ماشین افزار آذربایجان-تامین و تولید ماشین االت سی ان سی

كاربردهاي پنوماتيك و هيدروليك در صنعت
 -1وبسثشدَبي دىًمبسيه ي َيذسيليه دس صىعز
 -2امىبن سشويت دىًمبسيه ي َيذسيليه ثب ػبيش فه ايسيُب دس يه ػيؼشم معيه
 -3وحًٌ اػشفبدٌ اص دػشگبَُبي سًان ػييبل ثيشاي ساٌ اويذاصي وىشيشا ي اويذاصٌ دييشي دس
مجمًعٍ اي اص سجُيضار مبؿيه االر ي وبسخبوٍ
 -4وحًٌ اػشفبدٌ اص دػشگبَُبي سًان ػيبل دس فشايىذَبي وٍ يجًد سشسيجبس ثشاي ايمى ي
سًلف اضطشاسي دس ان الضام اػز
 1-1وبسثشدَبي صىعش
اص دػشگبَُبي دىًمبسيى ي َيذسيليى ػبلُب دس فشايىذَبي صىعش اػشفبدٌ ؿذٌ اػز ي ثيٍ
َميه جُز ايه دػشگبَُب جبي ثبثش سا دس صىعز مذسن ثٍ دػز ايسدٌ اوذ  .ديـيشفز ميذايف فيه
ايسي دس صميىٍ اػشفبدٌ اص ويشيي ػيبالر ثبعث سًػيعٍ ي افيضايؾ لبثيال مه آيٍ رن دس ثؼييبسي اص
ًصٌ َبي ؿذٌ اػز وٍ سب وىًن اص وآش جزة فه دىًمبسيه ي َيذسيليه وبؿىبخشٍ ثًدٌ اوذ .
ًصٌ َبي ايه فه ايسي عجبسر اوذ اص:


صىبيع سًليذي ثٍ خصًف صىبيع خًدسيػبصي صىبيع مبؿييه اثيضاس ي صيىبيع سًلييذ يػيبيال ويبس ي ليًاصف
خبوگ



صىبيع فشايسي مبوىذ صىبيع ؿيميبي دششيؿيم غزاي وؼبج وبغز ػبصي ي غيشٌ



صىبيع مال ي ومال اص جملٍ مال ي ومال دسيبي ي ػبصٌ َبي صىعش مشحشن



صىبيع سبػيؼبس ثٍ ييظٌ صىعز دبص



صىبيع دفبع
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جذيذسشيه ًصٌ َبي اػشفبدٌ اص ايه فه ايسي دس صميىٍ اػشخشاج وفز ي ديبص اص ثؼيشش دسييب
صىبيع فضبي ي ًَاوًسدي ي ثُشٌ ثشداسي اص ويشيي َؼشٍ اي اػز .
 2-1فه ريسيُبي سشويج
دػشگبَُبي دىًمبسيى ي َيذسييى اغلت دس سشويت ثب ػبيش فه ايسيُيب صا لجييال مىيبويى
الىششيى ي الىششيويى مجمًعٍ اي وبملشش سا سـىيال م دَىذ  .ومًويٍ اي اص اييه سشوييت سا مي
سًان دس ػبخز سيثبر مـبَذٌ وشد .
عهيٌ ثش ايه دس صىبيع وٍ ايمى دػشگبَُب اَميز يييظٌ اي داسد ثيشاي دس اخشييبس داؿيشه
امىبويبر دًوييبدًن ثُييشٌ ثييشداسي ي وىشييشا ي اويذاصٌ ديييشي فشايىييذ معيىي اص مجمًعييٍ اي اص فييه
ايسيُبي اػشفبدٌ م وىىذ وٍ اػبع فيضيى مشفبيس داسوذ  .اَميز اػيشفبدٌ اص اييه سيؽ دس اييه
اػز وٍ خشاث يى اص ػيؼشمُب وال مجمًعٍ سا مخشال وم وىذ ي ثميٍ دػشگبَُب ثٍ وبس خًد ادامٍ
م دَىذ .
 3-1اػشفبدٌ اص دػشگبَُبي سًان ػيبل
دػشگبَُبي سًان ػيبل دس مًاسد صيش ثٍ وبس دشفشٍ م ؿًوذ
 -1اوجبف وبس ثب اػشفبدٌ اص دػشگبَُب ي مبؿيه رالس ويٍ داساي شويز خطي و وًػيبو ي
چشخـ َؼشىذ  .ثعض اص ؿيًٌ َبي امبدٌ ػبصي لطعبر دس صىعز عجبسر اوذ اص:


دشفشه ي وگٍ داؿشه لطعٍ وبس



جبثٍ جبي



سىآيم مًضع يبث ي جب دزاسي لطعٍ



سديف وشدن لطعبر
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الف ) وبسثشدَبي عمًم :
 ثؼشٍ ثىذي
 ثبسدَ ي سغزيٍ دػشگبَُب
 وىششا عجًس ي سيضؽ مًاد
 اوشمبا مًادچشخبوذن لطعبر
 دػشٍ ثىذي
 اوجبؿشه لطعبر
 مىگىٍ وبسي و ي ثشجؼشٍ وبسي
ة – ثعض اص مًاسد عمًم مبؿيىىبسي ي اجضاي وبس عجبسر اوذ اص :
 ػًساخىبسي
 سشاؿىبسي
 فشص وبسي
 اسٌ وـ ي ثشؿىبسي
 دشداخز ي صيملىبسي
 دشف وًث ي لبلت صو
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 -2وىششا دػشگبٌ َب ي فشايىذٌ َب
اص مجمًعٍ َبي دىًمبسيى ي َيذسيليى م سًان ثشاي ادبَ اص چگًد عملىشد فشايىيذ
دس َش لحآٍ ي اوشمبا ايه اطهعبر ثٍ ػيؼشم وىششا ثشاي فشمبن دَ مىبػت اػشفبدٌ وشد  .مثه يه
ػًئيچ ذي م سًاوذ وًثز شوز يه ػيؼشم وبس اوذاص سا ا ؼبع وىذ .
 -3اوذاصٌ ديشي دبسامششَبي دػشگبٌ يب فشايىذ
اص َيذسيليه ي دىًمبسيه م سًان ثشاي اوذاصٌ ديشي فشايىذ يب دبسامششَبي دػشگبٌ اػيشفبدٌ
وشد ي ثش اػبع اطهعبر دسيبفش دػشگبٌ سا ثٍ وبس اوذاخز ي ػذغ طشص وبس سا ثٍ مشصذي مبؿيه
وبن داد .
فشايىذَبي يبد ؿذٌ سحز ؿمبسٌ َبي  1و  2و  3م سًاوىذ ثٍ طًس جذادبويٍ ي ييب دس سشوييت
ثب يىذيگش اػشفبدٌ ؿًوذ .
 4-1ػيؼشمُبي ايمى دىًمبسيه ي َيذسيليه
عييهيٌ ثييش ساٌ اوذاصيييٍ و وىشييشا ي اوييذاصٌ ديييشي دبسامششَييبي دػييشگبَب ي خييًف فييشايسي اص
َيذسيليه ي دىًمبسيه دس ػيؼشمُبي ايمى ثؼيبس مطمئه ي ديـشفشٍ ويض م سًان اػشفبدٌ وشد  .ايه
مطلت دس فصال  14سـشيح ؿذٌ اػز .
ػييشعز ثييبال ي در عملىييشد وييٍ دس طشا ي ػيؼييشمُبي خييًة ي ديـييشفشٍ دىًمييبسيى ي
َيذيسليى سحمك يبفشٍ اػز َمشاَت ا ممبيمز طجيع دس ثشاثش اوفجبس ي عملىشد مطمئه دس ممبثال
اضبفٍ ثبس ايه فه ايسي سا ثٍ َجششيه اوشخبة دس صيىبيع دسييبي – فيبسي دس ثؼيشش دسييب ي صيىبيع
دششيؿيم سجذيال وشدٌ اػز .
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ؿىال  2-1يه دػشگبٌ َيذسيليى سًق اضطشاسي ثشاي ػيٍ چيبٌ وفيز صييش دسييبي سا دس
ثُشٌ ثشداسي دششيؿيم وـبن م دَذ .
