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وضعیت های جوشکاری
ٍضؼيت خَضىبسي حبلت ٍ ضشايظ لشاس گشفتي لغؼِ ًسجت ثِ خَضىبس است وِ ثِ ػٌَاى هثبل هي تَاًذ سٍثشٍي
خَضىبس  ،ثبالي سش خَضىبس  ،ثش سٍي سغح افك ٍ  ....ثبضذ .دس هيبى توبم ٍضؼيتْبي هوىي چْبس ٍضؼيت استبًذاسد
ضذُ ٍخَد داسد وِ ثِ عَس ػوَم دس توبم سٍضْب ٍ دس وليِ وبسثشدّب اص آًْب استفبدُ هي ضَد .ايي چْبس ٍضؼيت ثِ
تفسيش دس اداهِ تَضيح دادُ ضذُ است.
 – 1وضعیت تخت ( ) Flat
 – 2وضعیت افقي ( ) Horizontal
 – 3وضعیت عمودي يا قائم ( ) Vertical
 – 4وضعیت سقفي ( ) Over Head

وضعیت های جوشکاری طثق استانذارد )ISO6947( EN
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وضعیت های جوشکاری طثق استانذارد :AWS
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104
انواع طرح اتصال و نوع جوش

ثش عجك استبًذاسد  AWSثبيستي تَخِ داضت وِ ايي دٍ اغغالح دس هستٌذات خَضىبسي ثب يىذيگش تفبٍت داسد
وِ هي تَاًيذ آًْب سا دس خذٍل صيش هطبّذُ وٌيذّ .وبًغَس وِ هطبّذُ هيوٌيذ هب تٌْب  5عشح اتػبل ٍ ًَ 7ع خَش
داسين.

اًَاع خَش Types of welds:

اًَاع عشح اتػبل  Types of joints:

سپشي  Fillet:

سش ثِ سش  Butt:

چْبسگَش(ثذٍى آهبدُ سبصي)  Square:

تي ضىل T:

پخ ًين خٌبلي  Bevel Groove:

گَضِ اي  Corner:

ثب پخ خٌبلي V Groove:

لت سٍي ّن  Lap:

ثب پخ ًين اللِاي  J Groove:

لجِ اي  Edge:

