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چکیده
اسشفاده از انواع قفلها ،با کارک دها ،ف مها ومکانیزمهای مشفاوت ،سالیان دراز
در ای ان مشداول بوده است .از جملۀ این قفلها م یتوان به قفلآویزهای یت کیبی
اشاره ک د که در آنها دو مکانیزم در یک بدنۀ واحد بهکار رفشه است .پژوهش
حاض که دادههای اولیۀ آن با اسشفاده از متابع آرشیوی و کشابخانهای جمعآوری
شده است ،با اسشفاده از روش یتوصیف -یتحلیل در پی جسشجوی دالیل بهکار
بسشن همزمان دو مکانیزم در این قفلهاست .جسشجوی موارد اسشفاده از این
قفلها ،دالیل سادگ ف م آنها ،فوالدی بودن جتس و بزرگ بودن ابعاد آنها
نسبت به قفلهای یتکمکانیزم ،از دیگ مسائل هسشتد که در پژوهش حاض
یتالش شده است یتا به آنها پاسخ داده شود.
کلیدواژهها :قفلآویز ،قفلهای فوالدی ،مکانیزم یت کیبی

 .1این مقاله ب گ فشه از پایاننامۀ دورۀ کارشتاس ارشد مؤلف با عتوان «ب رس ف م و یتکتیک ساخت در قفلسازی
ستش ای ان بعد از اسالم (با یتأکید ب قفلهایی با ف م حیوان )» است.
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مقدمه
در گذششهای نه چتدان دور ،قفلهای فوالدی ،ب نج و ب نزی که ساخشۀ دست
صتعشگ ان هت متد ای ان بودند اسشفادۀ بسیاری داششتد .عالوه ب زیبایی ،ظ افت و
همچتین یتتوع ف مهای آنها ،این قفلها ،کارب دهای مشتوع و زیادی داششهاند .به طور

کل قفل آویزها 1را م یتوان به دو دسشه یتقسیم ک د:

 .1قفلهای بدون کلید مانتد قفلهای رمزی
 .2قفلهای با کلید

2

3

قفلهای با کلید را با یتوجه به مکانیزم داخل آنها که ب ای باز شدنران در نظ

گ فشهاند م یتوان به چهار دسشۀ فت خاردار 4،فت خمیده یا فت کج 5،فت مارپیچ یا فت

هلیکال 6و قفلهای یت کیبی 5یتقسیم ک د 8.مورد اخی از نمونههای قابل یتوجه در میان

قفلهای با کلید است زی ا در بیرش آنها حداقل از دو مکانیزم ب ای باز ک دن قفل

اسشفاده شده است و به همین سبب ب ای باز ک دن آنها به دو یا چتد کلید نیاز است.

در این پژوهش ب آنیم یتا به ب خ سؤاالت در بارۀ این قفلها پاسخ دهیم .ب خ از
این سؤاالت عباریتتد از آنکه کارب د این قفلها چه بوده است؟ جتس این قفلها بیرش

از چه فلزی است؟ چ ا یتزییتات آنها نسبت به سای قفلها کمش بوده است؟

در این مقاله ،با یتوجه به سؤاالت باال و در نظ گ فشن پیشف ضهایی نمونههایی از
این گونه قفلها را ب رس ک دهایم .پیشف ضهایی که م یتوانیم پیش از آغاز پژوهش
در نظ بگی یم عباریتتد از آنکه قفلهایی که چتد مکانیزم دارند ایمت بیرش ی دارند ،بتا

ب این در محیطهای اقشصادی ،مانتد حج هها ،انبارها و صتدوقهایی که به صورت

ش اکش اسشفاده م شدهاند ،از آنها اسشفاده م شده است .نیز به همین دلیل م یتوان گفت
که بیرش این قفلها ب ای امتیت بیرش از فوالد ،که مقاومیت از یت کیبهای فلزی دیگ
است ،ساخشه م شدهاند.

1. Padlocks
2. Letter combination lock
3. kye lock
4. Barbed-spring lock
5. Curved spring lock
6. Helical-spring lock
7. locks with combination mechanisms
 .8این یتقسیمبتدی ب اساس مطالب کشابهای قفلهای ایران از پ ویز یتتاول  ،ابزارآالت علمی از ناص خلیل و
صنایع دستی کهن ایران از هانس ای .وولف ع ضه شده است (نک  :متابع).