ومًوٍ اي ديگش اص ػيؼشمُبي ايمى مًسد يبػز وٍ دس سشميض خًدويبس عميت اػيشفبدٌ ؿيذٌ
اػز ي م سًاوذ ثُُش خًدسيي وٍ سشمض ثبدي يب سشمض ثبدي َ /يذسييى داسد اضبفٍ ؿيًد  .ثيذين
مجبلغٍ چىيه مجمًعيٍ اي مي سًاويذ خيًدسي سا دس َىگيبف وضدييه ؿيذن ثيٍ ميبوع دس فبصيلٍ چىيذ
ػبوشيمششي مشًلف وىذ  .ؿىال  3-1ومًوٍ اي اص لشاس ديشي سجُيضار سشمض عمت سا وـبن م دَذ .
 1خًاف فيضيى ًَا
سمبف ػطح صميه اص اليٍ َبي ًَاح يؿيذٌ ؿذٌ اػيز َ .يًا مخليًط اص دبصَيبي مخشليف
اػز امب ثٍ طًس عمذٌ اص دبصَبي صيش سـىيال ؿذٌ اػز :
 ويششيطن ( سمشيجب  % 78جم ًَا )
 اوؼيظن ( سمشيجب  % 21جم ًَا)
ممذاس وم ثخبس اة ي دبص وشثىيه َمشاٌ ثب دبصَبي خىث مثال اسدًن و وشيذشًنو دضوًنو
وئًن ي َيلًف ويض دس ًَا يجًد داسوذ .
اص ًَاي فـشدٌ ي اوجبؿشٍ ؿذٌ م سًان ثٍ عىًان يػيلٍ اي ثيشاي اويذاصٌ دييشي ن وىشيشا ي
ثُشٌ ثشداسي دس سجُيضار ي مبؿيه االر اػشفبدٌ وشد  .ايه فه ايسي ثٍ وبف دىًمبسيه ؿيىبخشٍ ؿيذٌ
اػز.
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اصًا ػيؼشمُبي َيذسيليى
دس ػيؼشمُبي َيذسيليى ػيبا مبيع و معمًال سيغه و جبيگضيه ًَاي فـشدٌ م ؿيًد ي اص
ان ثٍ بلز سحز فـبس ثيشاي اويذاصٌ دييشي و وىشيشا ي ساٌ اويذاصي خطيًف سًلييذ ي مبؿييه رالر
اػشفبدٌ م ؿًد  .دػشگبَُبي َيذسيليى دس ممبيؼٍ ثب دػشگبَُبي دىًمىبسيى دس فـيبس ثيبالسشي
وبس ي دس وشيجٍ ويشيي ثضسدششي سًليذ م وىىذ .
دس ط ػبلُبي اخيش اػشبوذاسدَبي مشثًف ثٍ وبس وشد سجُيضار َيذسيليى اسسمب يبفشٍ اػز
و دس بل وٍ دس دزؿشٍ فـبس  70ثبس ثشاي اػشفبدٌ دس ػيؼشمُبي صىعش َيذسيليى معميًا ثيًدٌ
اػز َم اوىًن اػشفبدٌ اص فـبسَبي ثيه  150ي  250ثبس امشي عبدي اػز  .دس ثعض مًاسد اص فـبس
ثبالسش اص  350ثبس ويض اػشفبدٌ م ؿًد و مبوىذ دشػُبي ثشي صىعش و سبػيؼبر دسيبي و دششيؿيم ي
غيشٌ.
سفشبس ي عملىشد دبصَبي فـشدٌ ي مبيعبر سشاوم وبدزيش دس ؿشايط ثؼشٍ يىؼبن اػز  .دبصَب
ي مبيعبر و وٍ ثٍ عىًان ػيبا ؿىبخشٍ م ؿًوذ ن لبدس ثٍ اوشمبا اوشطي دس فبصلٍ َبي ديس َؼيشىذ .
ايه وع مجمًعٍ َب معمًال ثٍ وبف ػيؼشم سًان ػيبل ؿىبخشٍ م ؿًوذ .
يا ذَب دس ػيؼشم يا ذَبي مششيه St system
ثشاي ومه ثٍ فُم لًاويه طجيع

