
 

 همه چیز در مورد سقف عرشه فوالدی

 سقف عرشه فوالدی چیست؟

ها، یک ورق فوالدی شیاردار است که توسط تیرهای فوالدی یا میله عرشه فوالدی سقف

 .شودپشتیبانی و تقویت می

جا ار گرفتند تنها به عنوان قالب دراولین باری که ورق گالوانیزه برای سقف مورد استفاده قر

 .گرفتها قرار میمسلح بر روی آن بتن شدند که انواع مختلفی ازاستفاده می

 .شوندهای عایق سقف استفاده مین یا الیهآنها برای حمایت از بت

برای تهیه و تولید یک محصول ساختاری کارآمد و برای استفاده در  عرشه فوالدی سقف

 .شوندهای سقف و کف طراحی میسیستم

 

 :جزئیات سقف عرشه فوالدی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

بندی تقسیم Floor Deckو  Roof Deckبه دو دسته عرشه فوالدی سقف هایورق

 .شوندمی

های سنتی سقفها نسبت به ها و انجام پروژهها مزایای فراوانی در هزینهدر آن زمان این سقف

 .داشتند و تنها وظیفه این ورق فوالدی، باربری حین اجرا و باربری قبل از گیرش بتن بوده است

 .شودگفته می Proof Deck به این گروه از ورق های سقف

ای تغییر یافت که درگیری مکانیکی بین ورق تحتانی و ها به گونهبه تدریج تولید و اجرا این سقف

ها متصل های پیرامونی دال سقف به تیرچهآمد و به کمک برش گیرها و قالب بتن سقف به وجود

 .گردید

 .شوندمی سقف ها تبدیل به آرماتورهای کششیدر این حالت این ورق

و این نوع  سقف عرشه فوالدی ها امروزه به عنواناین ترکیب بین بتن، ورق تحتانی و تیرچه

 .شوندشناخته می Floor Deck ورق فوالدی به عنوان

 های سازه ساختمان بوده و مزایای فنی، اجرایی و قیمتی بسیاری نسبت بهکه بخشی از المان

Proof Deck  دارند. 

 

 

 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/roof-deck
https://www.merriam-webster.com/dictionary/roof-deck
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%81
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 

 :دالیل استفاده از سقف عرشه فوالدی

های فوالد را به حداکثر ای است که ویژگیبه گونه فوالدی عرشه سقف طراحی و ساخت

 .رساندمی

به طوری که یک نسبت باالی استحکام به وزن ایجاد کند تا باعث کاهش استفاده از مواد و مصالح 

 .های نصب و راه اندازی شودو کاهش هزینه

 .کنداما در عین حال دوام و ماندگاری آنها را نیز حفظ می

ت سال عملکرد رضایت بخش، از هر جهتی خودش را ثاب 50با بیش از  فوالدی عرشه سقف

 .کرده است

ساختمانی است، کیفیت خوب، یکنواخت و ثابت آن  ءیک جز فوالدی عرشه سقف با وجود اینکه

 .های کاربردیتواند جذابیت ظاهری داشته باشد، به ویژه با استفاده صحیح از پوششمی

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 

 :های سقف عرشه فوالدیقابلیت

 سرعت اجرا 

ریزی چند سقف به صورت با توجه به سرعت باالی تولید عرشه و پوشش سقف و امکان بتن

 .همزمان مدت زمان ساخت به شدت کوتاه خواهد شد

 کنترل بارهای حین اجرا 

بندی نیز قابلیت تحمل بارهای حین اجرا را داشته و به عنوان بدون نیاز به شمع ورق فوالدی این

 .گیرندسکوی کار مورد استفاده قرار می

 مقاومت در برابر آتش سوزی 

عرشه  سقف سوزیهای بسیار زیادی برای تعیین میزان مقاومت در برابر آتشآیین نامه

ا می توان با توجه به حساسیت و کاربری سازه میزان مقاومت وجود دارد که بر اساس آنه فوالدی

 .در برابر آتش را مشخص نمود

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 مقاومت در برابر شرایط جوی 

با امکان کنترل میزان پوشش گالوانیزه روی ورق ها در تمامی شرایط آب و  سقف عرشه فوالدی