قفلهای فوالدی با مکانیزم یت کیبی در قفلسازی ستش ای ان 3/

مکانیزم قفلآویزها و معرفی مکانیزمهای درونی قفلهای ترکیبی
ب ای ه یک از مکانیزمهای درون قفلآویزهایی که با کلید کار م کتتد م یتوان
زی مجموعههای بسیاری در نظ گ فت اما به طور خالصه عملک د ه یک از این

مکانیزمها از این ق ار است:

مکانیزم فنرخاردار :این قفلها با ق ار دادن کلید در محل یتعبیه شده و جمع شدن
فت به سبب ح کت کلید باز م شوند .ب اساس شواهد موجود این مکانیزم یتتها
در ای ان اسشفاده شده است و در قدیم یت ین قفلهای شتاخشه شده ،از آن اسشفاده

شده است (یتتاول  ،ص  .)27بدنۀ این قفلها معموالً اسشوانهای شکل ساخشه
م شده و نمونههایی از آن ،از ق ن  6میالدی ،در ای ان باق مانده است (یاوری،
ص .)117
مکانیزم فنرکج یا خمیده :فت این قفلها داخل بدنه یتعبیه م شود و کمانۀ قفل به

آن مشصل است ،با فرار آوردن به فت با اسشفاده از کلید ،فت جمع م شود و
کمانه آزاد م شود.بدنۀ این قفلها به طور معمول یتخت و کم عمق است.
مکانیزم فنر مارپیچ یا هلیکال :کلید قفلهایی که در آنها از این مکانیزم اسشفاده

شده است معموالً میلهای است که شیارهایی روی آن ایجاد شده باشد یا لولهای
باریک است که شیارهای پیچ دارد ،با پیچاندن کلید در محل آن قفل باز
م شود .گاه در این قفلها چتد فت مارپیچ یتعبیه شده و از این رو با چتد کلید
باز م شوند .نمونۀ این مکانیزم ،در قفلهایی از ق ن  5هج ی یافت شده است
(یتتاول  ،ص.)32

اما همان طور که پیش از این اشاره شد مهمیت ین و جالبیت ین نمونۀ این قفلها،
قفلهایی هسشتد که در آنها چتد مکانیزم یت کیب شده است و ب ای باز ک دن ه
دسشگاه کلید جداگانهای الزم است .مکانیزم اصل این قفلها معموالً فت خاردار
یا فت خمیده است و مکانیزم ف ع که در این قفلها به کار رفشه است ،فت مارپیچ

یا هلیکال است (همو ،ص.)37
قفلآویز با مکانیزم ترکیبی
به درسش مرخص نیست که اولین نمونههای چتین قفلهایی از چه زمان ساخشه

شدهاند ،بیرش نمونههایی که از این قفلها باق ماندهاند در ق ن  13هج ی ساخشه
شدهاند و یتعداد نمونههای باق مانده در مقایسه با قفلهای یتک مکانیزم بسیار اندک

 /1تاریخ علم ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1بهار و یتابسشان 1371

هسشتد .م یتوان حدس زد که احشماالً به سبب موارد مص ف خاص این قفلها ،سفارش
ساخت آنها بسیار کمش از نمونههای دیگ قفل بوده است.
احشماالً یک از مهمیت ین موارد اسشفادۀ این قفلها در محیطهای اقشصادی مانتد

بازارها ،کارب د آنها ب روی صتدوقها ،یا حج هها و انبارهایی بوده است که یتعدادی

در اسشفاده از آنها ش یک بودهاند (یتتاول  ،همانجا) .در این حالت قفلساز ،قفل با
چتد کلید و چتد مکانیزم مشفاوت م ساخت و احشماالً ه کلید را به یک از ش کا
م سپ د یتا هیچیک نشوانتد بدون حضور دیگ ان قفل را باز کتتد .با ب رس نمونههای
ب جا مانده در مجموعههای دولش و خصوص و نمونههای مع ف شده در معدود
مطالعات موجود ،قفلهای مکانیزم یت کیبی را با یتوجه به مکانیزمهای اصل که در آنها
به کار رفشه است م یتوان در دو گ وه بزرگ فت خمیده و فت خاردار دسشهبتدی ک د .این
دو دسشۀ کل با یتوجه به مکانیزمهای ف ع و موانع که در آنها ب ای باز شدن قفل در