بوم ثش سفشبس ػييبالر ي وييشيي وبؿي اص شويز اويبن و

اثعبد فيضيى ثٍ وبس دشفشٍ ؿذٌ ي مجمًعٍ سًػعٍ يبفشٍ اي اص يا ذَبي اوذاصٌ ديشي دس دىًمبسييه
ي َيذسيليه مًسد اػشفبدٌ لشاس م ديشوذ  .مجمًعٍ يا ذَبي وٍ امشيصٌ معمًال ثٍ وبس مي سيد
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ػيؼشم ثيه الملل يا ذَب يب  SIوبميذٌ م ؿًد  .ايه يا يذَب ثيش اػيبع يا يذَبي مششييه ثىييبن
دزاسي ؿذٌ اوذ ي عمًمب ؿبمال يا ذَب ي اصطه بر صيش م ؿًوذ :
فـبس
فـبس ويشيي اػز وٍ عمًدي ثش يا ذ ػطح ياسد م ؿًد  .يه دبػىبا معشن فـبس ثبثز
ثش يه مشش مشثع ثٍ يػيلٍ يه ويًسًن ويشياػز وٍ عمًدي ثش ػطح ياسد م ؿًد ؟؟؟؟؟؟؟ يا صذ
ويلً دبػىبا ثشاثش اػز ثب يه ثبس وٍ ذيدا معبدا ثب فـبس اسمؼيفش اػيز  .دبػيىبا يا يذ ثؼييبس
وًچى اص فـبس اػز ي ثٍ َميه جُز ثيـشش اص ثبس اػشفبدٌ م يؿذ  .يه ثبس ومبيبوگش فـبس ًَاي
جً اػز .
 5-2لبوًن ويًسًن
ًَا سًدٌ اي اص دبصَبػز َمبن طًس وٍ دس َيذسيليه سيغه رساس اص مبيع اػيز َ .يش دي
جشف ثب لبوًن ويًسًن ثٍ ويشي مشسجط م ؿًوذ :
ؿشبة * جشف = ويشي
لبوًن ثًيال
ًَا ويض مبوىذ ػبيش دبصَب ؿىال معيى وذاسد  .ؿىال ًَا ثب ومششيه ممبيمز دس ثشاثش ان سغيييش
م يبثذ  .ثٍ َميه دليال اػز وٍ ًَا ؿىال ظشن يب محيط اطشافؾ سا ثٍ خًد م دييشد َ .يًا مي
سًاوذ فـشدٌ ؿًد ي دس صًسر فـشدد سمبيال ثٍ اوجؼبف داسد  .ساثطٍ وبسثشدي ثييه فـيبس ي جيم
ثؼشٍ يه دبص ثٍ لبوًن ثًيال معشين اػز .
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لبوًن ثًيال چىيه م دًيذ:
دس دمبي ثبثز و جم جشف معيى اص دبص ثب عىغ فـبس مطلك دبص مشىبػت اػز .ثٍ عجيبسر
ديگش بصال ضشة فـبس مطلك ي جم ثشاي جشف معيى اص دبص ممذاسي ثبثز اػز ؿىال 2-2
عمًمب فشض م ؿًد وٍ مبيعبر مًسد اػشفبدٌ دس دػشگبَُبي َيذسيليى سيشاوم وبديزيش ي
وؼجز ثٍ سغييش دمب غيش ؼبع َؼشىذ ثش خهن دػشگبَُبي دىًمبسيى وٍ دس اوُب ًَا سشاوم ديزس ي
وؼجز ثٍ سغييشار دمب ثؼيبس ؼيبع اػيز  .ثيٍ َمييه جُيز مبؿييه االر ي سجُييضار اضيبف دس
سبػيؼبر سًليذ ًَاي فـشدٌ وصت م ؿًوذ سب وىششا سغييشار دمب سا ويٍ وبؿي اص سيشاوم ديزيشؽ
ًَا اػز امىبن دزيش وىىذ.
ايه سجُيضار اضبف م سًاوذ دػشگبَُبي خىيه ويه ي ديشمىه ثبؿيىذ  .اييه مطليت دس
ثخؾ  5مًسد ثحث لشاس م ديشد .
مـخصبر ي ييظديُبي ػيؼشمُبي دىًمبسيه ي َيذسيليه

