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بزای تخویي دقیق  ANSYS CFXافشار ّای ساکي ٍ دٍار تَسط ًزمساسی جزیاى حَل استَاًِشبیِ

 ضزایب لیفت ٍ درگ 

 
 4هزین ّاشویِ ،3هْذی ًیلی ،2احوذ صذاقت ،1هحسي رشیذی ًضاد

 تجذیل اًزصی –هٌْذعی هکبًیک  -داًؾگبُ کبؽبى -1

 تجذیل اًزصی –هٌْذعی هکبًیک  -داًؾگبُ فٌعتی اففْبى  -2ٍ3

 تجذیل اًزصی –هٌْذعی هکبًیک  - -داًؾگبُ یشد -4

 

 

 چكیذُ 

ّبی عبکي ٍ دٍار در فٌبیع هختلف ٍ ثب تَجِ ثِ کبرثزد سیبد اعتَاًِ

پیذا  ،ثخقَؿ عالقِ جذیذ در کبرثزد اثز هگٌَط در کبرّبی َّافضبیی

کزدى یک حل عذدی هٌبعت جْت یبفتي تَسیع فؾبر درعت ٍ ًْبیتب 

هحبعجِ ضزایت لیفت ٍ درگ ثز رٍی آًْب ّوَارُ ثعٌَاى یکی اس هغبئل 

اعت.کبری کِ تقزیجب در حذٍد یک قزى هْن در آیزٍدیٌبهیک هغزح ثَدُ

 اهب ثب اًذ.اعت کِ آغبس ؽذُ ٍ پضٍّؾگزاى سیبدی ثزای حل آى تالػ ًوَدُ

-تَجِ ثِ ؽکل ٌّذعی اعتَاًِ ٍ هٌحٌی ثَدى آى کِ ثز خالف ظبّز عبدُ

اػ یک ؽکل ثغیبر پیچیذُ در کبرّبی عذدی ثؾوبر هیزٍد، تب کٌَى 

-ّز چٌذ ثعضی اس حل اعت.جَاثْبی دقیقی ثزای ایي هغبلِ ثذعت ًیبهذُ

ًتبیج ًغجتب قبثل  اًذّبی عذدی در سهیٌِ هحبعجِ ضزایت لیفت تَاًغتِ

ثیٌی ًقغِ جذایؼ جزیبى ثز لی را ارائِ دٌّذ، اهب ثعلت هؾکل پیؼقجَ

ّب در هحبعجِ ضزایت درگ ثب خغبی ّب، تقزیجب توبهی آى حلرٍی اعتَاًِ

در ٍاقع ّذف اس ایي پضٍّؼ ًیش ارائِ یک حل  اًذ.ًغجتب سیبدی ّوزاُ ثَدُ

ّبی عبکي ٍ عبسی درعت جزیبى حَل اعتَاًِعذدی هٌبعت جْت ؽجیِ

ٍار ٍ ًْبیتب ارائِ ًتبیجی ًغجتب قبثل قجَل ثزای ّز دٍ پبراهتز ضزیت لیفت د

ّب ٍ جزیبى حَل ، کِ جْت ًیل ثذیي هٌظَر، ایي اعتَاًٍِ درگ هیجبؽذ

 اًذ.عبسی ؽذُؽجیِ ANSYS CFXافشار آى در ًزم

 

اعتَاًِ دٍار، ضزیت لیفت، ضزیت ، اعتَاًِ عبکي:  ٍاصُ ّای کلیذی
 .ANSYS CFXدرگ، 

 

 