 .شندهوایی بدون افزایش قابل مالحظه هزینه های اجرایی قابل استفاده می با

 زیبایی ظاهری 

 .ای هستندهای سازهالمان اصوالً سقف عرشه فوالدی با وجود این که

های مختلف از لحاظ بصری نیز جذاب بوده و با یک اما به دلیل پوشش گالوانیزه و داشتن فرم

 .ای خواهند بودپوشش مناسب دارای دوام باال، نگهداری آسان و زیبایی فوق العاده

 

 :تولید و حمل سقف عرشه فوالدی

 تولید عرشه – ۱

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 Cold Form متر به صورت ۱٫5الی  ۱از کویل ورق با عرض  سقف عرشه فوالدی هایورق

 .شودتولید می

ها و بدین صورت که ورق فوالدی وارد دستگاه رول فرم شده و طی مراحل مختلف برجستگی

 .گرددحی شده مرحله به مرحله به آن اضافه میهای طراخم

 .شوندهای مورد نیاز بریده میو یا اره برقی به طول گیوتین در انتها پس از خروج از دستگاه توسط

 تولید فالشینگ – ۲

شکلی هستند که از شیت  U و یا  Z  ،I های پیرامونی و یا داخلیهای فالشینگ قالبورق

میلی متر توسط دستگاه خم کن تولید  0٫5های فوالدی دو متری به ضخامت حداقل ورق

 .شوندمی

 بسته بندی – ۳

های تعیین شده بریده شده، شماره های اجرایی در طولمطابق نقشه های عرشه فوالدیورق

 .شوندگذاری می

گردند تا در محل نصب با بیشترین نظم در محل خود اجرا بندی میمتناسب محل مصرف دسته

 .شوند

 بارگیری و حمل – ۴

مه دیدن شوند تا از صدبندی شده با دقت زیاد و رعایت نکات ایمنی بارگیری میهای دستهورق

 .آنها جلوگیری شود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 .گرددهای اجرایی تعیین میبندی و بارگیری براساس نقشههمچنین اولویت بسته

 

 :اجزای تشکیل دهنده سقف دال عرشه

 ورق 

 برشگیر 

 بتن 

 شبکه آرماتور یا الیاف پلی پروپیلن 

 ژل 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 میخ و پیچ خودکار 

 )قالب پیرامونی )فالشینگ 

 .در یک چیز اشتراک دارند های عرشه فوالدیسقف تمام

 .رق فوالدی و پوشش آن تشکیل شده استقسمت و ۲از 

دهی و طول هر دو قسمت سقف شامل هسته فلزی و پوشش روی آن در شرایط سرویس

 .از اهمیت باالیی برخوردارند های عرشه فوالدیسقف عمر

تنوع بسیار زیادی از مصالح فوالدی و پوشش های آن وجود دارند که می توانند شرایط مناسبی را 

 .در حاالت گوناگون فراهم کنند های عرشه فوالدیسقف برای تولید و استفاده از

 .و هوایی گوناگون بسیار حائز اهمیت است آب انتخاب نوع پوشش ورق های فلزی در شرایط

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 

 :حداکثر دهانه سقف عرشه فوالدی

های معتبری که در ادامه نامهتحت ضوابط و آیین های عرشه فوالدیورق طراحی و تولید مقاطع

 .گردداند انجام میذکر گردیده

های طراحی های تولید و نصب و روشها خصوصیات مصالح مورد نیاز، روادارینامهین آییندر ا

 .بیان شده است

توان به ها وجود دارد که میهای محاسباتی زیادی نیز برای محاسبه مشخصات هندسی سقفروش

 .های مورد استفاده برای هر نوع مقطع را معین کردکمک آنها دهانه و بارگذاری

افزار ترین نرمکه پرکاربرد  Etabsافزارفرض نرمها به عنوان پیشتا آن جا که این نوع سقف

 .معرفی شده است Deck باشد در انواعطراحی سازه می

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

ها در فراهم آوردن یک دیافراگم صلب از خصوصیات اصلی سقف دال عرشه مرکب، توانایی آن

 .است سازه در

بدین صورت که اتصال مناسب بین ورق تحتانی و بتن روی آن که توسط فرم ورق فوالدی و 

 (مقاطع شناسنامه دار).گرددهای روی آن تامین میبرجستگی

گردد های پیرامونی تامین میعی که با اجرا گل میخ ها و قالبها به تیرهای فرهمچنین اتصال آن

