ریلی ثِ پٌح گزٍُ تمغین هی ؽًَس.  اًدبم هی ثبؽس

ثب همسار ) g3.0 زر ًظز گزفتِ ؽسُ ٍ اثزات زیٌبهیکی ثزاثز ثب ًَعبًبت ثب زاهٌِ F IIکفی کبًتیٌز ثز خشء گزٍُ 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     (عْبهی ذبؿ) گغتزػ ذسهبت هیثبق فجب ؽزکت حبهی اًدوي هٌْسعی حول ٍ ًمل ریلی ایزاى :ىزاحی ٍ تَلیس         www.gmsco.ir  

  ترققی تزیي تَلیس کٌٌسُ ًزم افشارّبی فٌؼت حول ٍ ًمل
 

 

 9 | ؽوبرُ ففحِ

g21.0ّوبًگًَِ کِ زر . ثسٍى تَخِ ثِ عزػت ٍاگي زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت ( ثزای ریؾِ هیبًگیي هزثؼبت

 100حزکت ٍاگي ثب عزػت ثبالتز اس )تقَیز هؾبّسُ هی ؽَز ایي ؽزایو هؼبزل ثب زر ًظز گزفتي ثستزیي ؽزایو 

. هی ثبؽس (کیلَهتز ثز عبػت کِ تٌْب زر ؽزایو ثسٍى ثبر ثَزى ٍاگي هدبس اعت

 
ریؾِ هیبًگیي هزثؼبت ؽتبة ٍارز ثِ ثسًِ ثزای کالعْبی هتفبٍت ریل  : 5ؽکل 

زر هحیو ایي ًزم افشار ثزای .  ٍارز گززیسANSYSایي ًتبیح ثزای اًدبم هحبعجبت تکویلی ثِ هحیو ًزم افشار 

  . اػوبل گززیس4تحلیل تٌؼ هؾرقبت هکبًیکی هيبثك ثب خسٍل ؽوبرُ 

ST 52-3[ 6 ]ذَاؿ هکبًیکی  : 4خسٍل 

 ذَاؿ هکبًیکی همسار ٍاحس

N/ m2 2×1011 Elastic modulus 

NA 0.32 Poisson's ratio 

N/ m2 7.6×1011 Shear modulus 

kg/ m3 7800 Mass density 

N/ m2 5.97×108 Tensile strength 

N/ m2 4×108 Yield strength 

/Kelvin 1.2 ×10-5 Thermal expansion coefficient 

W/(m.K) 30 Thermal conductivity 

J/(kg.K) 500 Specific heat 
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ّوبًگًَِ .  ًتبیح حبفل اس تحلیل تٌؼ ثزای ثستزیي حبلت ثبگذاری زر ؽزایو اعتبتیکی را ًؾبى هی زّس6ؽکل 

 221کِ زر ایي ؽکل هؾبّسُ هی گززز، هیشاى تٌؼ هبکشیون زر لغوت ٍعو عبسُ رخ زازُ اعت ٍ ثزاثز 

ّوچٌیي ًمبه اتقبل تبهپًَْب تحت تٌؼ ثغیبر پبییٌی لزار زارز ٍ ثب زر ًظز گزفتي . هگبپبعکبل هی ثبؽس

هالحظبت هزثَه ثِ خذة اًزصی ٍ اثزات ًیزٍّبی خبًجی ٍارز ثز ٍاگي هی تَاى زر ایي ًمبه موي اًدبم ثْیٌِ 

. عبسی ٍ کبّؼ ٍسى اس حبؽیِ اهٌیت هٌبعت ثزذَرزار ثَز

 
ًتبیح تحلیل تٌؼ عبسُ زر ؽزایو اعتبتیکی  : 6ؽکل 

 تٌؾْبی هبکغیون کِ زر حیي ؽزایو کبری ثِ عبسُ اػوبل هی گززز را زر چْبر حبلت ؛ 7ؽکل 

 کیلَهتز ثزعبػت0: عکَى  

 کیلَهتز ثز عبػت5: حزکت زر ؽزایو هبًَر  
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 کیلَهتز ثز عبػت65: عزػت هیبًگیي کبری  

 کیلَهتز ثز عبػت105: عزػت هبکغیون کبری  

ّوبًگًَِ کِ زر ایي تقَیز هؾبّسُ هی گززز، افشایؼ عزػت ثبػث افشایؼ تٌؼ اػوبلی ثِ .  ًؾبى هی زّس