 هقذهِ 
 هزٍری بز کارّای اًجام شذُ پیشیي 

دٍار، هخقَفب اعتفبدُ اس اثز هگٌَط در ّبی کبرثزد رٍسافشٍى اعتَاًِ

رٍی  ٍ جشئی ای جْت هغبلعبتی دقیقکبرّبی َّافضبیی، ّوَارُ اًگیشُ

اعت. در اًتقبل جزم، هَهٌتَم ٍ حزارت در جزیبى پیزاهَى آًْب ثَدُ

آسهبیؾبت ثغیبری عزعت هحلی ٍ دهب در یک هحذٍدُ ٍعیعی اس عزعت 

ّبی الیِ اعت. پزٍفیلاًجبم گزفتِچزخؼ اعتَاًِ ٍ عزعت جزیبى عوَدی 

ّبی ًقغِ جذایؼ عیلٌذر چزخبى در جزیبى عوَدی، تَعظ هزسی ٍ هکبى

ّبی پلز فقظ هحذٍد ثِ هٌبعق گیزیاعت. اًذاسُ> ثزرعی ؽذ1ُپلز =

هتز( ّغتٌذ ٍ ٍی ًتَاًغت یک ؽکل هیلی 2ًشدیک عغح عیلٌذر )تب 

 د.کبهل ثزای جزیبى جلَ ٍ پؾت عیلٌذر ثذعت آٍر
> چٌذیي ًتیجِ تئَریکی ثذعت آهذُ اس هذل الذاط 2الذاط ٍ اثَعزة =    

> را ارائِ دادًذ ٍ ثیي ًتبیج آًْب ٍ ًتبیج تئَریکی ٍ آسهبیؾگبّی 3ٍ هٌقَر =

را ثزای هحبعجِ جزیبى  هَجَد هقبیغِ ًوَدًذ. الذاط ٍ هٌقَر هذلی عبدُ

 حَل یک عیلٌذر چزخبى در جزیبى عوَد ثز آى گغتزػ دادًذ. 

ّبی هتحزک > جْت ثیبى تَسیع عزعت رٍی دیَار2الذاط ٍ اثَعزة =    

دعت ٍ ثبالدعت اعتَاًِ دٍار اس رٍػ تقزیجی تَئیت اعتفبدُ ًوَدًذ. پبییي

ّبی هزسی آرام یِؽَد کِ در ّز دٍ عزف عیلٌذر، الدر ایي رٍػ فزك هی

 .اًذگغتزػ یبفتِ

> ثب اعتفبدُ اس رٍػ حجن هحذٍد افالح ؽذُ 4کبراثالط ٍ ّوکبراًؼ =    

اعتَکظ هتَعظ  -ثِ حل هعبدلِ ًبٍیز    تَعظ هذل تَرثَالًظ 

( پزداختِ ٍ ثذیي ًحَ جزیبى ثب عذد ریٌَلذس RANSگیزی ؽذُ ریٌَلذس )