 .آورندباعث بروز عملکرد مرکب کامل سقف شده و دیافراگم صلب مناسب را به وجود می

های باربر توانند نیروهای افقی را به المانها در صورت طراحی و اجرای صحیح میاین دیافراگم

 .کنندسازه منتقل می

های دال عرشه و به دلیل وجود حداقل یک تیرچه فلزی مرکب در ای سقفسازه با توجه سیستم

 .شودهای اصلی بار سقف تقریبا به صورت دو طرفه روی تیرهای کناری توزیع میبین قاب

های سقف در یک جهت پالن سبب سرعت بیشتر شده و استفاده از این خصوصیت و چیدمان ورق

 .گرددها میتر شدن وزن سازه و کاهش هزینهها باعث سبکهعالوه بر آن کم شدن تعداد تیرچ

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 

 :مشخصات مهم سقف عرشه فوالدی

 .باید به مشخصات زیر دقت کنیم سقف عرشه فوالدی هنگام خرید

کمک  سقف عرشه فوالدی ها به شما در انتخاب محصول ساختمانیدر نظر گرفتن این ویژگی

 .زیادی خواهد کرد

 حداکثر بار 

 حداکثر ظرفیت 

 بستر یا کف عرشه 

 حداکثر ظرفیت لبه های سقف 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 موازی بودن با تیرچه ها 

 بهینه سازی عرشه 

 

 :کاربرد سقف عرشه فوالدی

به علت مزایایی از قبیل استحکام، وزن و مقرون به صرفه بودن، معموال به  سقف عرشه فوالدی

های طاقدار استفاده های مسطح، شیب دار و یا سقفعنوان جز ساختمانی بسیاری از سقف

 .شودمی

ای و یا اسکلت ساختمانی های فوالدی روباز، فوالد سازهه تیرچهاین سقف به طور معمول با شبک

 .سبک همراه می شود

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 .برندبهره می های دارای ارتفاع زیاد از اجرای این نوع سقفبه طور عمده برای ساختمان

ترین عوامل ساخت بوده و سرعت اجرای آن به سرعت اجرای کل سازه و زیرا که سقف جزء مهم

 .گرددساختمان باز می

گیر نیست برای سرعت زیادی دارد و چندان وقت سقف عرشه فوالدی از آن جا که اجرای

 .های بلند مرتبه بهتر است از این روش استفاده شودساختمان

 :کاربرد سقف عرشه فوالدی به عنوان یک دیافراگم

شوند، بارهای سنگین بین ها استفاده میها و کفکه برای سقف عرشه فوالدی سقف هایورقه

 .کندها را تقویت و پشتیبانی میها و یا میلهتیرچه

ها همچنین می توانند به عنوان یک پایه یا گیره افقی قرار گیرد که باعث پس از نصب، این ورقه

 .به عنوان یک دیافراگم یا جداساز عمل کند عرشه فوالدی سقف شودمی

ها اجزای های افقی است که فلنجبه طور مشابه، عرشه شیاردار مشابه با شبکه ای از تیرچه

 .شوندساختاری محیط اطراف آن هستند که به عرشه متصل می

های مقاوم در برابر بارهای جانبی شاقولی های افقی به وسیله فاصله بین سیستماندازه این تیرچه

 .شودمتصل به عرشه تعریف می

جزای ثانویه و کمکی برای شبکه تولید شده توسط عرشه شیاردار، قطعات تقویتی را تشکیل ا

 .دهندمی

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

های معمولی، عرشه )شبکه تیرچه افقی( باید به اجزای محیط اطراف )فلنج تیرچه مانند تیرچه

 .افقی( متصل شود تا بتوان از انتقال نیروهای برشی اطمینان حاصل کرد

 :صولی مدرنسقف عرشه فوالدی مح

آور و دشوارتر است، کارشناسان بر، هزینههای معمول و سنتی سقف زماناز آن جا که اجرای روش

سقف  های نوین اجرای سقف نظیر اجرایها از روشها و ساختماندر زمینه ساخت و ساز سازه

 .انداستقبال کرده عرشه فوالدی

باشد که در عصر مدرن سقف میاز جدیدترین متدهای اجرای  سقف عرشه فوالدی اجرای

 .طرفداران زیادی پیدا کرده است

های اضافه و نیز هزینه توان به سرعت در اجرا، حذف متریالاز دالیل مهم اجرای این نوع سقف می