نظ گ فشه شده است دارای 2یتا  4کلید هسشتد در این مقاله ب اساس نمونههای موجود

از قفلهایی با مکانیزم یت کیبی ،سه ساخشاری که نمونههای بیرش ی دارند ب ای ب رس
انشخاب شدهاند .این سه نمونه عباریتتد از:
 .1قفلهای پ نده شکل
 .2قفلهای ناف شکل
 .3قفلهای لولهای
شکلهای این مقاله را نویستده با اسشفاده از ن مافزار  3D Maxط اح و اج ا ک ده

است .این ن مافزار امکان ط اح سه بعدی و ساخت انیمیرن دارد و به این یت یتیب با

اسشفاده از آن این قفلها ب ای اولین بار به صورت سه بعدی ط اح شدهاند و این ط حها
به خوبی و به طور دقیق ف م ،بدنه ،کمانه ،کلید و سوراخ کلید ،همچتین مکانیزم درون
و چگونگ ق ار گ فشن فت ها و محل پ چهای درون بدنۀ قفل را به ما نران م دهتد.
قفلهای پرنده شکل

این گونه از قفلها اکث اً دو کلید دارند .بالهای پ نده در این گونه قفل به بدنۀ قفل لوال

شده و روی سوراخ کلید اصل قفل را پوشانده است ( ،Aشکل .)1ب ای باز ک دن قفل
ابشدا باید با یک کلید یتو پیچ ،که معموالً در قسمت دم پ نده یتعبیه م شده است (،)B

فت را جمع ک د یتا قالبی که در پرت بال وجود دارد ح کت کتد و بال آزاد شود (.)C
این مکانی م را فت ماشهای نیز نامیدهاند (شکل  .)2در این هتگام سوراخ کلید اصل ،

قفلهای فوالدی با مکانیزم یت کیبی در قفلسازی ستش ای ان 5/

که معموالً در این قفلها فت خمیده است ،نمایان م شود و با اسشفاده از کلید م یتوان

ی ه )D( 1را به عقب راند و کمانه را آزاد ک د (شکل  3و شکل 5؛ م احل باز شدن

این قفل در شکل  4شبیهسازی شده است .بیرش نمونههای قفلهای یت کیبی پ نده شکل

که ام وزه باق ماندهاند ،در شی از ساخشه شدهاند (یتتاول  ،ص .)82

A
شکل  ،1ف م کل قفلهای فوالدی به شکل پ نده ،جای کلید مکانیزم اصل زی بال پ نده پتهان شده است

C
B
شکل  ،2کلید یتو پیچ در حال جمع ک دن فت و رها شدن بال پ نده

 .1زایدهای که در باالی یک صفحه ق ار م گی د و کمانه را نگاه م دارد یتا کمانه از بدنۀ قفل خارج نرود.
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D
شکل  ،3کلید اصل در حال عقب راندن فت خمیده و ی ه و کمانۀ باز شدۀ قفل

قفلهای فوالدی با مکانیزم یت کیبی در قفلسازی ستش ای ان 5/

شکل  ،4شبیهسازی م احل باز شدن قفل ،کلید یتوپیچ وارد سوراخ کلید ،دم پ نده ،م شود و با گ دش،
بال پ نده را باز م کتد یتا سوراخ اصل قفل نمایان شود .سپس کلید اصل با گ دش و فرار آوردن به
صفحه و ی ه ،آن را به عقب م راند یتا کمانه آزاد شود

شکل  ،5قفل فوالدی به شکل پ نده ،مکانیزم فت خمیده و فت مارپیچ،
یتصوی از مجموعۀ ک امت اللّه نی ّ