 َدًذ. ثبال را رٍی یک اعتَاًِ دٍار ثزرعی ًو

را     77/1عبسی خَد ثِ هقذار> در ؽجی5ِتزاٍیي ٍ ّوکبراًؼ=     

ثزای حبلت ثذٍى چزخؼ اعتَاًِ دعت یبفتٌذ. ثعذّب آٍکی هغبلعبت 

ّبی عبکي ٍ دٍار اًجبم داد. ّزچٌذ ًتبیج آٍکی ثیؾتزی را ثز رٍی اعتَاًِ

ًیزٍی چٌبى هقبدیز هغبثقت ثیؾتزی ثب ًتبیج آسهبیؾگبّی دارد، اهب ّن

 کٌذ.آهذُ آسهبیؾگبّی پیؼ ثیٌی هیدرگ را ثیؼ اس هقبدیز ثذعت

 
 هَضَع هقالِ ٍ ًَآٍری بزرسی شذُ در آى

ّبی دٍار در فٌبیع هختلف ٍ اّویت ثب تَجِ ثِ کبرثزد ثغیبر سیبد اعتَاًِ

اثز هگٌَط ٍ ثِ تجیعت اس آى هحبعجِ هقبدیز ضزایت لیفت ٍ درگ ثز رٍی 

ؽبیذ  کبرّبی عذدی سیبدی در ایي سهیٌِ اًجبم گزفتِ اعت.آًْب، تب کٌَى 

یک اعتَاًِ ظبّزی پیچیذُ ًذاؽتِ ثبؽذ، اهب ثز خالف ظبّز عبدُ ٍ گَل 

سًٌذُ آى، ثعلت اًحٌبیی کِ در ؽکل ایي ٌّذعِ ٍجَد دارد، پیؼ ثیٌی 

ثبؽذ. عذم پیؼ ثیٌی ًقغِ جذایؼ جزیبى ثز رٍی آى ثغیبر عخت هی

جزیبى، ّوَارُ در کبرّبی عذدی اًجبم گزفتِ ثعٌَاى دقیق ًقغِ جذایؼ 

یک هعضل ثشرگ هذًظز ثَدُ ٍ هٌجز ثِ خغبی سیبدی در هحبعجِ ضزیت 

اعت. در ٍاقع ایذُ افلی ٍ ًَآٍری اًجبم ّب  گزدیذُدرگ ثز رٍی اعتَاًِ

عبسی یبثی ثِ یک ؽجیِگزفتِ در ایي پضٍّؼ ًیش رفع ایي هعضل ٍ دعت

کبّؼ خغبی هقبدیز ضزیت درگ در جزیبى حَل هٌبعت ٍ در ًتیجِ 

ثبؽذ. ّوبًغَر کِ در ًوَدارّبیی کِ در اداهِ ّبی عبکي ٍ دٍار هیاعتًَِ

-ای را ثیي ًتبیج ایي پضٍّؼ ٍ عبیز کبرّبی عذدی اًجبمآیذ ٍ هقبیغِهی

 rashidinejadmohsen@gmail.com، 09132574976داًؾجَی دکتزی،  -1
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دّذ، هؾخـ اعت کِ در ایي پضٍّؼ ثب حفظ گزفتِ پیؾیي ًوبیؼ هی

لیفت، خغبی هحبعجِ ضزیت درگ ًیش در  خغبی کن در هحبعجِ ضزیت

آهذُ، یک حل ًغجت ثِ عبیز کبراّبی قجلی ثغیبر کوتز ثَدُ ٍ ًتبیج ثذعت

 دٌّذ.ًغجتب هٌبعت ٍ ثب خغبی کن را ارائِ هی

 

 ٌّذسِ هسالِ ٍ ًتایج

عبسی ؽذُ ٍ ثب اعتفبدُ رٍ یک اعتَاًِ ثقَرت دٍثعذی ؽجیِدر هغبلِ پیؼ

تَاى جزیبى را دراعزاف آى ّبی کٌبری هیدیَارُاس ؽزط هزسی تقبرى در 

( ثب تَجِ ثِ در دعتزط ثَدى ًتبیج در ریٌَلذس 1گغتزػ داد )ؽکل 

، ایي عذد ریٌَلذس ثعٌَاى هجٌبی هحبعجبت در ًظز گزفتِ ؽذُ 60000

 اعت.

عبسی دٍثعذی کِ ثِ آى اؽبرُ ؽذ، فزفب یک افغالح ثَدُ در ٍاقع ؽجیِ   

ؽذُ ثزای هیذاى، ًغجت ثِ عبیز عوق در ًظز گزفتِ ٍ ثذیي هعٌی اعت کِ

 ثبؽذ.اثعبد آى ثغیبر کَچکتز هی

 
 در ًظز گزفتِ شذُ حَل استَاًِ هیذاى -1شكل 

 

ثٌذی هیذاى در اعزاف اعتَاًِ اس فَافل دٍر ٍ ( ًحَُ هؼ2در ؽکل )   

ؽَد کِ هؼ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.هؾبّذُ هیًشدیک ًؾبى دادُ ؽذُ

ّبی هزسی تعجیِ ؽذُ در پیزاهَى اف اعتَاًِ کبهالریش ثَدُ ٍالیِدر اعز

اعتَاًِ ًیش تب جبییکِ هوکي اعت ًبسک ؽذُ اًذ، تب ثتَاى ًقغِ جذایؼ 

 ثیٌی ًوَد.جزیبى را ثز رٍی اعتَاًِ ثخَثی پیؼ

 

 

 

 بٌذی هیذاى در اطزاف استَاًًِحَُ هش -2شكل 

 
 شذُبزای استَاًِ شبیِ ساسیشزایط هزسی در ًظز گزفتِ شذُ  -1جذٍل

 تَضیح ؽزط هزسی ًبحیِ

 در جْت عوَد ثز اعتَاuًِ یک عزعت ثبثت  ٍرٍدی ٍرٍدی

 ؽزط هزسی فؾبر ثبثت خزٍجی خزٍجی

ؽذُ ثب ؽزط ّبی ثبال ٍ پبییي هیذاى در ًظز گزفتِدیَارُ دّبًِ دیَارُ

 هزسی فؾبر ثبثت

 ؽذًُظز گزفتِّبی جبًجی هیذاى در دیَارُ تقبرى تقبرى

 چزخؼ ثب یک عزعت ساٍیِ ای ثبثت دیَارُ اعتَاًِ

 