َذفُب
خًاوىذٌ دس دبيبن ايه فصال ثب مًضًعبر صيش اؿىب م ؿًد
 -1سفبير ثيه فـبس جً ي فـبس وؼج
 -2مضيشُب ي مـخصبر ييظٌ دػشگبَُبي ًَاي فـشدٌ ي َيذسيليه
 -3وبػشيُب ي محذيديشُبي دػشگبَُبي دىًمبسيه ي َيذسيليه
 -4ؿشايط اػبػ خطًف ًَاسػبو
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سياثط فـبس ًَا – فـبس جً ي فـبس وؼج
چًن َمٍ چيض سيي صميه سحز فـبس مطلك جً لشاس داسد ايه فـيبس سا ومي سيًان ا ؼيبع
وشد .
سياثط فـبس ًَا سد ؿىال  1-3وـبن دادٌ ؿذٌ اػز  .فـبس جً ممذاس ثبثش ويؼز ي ثؼيشٍ ثيٍ
يضع ًَا ي محال جغشافيبي سغييش م وىذ .
محذيدٌ اي وٍ ؿبمال فـبس اص صفش مطلك سب فـبس مشغيش جً اػيز خيهم مي وبمىيذ ي فـيبس
ثبالسش اص فـبس ج فـبس وؼج خًاوذٌ م ؿًد  .فـبس مطلك بصيال جميع فـيبس جيً ي فـيبس وؼيج
اػز  .دس عمال فـبس ػىجُبي مًسد اػشفبدٌ فمط فـبس وؼج

سا وـبن ف يذَىذ .