قفلهای نافی شکل

در قفلهایی که به قفل ناف شکل مع وف هسشتد و معموالً دسشگاه آنها فت خمیده است
نیز م یتوان مکانیزم یت کیبی را دید .این گونه قفلها معموالً با  3یا  4کلید کار م کتتد
(شکل .)6در قفلهایی که با  4کلید کار م کتتد پرت قفل سواخ وجود دارد که
بخر از مکانیزم اصل باز شدن قفل است ()E؛ اما کلید آن به یتتهایی نم یتواند کمانه
را آزاد کتد .ب ای باز ک دن قفل باید دسشگاه فت خمیده دیگ ی که در پرت درپوش
پتهان شده است همزمان با کلید اول فت ها را به عقب ب اند .اما نخست باید موانع
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ب ط ف شوند ،در این گونه قفلها معموالً روی سوراخ کلید اصل به وسیلۀ درپوش
پوشیده شده است و در نشیجه کلیدی نیاز است یتا با پیچاندن آن قالبی که به درپوش
مشصل است آزاد شود و سوراخ کلید اصل آشکار شود ( .)Fمانع دیگ ی نیز در این
قفلها ط اح شده است و آن میله و صفحهای است که مانع ورود کلید اصل و گ دش

آن م شوند ( ،)Gبه همین سبب ب ای این که کلید اصل بشواند فت را به عقب ب اند و
کمانه آزاد شود ،نیاز به یک کلید یتوپیچ است ( شکل .)5در ب خ نمونهها ،این قفلها
دو دسشگاه اصل فت خمیده دارند به طوری که صفحهای میان فت ها و خاری که کلید

در آن ق ار م گی د ( ،)Hیتعبیه م شود یتا سوار ک دن دو دسشگاه فت خمیده در یک
بدنه میس شود (شکل .)8ه چتد ب خالف مدلهای پ نده شکل ،از محل ساخشه شدن
نمونههای باق مانده از این گونه قفل نم یتوان اطالع به دست داد اما ام ی میان
نمونههای موجود مرش ک است و آن ایتکه قفلهای ناف شکل موجود معموالً فوالدی
هسشتد (شکل)7

E

شکل  ،6جلو و پرت قفل ناف با چهار کلید ،سوراخ کلید اصل زی درپوش ق ار م گ فشه است

G

F
شکل  ،5باز شدن در روی سوراخ اصل کلید و عقب رانده شدن میلۀ مانع به وسیلۀ دو کلید یتوپیچ با
مکانیزم فت مارپیچ

قفلهای فوالدی با مکانیزم یت کیبی در قفلسازی ستش ای ان 7/

H

شکل  ،8رها شدن کمانه با به کارب دن همزمان دو کلید ب ای مکانیزم فت خمیده

شکل  ،7قفل فوالدی ناف با  4مکانیزم 2 ،مکانیزم فت خمیده و  2مکانیزم فت مارپیچ،
سدۀ 11ق (یتتاول  ،ص)135

قفلهای لولهای

از دیگ قفلهای یت کیبی که با  2یا  3کلید ساخشه م شدهاند قفلهای لولهای هسشتد که

مکانیزم اصل آنها فت خاردار است و مکانیزم ف ع که در آنها به کار رفشه است
فت مارپیچ با کلید یتوپیچ است .فت های خاردار و همچتین سوراخ کلید اصل این قفلها

در پرت درپوشهایی مخف شدهاند ( .)Iدر این گونه قفلها معموالً  2مانع پیش از باز
ک دن قفل در نظ گ فشه م شده است .مانع اول همان درپوش روی سوراخ کلید اصل
است که با اسشفاده از یک کلید یتو پیچ که فت و میلهای را که مانع کتار رفشن درپوش
هسشتد کتار م زند و ( شکل )11باز م شود .معموالً کلید و سوراخ کلید این قفلها به
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صورت ف ف ه و دندانهدار ط اح م شدهاند ( .)Jبا ورود کلید به داخل بدنه و فرار
آوردن و جمع ک دن فت ها باید کمانه آزاد شود ،اما میلهای که درپوش را نگه داششه است
مانع خ وج آن م شود ،بتا ب این کلید یتوپیچ دیگ ی نیاز است یتا میله را به عقب ب اند

و درپوش را رها کتد ( ،Kشکل .)11در این صورت فت های جمع شده به راحش از بدنۀ

قفل خارج و کمانه آزاد م شود (شکل .)12بیرش نمونههایی که از این مدل قفل ام وز
ب جا ماندهاند در اردبیل ساخشه شدهاند (یتتاول  ،ص.)116

I

I

J
شکل  ،11ف م کل قفل یت کیبی لولهای با کلید ف ف های و ب داششن مانع سوراخ اصل قفل.