ثعذ رٍ جْت اعتجبرعٌجی ًتبیج اس ضزایت ثیاس آًجبیی کِ در هغبلِ پیؼ

ؽَد، عَل اعتَاًِ در ایي هغبلِ یک پبراهتز ثی لیفت ٍ درگ اعتفبدُ هی

گزفت. اهب ای را ثزای آى در ًظز تَاى ّز اًذاسُآیذ ٍ هیتبثیز ثِ حغبة هی

چٌیي عزعت ثبد ( ٍ ّن60000ثب تَجِ ثِ عذد ریٌَلذس هَرد ًظز )

 ؽَد.هتز هی0889/0هتز ثز ثبًیِ (، قغز اعتَاًِ 42/10)

   
     

 
 

  چگبلی َّا :  : 

  
 185/1 

 : لشجت دیٌبهیکی : 
  

   
 183100 

رٍ هغبثق ثب ؽزایظ هزسی ٍ ٌّذعی در ًظزگزفتِ ؽذُ ثزای هغبلِ پیؼ 

 ثبؽذ.( هی2جذٍل )

 
 ساسی استَاًِابعاد ٌّذسی ٍ شزایط در ًظز گزفتِ شذُ در شبیِ -2جذٍل

 اًذاسُ پبراهتز

          قغز اعتَاًِ

       عَل اعتَاًِ

 60000 عذد ریٌَلذس

      عزعت جزیبى ثبد
 

 
 

 

ثب تَجِ ثِ ًَعبًی ثَدى ًیزٍّبی لیفت ٍ درگ ثز رٍی اعتَاًِ، ایي    

اعت. هذل تَرثَالًغی در ًظز گزفتِ ؽذُ هغبلِ ثقَرت گذرا حل ؽذُ

 ( 3) ؽکل  ثبؽذ.هی BSLثزای حل ایي هغبلِ  
 

 
α    

 

ًَساًی بَدى ًیزٍّای لیفت ٍ درگ بز رٍی استَاًِ ساکي ٍ دٍار  -3شكل 

𝛂)بعٌَاى ًوًَِ بزای  تَسط حل گذرا    ) 

 

ؽَد کِ ًیزٍی لیفت ٍ درگ ثز رفت، هؾبّذُ هیّوبًغَر کِ اًتظبر هی    

-ًوبیٌذ ٍ جْت هحبعجِ ضزایت ثیرٍی اعتَاًِ ثقَرت ًَعبًی تغییز هی

ثعذ ایي ًیزٍّب ثبیغتی یِ حذ هیبًگیي ثزای آًْب تعییي ؽَد.علت ًَعبًی 

ّب  در پؾت عیلٌذر چزخبى ٍ ایؼ گزداثِتَاى پیذثَدى ایي ًیزٍّب را هی

 ای آًْب ثِ اعتَاًِ داًغت.ثزخَرد لحظِ
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ؽَد آهذُ ثزای ایي ًیزٍّب، هؾبّذُ هیاس عزفی ثب تَجِ ثِ هقبدیز ثذعت   

کِ ثب افشایؼ عزعت دٍراًی اعتَاًِ، هقذار ًیزٍی لیفت رٍی آى افشایؼ 

تَاى ثَضَح دیذ کِ در رفت هیچٌیي ّوبًغَر کِ اًتظبر هییبثذ. ّنهی

α ًوبیذ، هقذار ًیزٍی لیفت حَل هقذار هیبًگیي ففز ًَعبى هی   

تَاى یعٌی در اعتَاًِ عبکي ًیزٍی لیفتی ٍجَد ًذارد کِ علت آًزا هی

تَسیع یکٌَاخت عزعت حَل اعتَاًِ عبکي ٍ در پی آى اختالف فؾبر 

 ثیي ثبال ٍ پبییي اعتَاًِ داًغت. تقزیجب ففز

ّب هقذار ؽَد کِ ثب افشایؼ عزعت دٍراًی اعتَاًِچٌیي هؾبّذُ هیّن    

ًیزٍی درگ ٍ ثِ تجعیت اس آى ضزیت درگ رٍی اعتَاًِ رٍ ثِ کبّؼ اعت، 

تَاى ثِ تبخیز افتبدى جذایؼ جزیبى ثب افشایؼ عزعت کِ علت آًزا هی

 دٍراًی اعتَاًِ داًغت. 