الجتِ ثب تَخِ ثِ ثبال ثَزى اعتحکبم تغلین هبزُ هَرز اعتفبزُ ایي زعتِ اس تٌؾْب، زر ؽزایو . عبسُ هی گززز

. اعتبتیکی تْسیسی ثِ حغبة ًوی آیٌس

 
ًوَزار تٌؾْبی زیٌبهیکی زر ؽزایو کبری  : 7ؽکل 

ثب تَخِ ثِ ثبال ثَزى عيح تٌؼ اعتبتیکی آًبلیش زیٌبهیکی ثزای زر ًظز گزفتي اثزات ذغتگی ثز رٍی عبسُ فَرت 

.  گزفت

 کِ زر عبذت عبسُ ایي ٍاگي اعتفبزُ هی ؽَز ًؾبى ST 52-3 را ثزای اًَاع فَالزّبی S-N هٌحٌیْبی 8ؽکل 

ًوَزار ذو چیي ثْتزیي ًوًَِ اس ایي فَالز ٍ ذو هوتس ثبًسی اس اًَاع هرتلف ایي فَالز کِ زارای ذَاؿ . هی زّس

. ذغتگی کوتزی ّغتٌس را ًؾبى هی زّس
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ST 52-3[ 6 ] ثزای فَالز S-Nهحٌیْبی  : 8ؽکل 

حبکی حبؽیِ اهیٌیت ثب مزیت  (ؽزایو ارائِ ؽسُ زر اعتبًسارز )ًتبیح حبفل اس تحلیل ذغتگی ثزای ثستزیي حبلت 

( =10S.F) ًمبه حغبط کِ زارای کوتزیي مزیت اىویٌبى زر تحلیل ذغتگی ّغتٌس9زر ؽکل .  اعت10ایوٌی 

. تمَیت ایي ًمبه هی تَاًس ثِ ثْجَز ىزح کوک ًوبیس. ًؾبى زازُ ؽسُ اعت

 
ًتبیح حبفل اس تحلیل ذغتگی عبسُ  :9ؽکل 
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: ًتیدِ گیزی

خْت . زر ایي همبلِ عبسُ ٍاگي کفی کبًتیٌز ثز تحت ؽزایو ثبرگذاری اعتبتیکی ٍ ػولیبتی هَرز ثزرعی لزار گزفت

ثزرعی ؽزایو ػولیبتی ًیزٍی زیٌبهیکی حبفل اس حزکت ٍاگي ثز رٍی ریل هحبعجِ ؽس ٍ ثب هیشاى پیؾٌْبزی 

تَعو اعتبًسارز 

 BS EN 12663:2000[.  7] همبیغِ گززیس

ًتبیح .  عبذتِ ؽسُ اس عبسُ ایي ًَع ٍاگي تحلیل تٌؼ ٍ تحلیل ذغتگی فَرت پذیزفت4/1ثب تَخِ ثِ هسل 

ّوچٌیي ىزاحی هحبفظِ کبراًِ . حبفل اس ایي پضٍّؼ ثیبًگز ایوٌی کبهل ایي ٍاگي زر ىی ؽزایو ػولیبتی اعت

ایي ٍاگي ثِ ٍیضُ زر ًمبه ًشزیک ثِ زٍ عز ٍاگي هؾبّسُ گززیس، کِ زر فَرت ػسم ٍخَز هحسٍزیتْبی ًبؽی اس 

. ثزذَرز هبثیي ٍاگٌْب زر ؽزایو کبری، اهکبى ثْیٌِ عبسی ایي لغوت اس عبسُ ٍخَز ذَاّس زاؽت

ػسم تبثیز پذیزی ًیزٍّبی زیٌبهیکی اػوبلی اس عَی ریل ثِ ایي ًَع اس ٍاگي اس زیگز ًتبیح ایي پضٍّؼ اعت کِ 

. هی تَاًس تبثیز پذیزی تٌؾْبی ًبؽی اس اثزات زیٌبهیکی اس کیفیت ذو را ًیش ثِ ّوزاُ زاؽتِ ثبؽس

ایي هغئلِ زر ؽزایو تالػ ثزای افشایؼ ثبر هحَری ، افشایؼ عزػت، . زر پبیبى ًمبه حغبط عبسُ هؾرـ گززیس

. ٍ تغییز خٌظ ٍاگي هی تَاًس ثغیبر حبئش اّویت ثبؽس
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