ثب پخ اللِاي  U Groove:
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عوامم موثر در انتخاب نوع و مقذار پخ
فبوتَسّبي فشاٍاًي دس اًتخبة ًَع پخ  ،صاٍيِ پخ  ،استفبع پخ ٍ  ....دخيل ّستٌذ .دس عشاحي اتػبل خَش ٍ عشاحي
پخ ثبيذ ته ته ايي فبوتَسّب سا دس ًظش گشفت .دس اداهِ ثِ اختػبس ثِ تؼذادي اص ايي فبوتَسّب اضبسُ هي وٌين :
 – 1ضخبهت لغؼِ وبس  :ثِ عَس ولي ثب افضايص ضخبهت لغؼِ وبس ثشاي دستيبثي ثِ يه اتػبل هغوئي هيضاى پخ
صًي ثيطتش هي ضَد .يه لبًَى تدشثي دس پخ صًي هي گَيذ  :دس پخ سبصي لغؼبت ثب ضخبهت ووتش اص  15هيلي هتش اص
پخ يه عشفِ ٍ دس لغؼبت ثب ضخبهت ثيص اص  15هيلي هتش اص پخ دٍ عشفِ استفبدُ هي وٌٌذ.
ّ – 2ضيٌِ پخ صًي  :ايي فبوتَس ساثغِ هستمين ثب اًتخبة ًَع پخ داسد ثِ ايي هؼٌي وِ پخ ّبي خٌبلي ثِ ػلت سبدگي
ٍ سشػت دس آهبدُ سبصي اص پخ ّبي اللِ اي ون ّضيٌِ تش ّستٌذ چشاوِ ايدبد پخ اللِ اي ًيبص ثِ هبضيي وبسي لغؼِ
وبس داسد اهب پخ خٌبلي سا هي تَاى ثب تدْيضات سبدُ ايدبد ًوَد.
 – 3همذاس فلض خَش هػشفي  :ايي فبوتَس ّن ثب اًتخبة ًَع پخ دس استجبط هستمين است .پخ اللِ اي دس همبيسِ ثب پخ
خٌبلي ثِ فلض خَش ووتشي ًيبص داضتِ ٍ ثِ عجغ پيچيذگي ووتشي ايدبد هي وٌذ .اص عشفي پخ دٍ عشفِ ًسجت ثِ پخ
يه عشفِ فلض خَش ووتشي سا دس خَد خبي دادُ ٍ هيضاى پيچيذگي سا وبّص هي دّذ.
 – 4همبٍهت دس ثشاثش تٌطْب  :ثِ عَس ولي پخ ّبي دٍ عشفِ دس همبيسِ ثب پخ ّبي يه عشفِ ٍ پخ اللِ اي ًسجت ثِ
پخ خٌبلي اص همبٍهت ثْتشي دس همبثل تٌص ّب ثشخَسداس ّستٌذ.
 – 5دلت اثؼبدي  :ثشاي دستيبثي ثِ حذاوثش دلت اثؼبدي ٍ حذالل پيچيذگي ثبيذ حذالل همذاس پخ صًي دس ًظش گشفتِ
ضَد.
 – 6پيچيذگي  :ساثغِ پيچيذگي ثب پخ سبصي دس ضوبسُ سِ ثشسسي ضذ.
 – 7دستشسي ثِ هحل خَش  :دس هحلْبيي وِ دستشسي ثِ عشف ديگش لغؼِ يب خَش ًجبضذ پخ دٍ عشفِ وبسثشد
ًذاضتِ ٍ اص پخ يه عشفِ استفبدُ هي ضَد.
ٍ – 8ضؼيت خَضىبسي  :ثِ ػٌَاى هثبل ثشاي ًگْذاسي هزاة خَش دس هسيش خَضىبسي ٍ دس ٍضؼيت افمي اص ًين
پخ ثِ خبي پخ وبهل استفبدُ هي ضَد.
ًَ – 9ع فلض پبيِ  :ثشاي فلضاتي وِ سيبليت ووي داسًذ خْت پش ضذى ثْتش دسص اص صاٍيِ پخ ثيطتشي استفبدُ هي وٌٌذ
هثل ًيىل وِ صاٍيِ پخ ثيطتشي ًسجت ثِ فَالد داسد .يب صاٍيِ پخ چذى وِ اص فَالد ثيطتش است چشاوِ ثِ ػلت وشثي
ثبالي چذى ثبيذ ثِ ووه صاٍيِ پخ صيبد اخبصُ خشٍج گبصّب سا اص خَش داد.

پشت تنذ ( ) Backing
ٌّگبم خَضىبسي لغؼبت ضخين ثشاي سسيذى ثِ يه اتػبل هغوئي  ،پخ صًي لغؼبت يه اهش اختٌبة ًبپزيش است .دس
لغؼبت پخ خَسدُ پبس ًفَري هْن تشيي ٍ اسبسي تشيي پبس خَش هي ثبضذ وِ دس اتػبل هستحىن دٍ لغؼِ ًمص
هْوي سا ايفب هي وٌذ .پبس ًفَر هؼوَال دس لغؼبتي وِ يه عشفِ پخ خَسدُ اًذ ٍ ثِ پطت لغؼِ دستشسي ٍخَد ًذاسد
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ثىبس هي سٍد .اهب دس لغؼبتي وِ دٍ عشفِ پخ هي خَسًذ  ،يب لغؼبتي وِ يه عشفِ پخ خَسدُ
اًذ ٍ اهىبى دستشسي ثِ پطت آًْب ٍخَد داسد اص خَش پطتي يب  back weldاستفبدُ هي
ضَدّ .وچٌيي دس اتػبالتي وِ فبغلِ سيطِ صيبد ثَدُ ٍ يب ثِ ًَػي هي خَاٌّذ اص سيضش ٍ
يب اوسيذ ضذى فلض خَش پبس اٍل خلَگيشي وشدُ سشػت خَضىبسي سا ثبال ثجشًذ اص پطت ثٌذ
استفبدُ هي وٌٌذ .ثستِ ثِ ًَع فلض پبيِ  ,سٍش خَضىبسي ٍ ّذف استفبدُ اص پطت ثٌذ  ,خٌس
آى هتغييش ثَدُ ٍ هي تَاًذ فلضي ( هؼوَال هسي )  ,سشاهيىي  ,پَدسي ٍ حتي خشيبًي اص گبص خٌثي ثبضذ .
اصطالحات در جوش فیهت:
ساق جوشLeg:
گلویی Throat:
تحدب Convexity:
تقعر Concavity:
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عاليم و نقشه خواني در جوشكاري
ًتبيح ٍ دست آٍسدّبي عشاحي ٍ هحبسجبت خَش خْت اخشا ٍ سػبيت دس حيي اًدبم ػوليبت خَضىبسي ثش سٍي
ًمطِ ّبيي پيبدُ هي ضَد .دس ايي ًمطِ ّب ثشاي ثيبى خضئيبت ػوليبت خَضىبسي اص ػالين ًٍطبًِ ّبيي استفبدُ ضذُ
است وِ هي تَاى آًْب سا صثبى ػلن خَضىبسي ًبهيذ .دسايي صثبى عشح اتػبل ًَ ،ع خَش  ،هحل خَش  ،اًذاصُ خَش
ٍحتي سٍش خَضىبسي ٍ اثؼبد هَسد ًيبص آٍسدُ هي ضَد ٍ ّش هتخػع ػلن خَضىبسي ٍ حتي خَضىبساى هبّش ثبيذ
تَاًبيي خَاًذى ايي ػالين ٍ ًمطِ ّب ٍ تجذيل آًْب ثِ دستَسات ػولي سا داضتِ ثبضٌذ.
ػالين اٍليِ وبس ثب ايي ًمطِ ّب دس خذٍل ريل آهذُ است.