ثز رٍی  اعتَاًِ عبکي ٍ آهذُ ثزای ضزایت لیفت ٍ درگ هقبدیز ثذعت      

 ثبؽذ.( هی3، هغبثق ثب جذٍل )60000دٍار در ریٌَلذس 

   
  

 
 ⁄     

 
    

  
 
 ⁄     

 
 

 
ساسی استَاًِ ساکي ضزایب لیفت ٍ درگ هحاسبِ شذُ در شبیِ-3جذٍل 

 ٍ دٍار

𝛂  
  

  
 (  ضزیت درگ ) (  ضزیت لیفت ) 

 1/282 0/00263 )اعتَاًِ عبکي( 0

0/2 0/239 1/239 

0/4 0/492 1/131 

0/6 0/753 0/977 

0/8 1/055 0. /741 

1 1/441 0/495 

  

عبسی عذدی اًجبم گزفتِ ٍ ًتبیج آهذُ اس ؽجیِهقبیغِ ثیي ًتبیج ثذعت   

 اعت.( ًوبیؼ دادُ ؽذ4ُتجزثی هَجَد در ؽکل )

 

 

 
 

 
 بزای استَاًِ دٍار ٍ ساکي 𝛂ًوَدار ضزایب لیفت ٍ درگ بز حسب  -4شكل

 

 

تَاى ثیبى ًوَد کِ حل در تحلیل ًوَدارّبی ثبال ثزای ضزیت لیفت هی   

تقزیجب حل  6/0تب  0ّبی ثیي  αعذدی اًجبم گزفتِ تَعظ آٍکی ثزای 

ّب، ثبؽذ. اهب پظ اس آى ٍ ثب افشایؼ عزعت دٍراًی اعتَاًِهٌبعجی هی

گزفتِ ٍ خغبی ًغجتب سیبدی را ایجبد  تقزیجب ًتبیج آى اس ًتبیج تجزثی فبفلِ

گزفتِ تَعظ کبراثالط را در تَاى حل عذدی اًجبمًوبیذ.اس عزفی هیهی

هحبعجِ ضزیت لیفت تقزیجب حل هٌبعجی داًغت.اهب اگز ّوشهبى ثِ دٍ 

تَاى ًتیجِ گزفت کِ ّزچٌذ حل کبراثالط ثزای ًوَدار تَجِ ؽَد هی

ذ، اهب ًتبیج آى ثزای ضزایت درگ ثبؽضزایت لیفت تقزیجب حل هٌبعجی هی

تَاى حل آٍکی ثب خغبی ًغجتب سیبدی ّوزاُ اعت ٍ حتی در ایي حبلت هی

-کِ حل اًجبم گزفتِ در ایي پزٍصُ تَعظ ًزمتز داًغت، در حبلیرا هٌبعت

ثزای ّز دٍ حبلت ضزیت لیفت ٍ درگ تقزیجب خغبی کن  ANSYS CFXافشار 

-تَاًذ تَسیع فؾبر را رٍی اعتَاًِ ثخَثی پیؼٍ قبثل قجَلی را داؽتِ ٍ هی

تَاى ثیٌی ًوبیذ، ّز چٌذ ایي حل ًیش تب حذٍدی ثب خغب ّوزاُ ثَدُ کِ هی

 ثیٌی درعت ًقغِ جذایؼ جزیبى حَل اعتَاًِ داًغت.علت آًزا عذم پیؼ

گزفتِ، ؽجکِ عبسی اًجبمچٌیي جْت ثزرعی اعتقالل ؽجکِ در  ؽجیِّن   

اعت  ٍ هجذدا ضزایت لیفت ٍ درگ حذٍدی ریشتز ؽذُ ثٌذی تَلیذ ؽذُ تب

αدر   اعت.( فْزعت گزدیذ4ٍُ در جذٍل ) هحبعجِ ؽذُ   

 

𝛂ضزایب لیفت ٍ درگ در  -4جذٍل   بٌذی هختلفبزای دٍ شبكِ   

ضزیت درگ  (  ضزیت لیفت ) تعذاد الوبى 

(  ) 

 0/495 1/441 4486428 تزثٌذی درؽتهؼ

 0/528 1/468 5490919 ثٌذی ریشتزهؼ

    