 .کمتر اشاره نمود

 :نحوه اجرای سقف عرشه فوالدی

بندی اجرا و قالبهای گالوانیزه و بدون هیچ گونه میلگرد متشکل از ورق فوالدی سقف عرشه

 .گرددمی

سقف عرشه  ها متمایز کرده این است کهآن چه که اجرای این نوع سقف را از دیگر سقف

 .گرددهای فوالدی اجرا میریزی بر روی ورقبه استفاده از آرماتوربندی و بتن فوالدی

طبقات باال  به وسیله نیروی انسانی و یک باالبر به سقف عرشه فوالدی هایپس از آن که ورق

 .حمل شد، مراحل اجرای سقف آغاز می گردد

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 

 .آالت مخصوصی نداردهای فوالدی به طور عادی نیاز به هیچ گونه ماشینحمل ورق

های فوالدی را بر روی نشیمن تیرهای سازه ثابت ابتدا باید ورق سقف عرشه فوالدی در اجرای

 .نمود

 .گیردها صورت میها و پوشش دهانههای میخکوب پس از چیدن ورقاین امر توسط دستگاه

ها نصب شده و طی مرحله میخهای فوالدی گلپس از مرحله نخست و همزمان با چیدن ورق

 .گیردریزی صورت میبعدی آرماتوربندی و بتن

 .گیردمی به سرعت ذکر شده در مراحل فوق انجام سقف عرشه فوالدی اجرای

ها، نصب تمام مراحل اجرای آن به فرآیندهای ذکر شده چیدن ورق های فوالدی و پوشش دهانه

 .گیردریزی انجام میها، آرماتوربندی و بتنمیخگل

 .بندی نیستنیازی به انجام مرحله شمع سقف عرشه فوالدی معموال در اجرای

 .متر باشد 3به خصوص که میزان اندازه پوشش دهانه 

 .های موقت خواهد داشتگیری شود نیاز به شمعمتر اندازه 3اما در صورتی که دهانه بیش از 

 .باشدکه اصوال بسته به نیاز و شرایط اجرای سقف به یک و یا دو ردیف شمع نیاز می
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 :گیر در سقف عرشه فوالدیبرش

با توجه به عملکرد مرکب سقف دال عرشه با سازه فوالدی، اتصال این سقف با سازه به واسطه 

 :پذیرد که برای نصب آن در حال حاضر دو روش وجود داردشگیر صورت میبر

که توسط جوش القایی به روی بال فوقانی تیر اتصال  Stud Shear Connection : گل میخ

 .باشدمی KN100 داده می شود و دارای مقاومت مشخصه

مطرح می باشد از این نوع  connection full shear به صورت طراحی لذا در پروژه هایی که

 .برشگیر استفاده می شود

 .یابدهای فوالدی مخصوص با ورق و تیر اتصال میبرشگیر عصایی که توسط پانچ میخ
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 هایی که طراحی به صورتبوده لذا در پروژه KN25 ها دارای مقاومت مشخصهاین نوع از برشگیر

Partial Shear Connection  شودباشد از این نوع برشگیر استفاده میمطرح می. 

 :آرماتور در سقف عرشه فوالدی

 :گیردآرماتور به دو صورت مورد استفاده قرار می عرشه فوالدی سقف در

ای که به دالیل زیر باعث بهبود کاربری سیستم سقف دال عرشه مرکب صورت عضو سازهبه  -۱

 .گرددمی

تر و در نتیجه پوشش کمک به افزایش سطح مقطع ورق فوالدی جهت تحمل لنگر بزرگ

 تر با یک مقطع ثابتهای بزرگدهانه

 کاهش خیز در ارتباط با فرکانس کمتر و در نتیجه بهبود لرزش سقف

تر در مقابل آتش ه جهت افزایش لنگرهای منفی و مثبت جهت بهبود و مقاومت مناسباستفاد

 سوزی

تواند به گردد البته میهای حرارتی میبه صورت حداقل آرماتور حرارتی که سبب کاهش ترک -۲

 .جای آن از الیاف پرپیلن نیز استفاده کرد

 :میخ در سقف عرشه فوالدیتعریف گل

های سقف بر روی اسکلت استفاده ند که برای ثابت نگه داشتن ورقها اجزایی هستمیخگل

 .شوندمی
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 .های سقف در برابر بارهای حین اجرا جابجا نشوندشود که ورقها باعث میوجود این میخ