هَسسبت ٍ هشاوض هؼتجش هختلفي دسخْت استبًذاسدسبصي ٍ ّوبٌّگي ػالين ًٍطبًِ ّبي خَضىبسي تالش وشدُ اًذ.
دٍ هَسد اص هؼتجشتشيي هَسسبت  ،اًدوي خَضىبسي آهشيىب ( ٍ ) AWSهَسسِ  ISOيب استبًذاسد اسٍپب هي ثبضذ.
خْت سٍضي ضذى ّشيه اص ايي استبًذاسدّب دساداهِ ثِ تطشيح آًْب هي پشداصين:
استانذارد انجمن جوشكاري آمريكا  AWSدر نقشه خوانی:
دسايي استبًذاسد هي تَاى ػالين ًٍطبًِ ّب سا ثِ دٍ دستِ ولي ػالين ػوَهي ٍػالين اختػبغي تمسين وشد .ػالين
ػوَهي  ،ثِ ػاليوي گفتِ هي ضَد وِ ثشاي اًَاع خَضْب ثِ وبس سفتِ ٍػالين خػَغي ثش سٍي آًْب لشاس هي گيشًذ.
دسهمبثل  ،اختػبغي ثِ ػاليوي اعالق هي ضَد وِ ثِ يه ًَع خَش خبظ اختػبظ داسد .ػالين اختػبغي خَد ثِ
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صيشهدوَػِ ّبيي تمسين هي ضًَذ  :ػالين خَش لت ثِ لت يب سش ثِ سش ( ، ) Butt Jointػالين خَش لت سٍي ّن
( ، ) Lap Jointػالين خَش گَضِ اي (ٍ ) Fillet Jointػالين خَش لجِ اي يب پيطبًي ( ) edge Joint
عاليم عمومي جوش در استانذارد AWS

ػالئن ػوَهي خَش دساستبًذاسد ّ AWSوبًٌذ ضىل صيش هي ثبضذ .ايي ضىل وِ دس توبم ًمطِ ّب ٍ اًَاع خَضْب
وبسثشد داسد اص لسوتْبي هختلفي تطىيل ضذُ است.

 - 1خظ پيىبى يب خظ ًطبًِ ّ :وبى عَس وِ دس ضىل ًيض هطخع است خظ پيىبى خغي است وِ اص يه عشف
داساي پيىبى ثَدُ ٍ اص عشف ديگش ثِ خظ هشخغ هتػل هي گشددًَ .ن پيىبى دس خظ ًطبًِ هحل اتػبل يب هحل
خَضىبسي سا ًطبى هي دّذ.