ؽَد کِ ریشتز ًوَدى ؽجکِ تبثیز خیلی سیبدی در ًتبیج هؾبّذُ هی  

 ثبؽذ.گزفتِ هغتقل اس ؽجکِ هیآهذُ ًذاؽتِ ٍ ثٌَعی حل اًجبمثذعت

ًوبیؼ  1 ٍ 0ّبی  α( خغَط جزیبى در ًشدیکی عیلٌذر ثزای 5در ؽکل )

 اعت. دادُ ؽذُ
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α    

 
α    

)جْت حزکت  ّای هختلف 𝛂خطَط جزیاى حَل استَاًِ در  -5شكل 

 ثبؽذ (.اعتَاًِ در ایي هغبلِ عبعتگزد هی
 

 

تَاى ثَضَح ؽذُ حَل اعتَاًِ هیثب تَجِ ثِ خغَط جزیبى تؾکیل   

ّبی هؾبّذُ ًوَد کِ ثَاعغِ حزکت دٍراًی اعتَاًِ در راعتبی عقزثِ

عبعت ٍ یکغَ ؽذى جْت آى ثب جْت جزیبى در ثبالی اعتَاًِ، هقذار 

عزعت جزیبى در ثبالی اعتَاًِ هبکشیون حبلت خَد را دارد کِ ثب افشایؼ 

ایي هقذار  αعزعت دٍراًی اعتَاًِ ٍ ثِ تجعیت اس آى افشایؼ پبراهتز 

هبکشیون ّوَارُ رٍ ثِ افشایؼ اعت . ثبلعکظ در پبییي اعتَاًِ ًیش ثِ دلیل 

هخبلفت جْت دٍراًی اعتَاًِ ثب جْت جزیبى ،عزعت خغَط جزیبى در 

 ثبؽذ.حبلت هیٌیون خَد هی

کبًتَر فؾبر ثز رٍی اعتَاًِ در ثعٌَاى ًوًَِ،( 6چٌیي در ؽکل )ّن   

 اعت.ًؾبى دادُ ؽذُ  α;0هقبدیز 

ثعذی خغَط جزیبى در اعزاف اعتَاًِ در حبلت عًِیش ( 7)در ؽکل    

تَاى اثزات دٍراى اعتَاًِ را ثز رٍی اعت کِ ثَضَح هیًؾبى دادُ ؽذُ

 اغتؾبػ جزیبى ٍ ایجبد گزداثِ در پؾت آى هؾبّذُ ًوَد.

 

 
 

  𝛂=0کاًتَر فشار بز رٍی استَاًِ در  -6شكل

 

 
𝛂خطَط جزیاى حَل استَاًِ دٍار در  -7شكل  بعذیدر حالت سِ     

 

 گیزیًتیجِ

در ایي پضٍّؼ جزیبى حَل یک اعتَاًِ در دٍ حبلت عبکي ٍ دٍار تَعظ 

اعت. ثز ایي اعبط، هقبدیز عبسی ؽذُؽجیِ ANSYS CFXافشار ًزم

ثب  آهذُ ٍّبی هختلف ثذعت αضزایت لیفت ٍ درگ ثز رٍی اعتَاًِ ثزای 

-ؽَد کِ ایي ؽجیِهقبیغِ آى ثب ًتبیج تجزثی ٍ عذدی پیؾیي، هؾبّذُ هی

عبسی خغبی ثغیبر کوتزی را درقیبط ثب عبیز کبرّبی عذدی قجل داؽتِ ٍ 

اعت کِ تَسیع فؾبر را ثز رٍی اعتَاًِ ثخَثی ؽجیِ تب حذ سیبدی تَاًغتِ 

گزفتِ، بمعبسی اًجچٌیي در اداهِ جْت ثیبى فحت ؽجیِعبسی ًوبیذ. ّن

چٌیي کبًتَر فؾبر ثعذی ٍّنّبی دٍثعذی ٍ عِخغَط جزیبى در حبلت

آٍردُ ؽذُ کِ هغبثقت کبهل آًْب ثب هؾبّذات  αثزای ثعضی اس هقبدیز 

ّبی اًجبم گزفتِ در عبیز کبرّبی عذدی عبسیچٌیي ؽجیِتجزثی ٍ ّن

-ذ هیپیؾیي در ایي سهیٌِ، فحت کبر اًجبم گزفتِ در ایي پضٍّؼ را تبیی

 ًوبیذ.
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