K

شکل  ،11وارد شدن کلید اصل  ،جمع ک دن فت ها و ب داششن مانع فت ها و باز شدن قفل

قفلهای فوالدی با مکانیزم یت کیبی در قفلسازی ستش ای ان 11/

شکل  ،12قفل فوالدی لولهای با دو مکانیزم فت خاردار و فت مارپیچ با  3کلید،
سدۀ 13ق (یتتاول  ،ص)115

نمونۀ دیگ ی از قفلهای لولهای وجود دارد که مکانیزم اصل آنها فت خاردار است

و ب ای باز ک دن آن باید موانع زیادی را از س راه ب داشت ،ه چتد ظاه این قفل شبیه
یک قفل لولهای ساده است اما در کلید این قفل عالوه ب شیاری که ب ای درگی ی فت ها
و جمع ک دن آنها دارد ،س پیچ مانتدی دارد که وارد بدنه م شود و در سوراخ کلید که

پیش از آن قالویز 1شده است ق ار م گی د ( .)Lاما ب روی سوراخ کلید پیچ ق ار
دارد که قبل از خ وج آن ،کلید نم یتواند وارد بدنۀ قفل شود( .)Mب ای باز ک دن
پیچهای مانع ،از ابزار دیگ ی باید اسشفاده ک د ( .)Nقبل از ورد کلید باید پیچ که
مانع از خ وج فت ها م شود را نیز باز ک د ،ب ای این کار از همان کلید اصل اسشفاده

م شود (شکل .)13شیاری در کلید وجود دارد و این شیار مانع از گ دش درست کلید

در مه ۀ بزرگ م شود ،به همین سبب باید این شیار به درسش در مه های که درون حف ه
است ق ار بگی د یتا کلید به درسش بگ دد و پیچ مانع جلوی فت ها باز شود (،O
شکل .)14با عقب رانده شدن این موانع ،در نهایت کلید وارد بدنه م شود و شیار آن با

فت ها درگی م شود ،آنها را جمع م کتد و به عقب م راند و کمانه را آزاد م کتد (.)P
البشه ب ای این که کلید در بدنه نلغزد ،خارهایی در بدنه وجود دارند یتا کلید در مسی
درست هدایت شود( ،Qشکل15و شکل.)16

 .1قالویز وسیلهای است که با اسشفاده از آن سوراخ یا میلهای یتو خال را به صورت یتوپیچ در م آورند .این وسیله
معموالً پیچ با دندانههای یتیز است که دسشهای دارد .قالویز را در سوراخ که قصد دارند آن را یتوپیچ کتتد ق ار
م دهتد و دسشه را م گ دانتد و به این یت یتیب شیارهایی در سوراخ یا میله ایجاد م شود ،یا در اصطالح قالویز
م شود.
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L

M

N
شکل  ،13قفل لولهای یت کیبی با دو کلید و سه مانع و چگونگ ب داششن موانع س راه سوراخ اصل
کلید

O

شکل  ،14ب داششن مانع س راه فت ها به وسیلۀ کلید اصل

Q

P

شکل  ،15ورود کلید اصل به بدنه و جمع ک دن فت ها و باز شدن قفل

قفلهای فوالدی با مکانیزم یت کیبی در قفلسازی ستش ای ان 13/

شکل  ،16قفل فوالدی لولهای با مکانیزم فت خاردار و چتد مانع پیچ شکل،
اوایل سدۀ 14ق (یتتاول  ،ص)112

ب ای این قفل م یتوان سه کلید نیز یتعبیه ک د ،اگ اندازۀ سوراخ حدیده شدۀ مانع
فت ها با جای کلید اصل یک نباشد ،به کلید دیگ ی نیاز است یتا این مانع پیچ شکل
را باز کتد .در این نوع قفل اندازۀ سوراخ کلید اصل و سوراخهای ف ع یک در نظ

گ فشه شده است ،در نشیجه م یتوان با یک کلید ه دو را باز ک د.