 -2خظ هشخغ  :دستوبم ًمطِ ّب خظ هشخغ ثِ غَست يه خظ افمي هطبّذُ هي ضَد وِ ػالين اختػبغي يب ػالين
هْوي چَى اعالػبت ًَع اتػبل ًَ ،ع خَش  ،اثؼبد پخ  ،اثؼبد دسص اتػبل ٍ ...ثشسٍي آى لشاس هي گيشد.
يه لبًَى ولي دس استبًذاسد  AWSهي گَيذ ّ :شگبُ ػالهت خَش دس پبييي خظ هشخغ لشاس گشفت هحلي سا وِ
پيىبى ثِ آى اضبسُ هي وٌذ ثبيذ خَضىبسي وشد ٍ ّشگبُ ػالهت خَش دس ثبالي خظ هشخغ ٍخَد داضت عشف همبثلي
سا وِ پيىبى ثِ آى اضبسُ هي وٌذ ثبيذ خَش داد.
 -3دم  :ايي ػالهت وِ ّويطِ دس اًتْبي خظ هشخغ لشاس هي گيشد خْت ًطبى دادى اعالػبت اضبفي هبًٌذ ًَع
فشآيٌذ ًَ ،ع الىتشٍد ٍ ًَع خشيبى ثىبس هي سٍد.

عاليم اختصاصی
انف) عاليم اختصاصی جوش نة ته نة ( )Butt Joint
ّوبى عَس وِ دس فػل گزضتِ ػٌَاى ضذ دس ايي ًَع خَش ثستِ ثِ ضخبهت لغؼِ وبس حبلتْبي هختلفي اص اتػبل
ٍخَد داسدّ .ش يه اص ايي حبالت ػالهت هخػَظ ثِ خَد سا داسد وِ ػالين اختػبغي خَش لت ثِ لت سا هي
سبصًذ .ايي ػالين اختػبغي وِ ثش سٍي ػالين ػوَهي ٍ ثِ عَس هطخع ثش سٍي خظ هشخغ لشاس هي گيشد ثِ ضشح
صيش است :
خَش لت ثِ لت ثذٍى پخ سبصي ٍ فبغلِ

خَش لت ثِ لت ثب پخ خٌبلي يه عشفِ
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خَش لت ثِ لت ثب ًين پخ خٌبلي يه عشفِ
خَش لت ثِ لت ثب پخ خٌبلي دٍ عشفِ
خَش لت ثِ لت ثب ًين پخ خٌبلي دٍعشفِ
خَش لت ثِ لت ثب پخ اللِ اي يه عشفِ
خَش لت ثِ لت ثب ًين پخ اللِ اي يه عشفِ
خَش لت ثِ لت ثب ًين پخ اللِ اي دٍعشفِ
خَش لت ثِ لت ثب پخ اللِ اي دٍعشفِ
خَش لت ثِ لت ثذٍى پخ سبصي ثِ ّوشاُ گشدُ هحذة
خَش لت ثِ لت ثذٍى پخ سبصي ثب گشدُ همؼش
ّشوذام اص ػالين فَق هي تَاًذ ثشاي ًطبى دادى ًَع اتػبل ثشسٍي خظ هشخغ لشاس گيشد .ثشاي سٍضي ضذى هغلت
چٌذ هثبل دس ضىل صيش آٍسدُ ضذُ استً .ىتِ هْن ايي وِ دس توبم عشح اتػبالت وِ اص ًين پخ استفبدُ هي ضَد خظ
ساست ثبيذ دسسوت چپ ثيٌٌذُ لشاس گيشد.

ثشاي هطخع وشدى اثؼبد هختلف خَش  ،دس وٌبس ػالين فَق اػذادي لشاس هي گيشد .ايي اػذاد ًطبى دٌّذُ سغح
همغغ خَش  ،عَل خَش ٍ صاٍيِ پخ هي ثبضذ .اثؼبد اغلي وِ هشثَط ثِ سغح همغغ خَش هي ثبضذ دسسوت چپ
ػالهت ًَضتِ هي ضَد .اثؼبد عَلي دس سوت ساست لغؼِ ًَضتِ هي ضَد ٍ صاٍيِ پخ دس دّبًِ ػالهت آٍسدُ هي ضَد.
الصم ثِ روش است وِ ايي اػذاد هي تَاًذ ثشاسبس ٍاحذ ايٌچ ٍ يب هيلي هتش ثشسٍي ًمطِ آٍسدُ ضَد .خْت دسن ثْتش
ايي هغلت ثِ هثبلْبي صيش دلت ًوبييذ.
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اص آًدبييىِ دسخَش ًفَري احتوبل ٍلَع ػيَة هختلف ٍخَد داسد .دسهحلْبيي اهىبى دستشسي ثِ پطت خَش ّست
ثبيذ اص خَش پطتي يب  Back weldاستفبدُ وشد.