فـبس مطلت سمشيجب يه ثبس اص فـبس وؼج ثيـشش اػز.
 2-3مضيشُب ي مـخصبر ييظٌ دػشگبَُبي دىًمبسيه ي َيذسيليه
دس ثخؾ ايا ديذيذ وٍ اص دىًمبسيه ي َيذسيليه ميذر صييبدي اػيز ويٍ دس صيىعز دس
صميىٍ َبي ثُشٌ ثشداسي وىششا ي اوذاصٌ ديشي اػشفبدٌ م ؿًد :
 اػشفبدٌ اص ؼگشَب ثشا يشعييه يضعيز عمل فشايىذَب
 دشداصؽ اطهعبر ي دادٌ َب
 عملىشد فيضيى وبس اوذاصَب
 اوجبف وبس
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مضايبي اصل ي مـخصبر ييظٌ دىًمبسيه ي َيذسيليه اص ايه لشاس اػز
 لبثليز دػششػ ًَا عمه دس َمٍ جب ثٍ ممذاس صيبد دس دػششع اػز
 اوشمبا ًَا ي ػيبالر َيذسيليه ثٍ ػبدد ي شي دس فبصيلٍ َيبي صييبد اص طشييك
خطًف لًلٍ لبثال اوشمبا َؼشىذ
 وگُذاسي ومذشػًس ًَا ييب دميخ َييذسيليه الصف ويؼيز ويٍ ميذايف ميًسد ثُيشٌ
ثشداسي لشاس ديشوذ َ .يًاي فـيشدٌ ي َميىييه ػييبا َييذسيليى سا مي سيًان دس
مخضن وگُذاسي وشدٌ ي دس مًلع لضيف مًسد اػشفبدٌ لشاس داد
 دمب ػيبالر َيذسيليى وؼيجز ثيٍ وًػيبوبر دميب وؼيجشب غييش ؼيبع َؼيشىذ  .اييه
ييظد ػجت م ؿًد وٍ ش دس ؿشايط غيش عيبدي وييض ثشيًان ثيب اطميىيبن اص اوُيب
اػشفبدٌ وشد
 اطميىبن دس ممبثال اوفجبس خطش اوفجبس ي اسؾ ػيًصي وبؿي اص ثيٍ ويبسديشي َيًاي
فـشدٌ ي ػيبالر َيذسيليى فًق العبدٌ وم اػز ي دس وشيجٍ وييبصي ثيٍ اػيشفبدٌ اص
يػبيال ايمى دشاوميمز ويؼز
 سميضي ًَاي خشيج ثذين سيغه ي سميض اػز َ .يًاي ثيذين سيغيه دس صيًسر
وـؼز وشدن اص لًلٍ َب يب لطعبر دػشگبَُب ثبعث الًدد وم ؿًد  .ايه وىشيٍ ثيٍ
ييظٌ دس صىبيع غزاي چًة ي وؼبج ثؼيبس مُم اػز
 لطعبر دػشگبَُب لطعبر مًسد اػيشفبدٌ دس دػيشگبَُبي دىًمبسييه ي َييذسيليه
ػبخشمبن ػبدٌ اي داسوذ ي ثىبثشايه وؼجشب اسصان َؼشىذ
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 ػشعز ًَاي فـشدٌ ي ػيبالر َيذسيليى اص جملٍ محيطُبي سىذوبس َؼشىذ  .اييه
يطد ػجت امىبن دػشيبث ثٍ ػشعز ثبال دس وبس م ؿًد
 لبثليز سىآيم ػيشعز ي وييشي ثيب وميه َيًاي فـيشدٌ ي ػييبالر َييذسيليى دس
محذيدٌ يػيع لبثال سغييش َؼشىذ
 ممييبيف ثييًدن دس ممبثييال اضييبفٍ ثييبس اثييضاس مبؿيييه االر ي لطعييبر َيييذسيليى ي
دىًمبسيى لبثليز سحمال ثبس سب ومطيٍ سًليف سا داسويذ ي ثيٍ َمييه جُيز دس ممبثيال
خطشار وبؿ اص اضبفٍ ثبس ايمه َؼشىذ.
 3-3ومبف ضعف ي محذيديشُبي دػشگبَُبي دىًمبسيه ي َيذسيليه
ثذيُ اػز وٍ َيچ چيض وبمال ي ث عيج يجًد ويذاسد ي دس ثُيشٌ ثيشداسي اص دػيشگبَُبي
دىًمبسيه ي َيذسيليه َم محذيديشُبي معيى يجًد داسد  .ثعض اص ايه محذيديشُب ثٍ ؿشح صيش
َؼشىذ
 امبدٌ ػبصي ي وگُذاسي ًَاي فـيشدٌ ي ػييبالر َييذسيليى ا شييبج ثيٍ مشالجيز
خبف دس ممبثال وفًر اة ي وبخبلصيُبي ديگش داسوذ
 سشادم دزيشي اػشفبدٌ اص ًَاي فـشدٌ َميـٍ ثٍ ػشعز يىىًاخز ي ثبثيز ديؼيشًن
مىجش وم ؿًد
 ويشيي الصف سُيٍ ًَاي فـشدٌ فمط ثشاي سبميه ذ معيى اص ويشيي الصف ثيب صيشفٍ ي
الشصبدي اػز  .دس ؿشايط عبدي وبس يعى فـبس  7-6ثبس ؟؟؟؟؟؟؟  600-700ثؼيشٍ
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ثٍ ػشعز ي مؼيبفز طي ؿيذٌ يذ وييشيي بصيال مييبن  30000-20000ويًسيًن
خًاَذ ثًد
 ػطح صذا ًَاي خشيجي دػيشگبَُبي دىًمبسييه دشصذاػيز  .اييه مـيىال َيم
اوىًن سب ذيد صيبدي دس وشيجٍ ديـشفز صذا خفٍ وه َب ي ميًاد جيبرة صيذا ثيش
طشن ؿذٌ اػز
َ ضيىٍ َب ًَاي فـشدٌ ي مبيعبر َيذسيليى وؼجز ثٍ ػبيش يػبيال اوشمبا ويشي دشاوشش
َؼشىذ  .ثخـ اص َضيىٍ َبي صيبد مشثًف ثٍ ليمز اوشطي ثب لطعبر اسصان ي ثبصدَ
ثبال ججشان م ؿًد.
ؿشايط اصل ثشاي خطًف ًَاسػبو
ثشاي ثُشٌ ثيشداسي مىبػيت ي ميًثش دس سميبف دػيشگبَُبي دىًمبسييه ضيشيسي اػيز ويٍ خطيًف
ًَاسػبو ؿشايط صيش سا داؿشٍ ثبؿىذ.


سميض ثبؿىذ



خـه ثبؿىذ



الًدٌ ثٍ سيغه وجبؿىذ

ادش ًَا دس اثش وبخبلصيُب صيبدي سطًثز ي سيغه الًدٌ ؿذٌ ثبؿذ اثش صيبن ايسي ثش عملىشد
لطعبر ي اجضاي دػشگبَُبي دىًمبسيه خًاَذ دزاؿز  .مثه مي سًاويذ ثبعيث دشفشگي ييب دييش
وشدن ؿيشَب ي يب دػشگبَُبي ساٌ اوذاص ثـًد
دس عمال سجُيض ار ي دػشگبَُبي ثشاي سًلذي اوشمبا ي سًصيع َيًاي سمييض خـيه ي ثيذين
سيغه ػبخشٍ ؿذٌ اوذ .
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