ها باید دارای مصالحی مقاوم در برابر خوردگی و حداقل مقاومت گسیختگی به میزان این میخ

 .کلت باشندمقاومت فوالد مصرفی در اس

 .یابندهای پانچی به محل مهار شده خود اتصال میعرشه ها توسط میخک

 .شوندها به وسیله جوش داده اتصاالت برشی و یا پیچ اجرا میهمچنین از اطراف و کناره

 :تمیزکاری سقف عرشه فوالدی

 .باشد باید عاری از مواد روغنی و اضافی سقف عرشه فوالدی نامه بتن روی ورقمطابق آئین

شوند ها شکسته و جمع آوری میهای آنها تمامی سرامیکبدین منظور پس از اتمام اجرا گل میخ

ها به صورت صد درصد بازدید چشمی شده و هم بتن به صورت کامل اطراف تا هم تمام گل میخ

 .ها را پر کندگل میخ
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 :اجرا مش در سقف عرشه فوالدی

ها آوری سرامیکدر صورت اجرا آرماتور حرارتی روی سقف و یا آرماتورهای تقویتی پس از جمع

های آماده حرارتی با رعایت نکات اجرایی نظیر اقدام به جاگذاری آرماتورهای تقویتی و یا شبکه

 .شودها انجام میپوشانی شبکهها روی ورق فوالدی و اجرا حداقل یک دهانه همسفت کردن شبکه

 :بتن ریزی

شود و با توجه به نیاز کارفرما بتن ریخته شده ریزی روی سقف میدر مرحله آخر اجرا اقدام به بتن

 .شودای صاف و پرداخت میو به صورت دستی و یا به صورت ماله پروانه

 :الزامات فنی و اجرایی ورق فوالدی
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 .شدمتر باسانتی ۷٫5ارتفاع ورق فوالدی دال عرشه نباید بیشتر از 

 .متر کمتر باشدسانتی 5های پر شده با بتن نباید از عرض متوسط کنگره

کیلوگرم بر  ۲۲00حداقل مقاومت مشخصه فوالد مورد استفاده برای ورق دال عرشه باید 

 .متر مربع باشدسانتی

 .باشدمتر میمیلی 0٫۷5حداقل ضخامت ورق دال عرشه 

 .باشدمربع میمتر گرم بر ۲۷5ها به میزان استاندارد معمول کوتینگ روی ورق

 .باشدمتر روی هر سمت ورق میمیلی 0٫0۲که ضخامت تقریبی آن 

متر و میلی 50گاه فلزی و بتنی متر و برای تکیهمیلی ۲5ها در عرض حداقل همپوشانی ورق

 .باشدمتر میمیلی ۷5گاه میانی تکیه

 .شود اجتناب آرماتوربندی ها به تیرها توسطل ورقاز اتصا

 :ضخامت بتن

ای مورد نیاز بتن از روی تاج ورق مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان حداقل ضخامت سازه

5 cm باشدمی. 

 .باشدهای مختلف بیشتر میاما این ضخامت برای مقاومت در برابر آتش سوزی طی مدت زمان

 :والدیبازشوها در سقف عرشه ف
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 :بینی و اجرا کردتوان داکتها و بازشوها را در سقف پیشبه سه شکل می

 مترسانتی 30*30بازشوها تا حداکثر  – ۱

باشند و با محصور کردن فضای بازشو توسط یونولیت یا گونه تمهیداتی مجاز میبدون هیچ

و گیرش بتن ورق  مخصوص از ورود بتن جلوگیری نمود و پس از اجرای بتن ریزی سقف هایقالب

 .شودفوالدی ناحیه بازشو بریده می

 مترسانتی ۷0*۷0متر و کمتر از سانتی 30*30تر از بازشوها بزرگ – ۲

 .گرددبا محصور کردن محل مورد نظر و اجرای آرماتور تقویت در دال بتنی اجرا می

 .شودپس از گیرش بتن ورق ناحیه بازشو بریده می

 سانتی متر ۷0*۷0بازشوها بزرگتر از  – 3

 .های ثابت نظیر تیر فرعی مناسب دارندنیاز به تکیه گاه
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 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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