ب) عاليم اختصاصی جوش سپري ،گوشه اي ( ) fillet joint
ػالهتي وِ دساتػبالت سپشي دسًمطِ ّب ثِ وبس هي سٍد ثِ ضشح صيش است :
 .اًذاصُ گزاسي ايي ًَع اتػبل ّن هبًٌذ خَش لت ثِ لت است ثِ ايي هؼٌي وِ اػذادي وِ دسسوت چپ هثلث لشاس
هي گيشًذ استفبع سبق خَش ٍ اػذادي وِ دسسوت ساست لشاس هي گيشًذ عَل هسيش خَضىبسي سا ًطبى هي دٌّذ .ثِ
هثبلْبي صيش دلت وٌيذ:
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استانذارد اروپا  ISOدرنقشه خوانی وعاليم جوش
ػالين ًٍطبًِ ّبيي وِ دساستبًذاسد  ISOثِ وبس هي سًٍذ ثب استبًذاسد  AWSهطتشن است ثب ايي تفبٍت وِ دس
استبًذاسد  ISOيه خظ چيي ثِ هَاصات خظ هشخغ وطيذُ هي ضَدّ .شگبُ ػالين خَضىبسي ثشسٍي خظ هشخغ لشاس
گيشد ػوليبت دس عشفي وِ پيىبى اضبسُ هي وٌذ اًدبم هي ضَد ٍ اگش ػالين خَضىبسي سٍي خظ چيي لشاس گيشد
ػوليبت دس عشف همبثل پيىبى اًدبم هي ضَد .تَخِ داضتِ ثبضيذ وِ خظ چيي هي تَاًذ دسپبييي ٍ يب دس ثبالي خظ
هشخغ لشاس گيشد.

دساستبًذاسد  ISOخظ ًطبًِ يب خظ پيىبى ّيچ گبُ ضىستِ ًيست ثلىِ پيىبى ثِ ّش لغؼِ اضبسُ وٌذ ثشسٍي ّوبى
لغؼِ ػوليبت اًدبم هي ضَد.
يىي اص تفبٍتْبي اسبسي ديگش استبًذاسد
 AWSٍ ISOدساًذاصُ گزاسي خَش
گَضِ اي ٍ سپشي )  ( Filletهي ثبضذ.
دس استبًذاسد  AWSاػذاد سوت چپ
هثلث ( هشثَط ثِ خَش سپشي ) ثِ سبق
خَش اضبسُ هي وٌٌذ وِ ثب حشف ً zوبيص
دادُ هي ضَد دسحبليىِ دس استبًذاسد ISO
ثِ گلَيي خَش وِ ثب حشف ً aطبى دادُ
هي ضَد اضبسُ هي گشدد .ػالٍُ ثشآى
دساًذاصُ گزاسي خَضْبي سپشي هٌمغغ ثِ
ضىل صيش ػول هي وٌٌذ.
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عاليم اضافی:
جوش دور تا دور:

خَضىبسي دس هحل:

ٍ ديگش ػالئن:

اسناد و مذارك جوشكاري
داًستي ايي هَضَع وِ آيب يه خَش هٌبسجتشيي ٍ ثْتشيي ًَع اتػبل ثشاي يه وبسثشد خبظ هي ثبضذ يب خيش اص
اّويت ٍيژُ اي ثشخَسداس است .ثشاي اعويٌبى اص ايي هَضَع ٍ ّوچٌيي اعويٌبى اص ويفيت خَضي وِ دس ػول ايدبد
ضذُ است ثِ يه سٍش ٍ دستَس الؼول اخشايي ًيبص است
سِ استبًذاسد هتذاٍلي وِ ثشاي هحػَالت خَضىبسي وبسثشد داسد ثِ ضشح صيش است :
 1استبًذاسد  API 1104هَسسِ ًفت آهشيىب ثشاي خغَط لَلِ اًتمبل
 2استبًذاسد ASME Sec . IXخبهؼِ هٌْذسيي هىبًيه آهشيىب ثشاي هخبصى تحت فطبس ٍ اخضا تبسيسبت
ّستِ اي
 3استبًذاسد  AWSخبهؼِ خَضىبسي آهشيىب ثشاي پلْب  ،سبختوبًْب ٍ سبيش سبصُ ّبي فَالدي .هبًٌذ استبًذاسد
 AWS.D.1.1وِ خْت تبييذ غالحيت خَضىبساى ٍ دستَس الؼول خَضىبسي سبصُ ّبي فَالدي است.
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مشخصات روش جوشكاري (  Welding Procedure Specificationيا ) WPS
هطخػبت سٍش خَضىبسي يب  WPSهدوَػِ اي هىتَة اص دستَسالؼول ّب است وِ ثب سػبيت آى خَضي سبلن
ايدبد هي ضَد .ايي سٍش هؼوَال ثشاسبس وذ يب استبًذاسد خبغي تؼشيف ٍ تفسيش هي ضَد .دس ايي هطخػبت هشاحل
هختلف خَضىبسي يه اتػبل هطخع ثِ ّوشاُ هحذٍدُ تغييشات پبساهتشّبي دخيل دس فشآيٌذ خَضىبسي ٍ هطخػبت
هَاد هَسد وبسثشد ثِ تفضيل ثيبى هي ضَد.
خْت اعويٌبى اص غحت  WPSيه ًوًَِ هغبثك ثب آى خَضىبسي هي ضَد ٍ سپس آصهبيطبت هشثَعِ ثش سٍي آى
اًدبم ٍ ًتبيح آًشا دس فشم  PQRثجت هي وٌٌذ )Procedure Qualification Record( .دس حميمت ايي فشم
تضويي وٌٌذُ غحت اعالػبت يه  WPSوِ هي تَاًذ ثِ يه خَش سبلن تجذيل ضَد هي ثبضذ.
تائیذ صالحیت جوشكار
دس وٌبس استبًذاسدّب  ،وذّب ٍ دستَسالؼول ّبي خَضىبسي  ،خْت ًيل ثِ يه خَش لبثل اعويٌبى ٍ ثب ويفيت ،
اعويٌبى اص غالحيت ٍ هْبست خَضىبساى ًيض هْن است .لزا غذٍس گَاّي ًبهِ ّبي تبييذ غالحيت اص اّن اسٌبد
خَضىبسي هي ثبضذ.توبهي خَضىبساًي وِ دس فشآيٌذّبي هْن خَضىبسي ثِ وبس گشفتِ هي ضًَذ ثبيذ داساي گَاّي
ًبهِ تبييذ غالحيت ثبضٌذ .خْت دسيبفت ايي گَاّي ًبهِ الصم است هشاحلي عي ضَد وِ هْن تشيي آًْب آصهَى
خَضىبسي است.
ايي آصهَى وِ هؼوَال ثش اسبس يه  WPSخبظ ٍ تبييذ ضذُ پيبدُ هي گشدد هؼوَال تَسظ ًبظشيي ٍ ثبصسسيي
اًدبم هي ضَد وِ دس توبم هشاحل آصهَى حضَس داسًذ .پس اص پبيبى خَضىبسي ًوًَِ ّب ثبيذ هَسد آصهَى لشاس گيشًذ.
اٍليي هشحلِ آصهَى ثبصسسي چطوي است وِ پس اص تبئيذ ثبصسسي چطوي اًدبم آصهَى ّبي پشتًَگبسي يب التشاسًَيه
ٍ ضىست ( ثِ خبي تست خوص ) ٍ ثشسسي سغح همغغ هَسد ًيبص است .آصهًَْبي هزوَس هؼوَال ثش سٍي لغؼبتي وِ
ثِ ضىل لت ثِ لت ٍسق ً ،جطي ٍسق  ،لت ثِ لت لَلِ ٍ ًجطي لَلِ خَضىبسي ضذُ اًذ اًدبم هي ضَد.
پس اص پبيبى آصهَى ًَ ،ع ٍ هيضاى ّش ػيت هطخع هي ضَد .سپس
هيضاى پزيشش ّش ػيت اص استبًذاسدّب ٍ وذّبي خبغي استخشاج ضذُ ٍ
ثب ًتبيح ثِ دست آهذُ همبيسِ هي ضَد ٍ دس ًْبيت پزيشش يب ػذم
پزيشش ّش ًوًَِ خَش اػالم هي گشدد .دس غَستيىِ خَضىبس دستوبم
هشاحل آصهَى هَفك ثبضذ اص تبسيخ لجَلي دس آصهَى گَاّي ًبهِ اي
ثشاي ٍي غبدس هي ضَد وِ هذت اػتجبس آى ضص هبُ هي ثبضذ ٍ ثشاي
هذت دٍ سبل تَسظ وبسفشهب لبثل توذيذ است.
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