با یتوجه به یتعدد قفلهای باق مانده با این مکانیزم ،یعت اسشفاده از فت خاردار و یا
فت خمیده به عتوان مکانیزم اصل و فت مارپیچ به عتوان مکانیزم ف ع  ،م یتوان نشیجه
گ فت که این صورت از قفلهای یت کیبی بیش از دیگ صورتها مقبول بوده است.
جنس و تزیین به کار رفته بر روی قفلها
چون در این قفلها ،یتأمین ایمت و امتیت بیرش در نظ گ فشه م شده است ،به همین
سبب هت متدان قفلساز ب ای ساخشن آنها معموالً از فوالد به جای دیگ فلزایت که در

ساخشن قفلها اسشفاده م شدهاند ،مانتد ب نج و ب نز اسشفاده م ک دند .از این رو به سبب
سخش فوالد و دشواری کار با آن یتزییتات کمش ی در مقایسه با قفلهای سادهیت ی که از
ب نج یا ب نز یتهیه م شدهاند روی این نوع قفلها دیده م شود .به جز قفلهای پ نده

شکل دیگ قفلهای این خانواده از نظ ف م بص ی نسبت به قفلهای یتک مکانیزم
بسیار ساده هسشتد و چون از چتد مکانیزم در آنها اسشفاده م شده است از نظ اندازه

بزرگیت از قفلهای دیگ هسشتد .چتان که پیش از این نیز اشاره شده قدمت این گونه
از قفلها زیاد نیست و نمونههای باق مانده از آنها م بوط به پس از سدۀ 11ق هسشتد.
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انواع قفل ترکیبی بر

اساس مکانیزم اصلی

فرم قفل

تعداد کلیدها

وضعیت سوراخ کلید

اصلی

تعداد موانع موجود در

قفل برای باز کردن آن

مکانهای متداول ساخت

لولهای

2یا9

جنس

نافی

9یا1

مکانیزمهای موجود در

پرنده

2

پوشیده

قفل

جدول  ،1یتقسیمبتدی انواع قفلهای یت کیبی ب اساس مکانیزم اصل آنها

1مکانیزم فنرخمیده و
 1مانع

1مکانیزم فنرمارپیچ

شیراز

یا فنرماشهای

فنرخمیده یا کج

نوع9کلیدی :پوشیده
نوع  1کلیــدی :یکی از
ســــوراخهــای اصــــلی

 2مانع

ــــــــــ

مشــــخــگ و دیـ ــری

فنر خاردار

پوشیده است

 1یا  2مانع

اردبیل

پوشیده

ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالد

نــــوع9کــــلــــیــــدی:
1مکــانیزم فنر خمیــده
و  2مـــکـــانـــیـــزم
فنرمارپیچ
نــــوع1کــــلــــیــــدی:
2مکــانیزم فنر خمیــده
و  2مـــکـــانـــیـــزم
فنرمارپیچ
نـــوع 2کـــلـــیـــدی:
1مکـانیزم فنر خاردار
و 1مــکــانــیــزم فــنــر
مارپیچ
نــــوع9کــــلــــیــــدی:
1مکـانیزم فنر خاردار
و 2مــکــانــیــزم فــنــر
مارپیچ

 9مانع

ـــــــــ

1مکــانیزم فنرخــاردار
و  9پیچ مانع

قفلهای فوالدی با مکانیزم یت کیبی در قفلسازی ستش ای ان 15/

نتیجهگیری
کارک د احشمال قفلهای یت کیبی در محیطهای اقشصادی ،مثالً اسشفادۀ چتد ش یک
یتجاری از یک قفل ،باعث م شد یتا هت متد قفلساز به امتیت قفل بیش از ه چیز

دیگ ی یتوجه کتد ،یتا زیبایی و ف م آنها؛ به همین علت به طور معمول از فوالد ب ای
ساخت این قفلها اسشفاده م شده است .احشماالً یتعداد کلیدها و موانع که ب ای باز
ک دن قفل در نظ گ فشه م شده است با یتوجه به یتعداد اف ادی که از آن اسشفاده
م ک دهاند قابل یتغیی بوده است.

همچتین مکانیزمهای مخشلف به کار رفشه در قفلهای یت کیبی م یتواند نرانهای از

پیر فت یتکتولوژی ساخت سازههای کوچک فلزی ،در سدههای مشأخ  ،در
س زمینهای اسالم باشد .البشه م یتوان ط حهای موجود را ،که از نمونههای باق مانده
در ای ان ب گزیده شدهاند ،با نمونههای دیگ ی که در همان زمان در دیگ نقاط

س زمینهای اسالم یا کرورهای اروپایی ساخشه م شدهاند مقایسه ک د و به این یت یتیب
میزان پیر فشگ فتاوری کار با فلزات را دریافت.
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