
کشاورزیفیلم های 
99بهمن پالستیک کار، 



فیلم های کشاورزی

لم های کشاورزی در صنعت کشاورزی هر روز در حال رشد است  شرکت پالستیک کار یکی از پیشروان تولید فیها مصرف پالستیک 
.در ایران می باشد که از سال ها پیش انواع فیلم و کیسه های کشاورزی را تولید و عرضه می نماید

.می شوندگوناگون و از ترکیبات مختلف پلیمری تولید ضخامت های و عرض ها با توجه به کاربرد در فیلم ها این 

:عبارتند ازپالستیک کار کشاورزی فیلم های انواع 

رول آبیاری

 گلخانه ایفیلم

پوشش دوم گلخانه

فیلم تونلی

فیلم مالچ

 خاکضدعفونی فیلم

پوشش تاکستان

پوشش دسته موز

.کشاورزی را فراهم نموده استفیلم های خاص در ویژگی های امکان ایجاد افزودنی ها از انواع استفاده 

کانیکی کاال را نوری، حرارتی، فیزیکی یا مویژگی های ، برخی می نمایدبه ماندگاری بیشتر محصول کمک افزودنی ها برخی از این 
.می بخشدارتقا 



:آن ها می پردازیمو اثرات افرزودنی ها در ذیل به بررسی برخی از این 

از کاهش ونماید میزدودن گرد و غبار روی سطح خارجی فیلم را توسط باران و یا شستشوی ساده تسهیل 
.نمایدمیمیزان انتقال نور از فیلم جلوگیری 

ضدغبارافزودنی 
Anti-Dust

:شودیماین افزودنی با تغییراتی در خواص سطحی فیلم، مانع از مه گرفتگی و چکه کردن قطرات آب 
کاهش خسارت ناشی از قطرات آب
 نیاز به سموم دفع آفاتکاهش
جلوگیری از سوختن برگ گیاهان ناشی از پرتو خورشید بر قطرات آب
 میفیت گیاهان که باعث بهبود کیشود میبا جلوگیری از مه گرفتگی، نور بیشتری به گلخانه وارد

.شود

افزودنی ضد مه
Anti-Fog

Anti-Drip

(AF)

.گرددمیو موجب کاهش اتالف دما در شب نماید میکمک قرمز مادوناین افزودنی به جذب اشعه 
:این افزودنی عبارتند ازهای ویژگیاز 

 و دمای کمزدگی یخو سرمازدگی در برابر محافظت
صرفه جویی قابل مالحظه در مصرف انرژی
 محصولتبخیر و تعریق و حفظ مزه و کیفیت کاهش
تر و محصول بیشتر، کیفیت برتر و یکسان بودن محصوالتبرداشت سریع

و در طول دهد میدمای داخل را کاهش ( فروسرخ نزدیکپرتوهای )  NIRطول روز با جلوگیری از وروددر 
.گرددمیمانع کاهش دمای درون گلخانه ( پرتوهای فروسرخ دور) FIRشب با جلوگیری ازخروج 

قرمزافزودنی مادون
Infra-Red

(IR)

:گرددمند میبهرهفیلم از مزایای زیر EVAکوپلیمربا استفاده از 
 الگوهای کریستالیافزایش شفافیت به دلیل کاهش
ایافزایش مقاومت در برابر حرارت ساختار فلزی گلخانه
بهبود خواص مکانیکی و حرارتی
افزایش نرمی و خاصیت کشسانی
 فیلمافزایش دوام

کوپلیمر
EVA

درون گلخانه باعث شکستن اشعه خورشید به چندین اشعه دیگر می شود و باعث بهبود پخش یکسان نور
:و در نتیجهشود می

 دهدمیکارایی فوتوسنتز را افزایش.
 را کاهش می دهد( فتوتروپیزم ) نورگرایی گیاهان.
سوختگی برگ ها و گلبرگ ها را کاهش می دهد.

 یابدمیسایه گیاهان کاهش.
.رسدمیاغلب کدر به نظر باشد میالزم به ذکر است فیلمی که حاوی این افزودنی 

افزودنی پخش نور
Light Diffusion

(LD)



بهوباشدمیهایفیلمافزودنیترینپرمصرف(UV-Stabilizer)ماورابنفشنورهایکنندهپایدار
.شوندمیاضافهاشعه،اینبرابردرمختلفپلیمرهایمحافظتمنظور

:دهدمیلذا این افزودنی طول عمر فیلم را افزایش 
 سال در مقابل نور خورشید و عوامل مخرب جوی5محافظت از فیلم گلخانه تا
عدم حساسیت افزودنی پایدار کننده در مقابل سموم مورد استفاده در محیط گلخانه
 زنبورهاتحریک گرده افشانی حشرات و

،جغرافیاییمنطقهمحیطیوجویشرایطبهتوجهبا
ای،گلخانهفیلمضخامتوکاالنظرموردعمرطول

.شودمیاستفادهمشخصیUVمقدارونوعاز

عه تثبیت کننده اش
ماورابنفش

UV-Stabilizer

:گرددمینانومتر، باعث 380تا  UVاین افزودنی با بلوکه کردن نور
الت قارچی، ویروسی و تخریب محصوهای آلودگیحشرات داخل گلخانه بینایی خود را از دست داده و از 

.نمایدمیجلوگیری ها آفتناشی از مگس سفید، شته، عنکبوت قرمز و دیگر 
.گرددمیدر نتیجه باعث کاهش قابل توجه میزان مصرف سموم کشاورزی نیز 

ن از ایشود میحشرات جهت تولید گیاهان استفاده افشانی گردهالزم به ذکر است در مواردی که از 
.افزودنی نباید استفاده کرد

ماریفیلتر کنترل بی
AB



(لوله آبرسان)رول آبیاری 

یوویآنتیافزودنیگین،سنوسبکهایاتیلنپلیترکیبازکهاستدرزیبدونچندالیهاتیلنپلیفیلمآبرسان،لولهیاآبیاریرول
آبایهکانالیاوچاه،سرحوضچه،ازاعمآبمنبعهربهوگرفتهقرارزمینرویسادگیبهوگرددمیتولید...ولزومصورتدر

.باشدمیآبیاریهایراهترینباصرفهوترینآسانترین،سریعازروشاین.داردآبکمفشاربهنیازوشدهوصل

:استمتعددیمزایایدارایردیفیهایکشتدرآبیاریهایرولازاستفاده

رفهصموجبزراعی،هایزمیندرتوزیعوانتقالحینآبسطحیتبخیروعمقینفوذکاهشعلتبهآبیاریهایرول
درنیازوردمخاکیهایکانالحذفباویافتهافزایشردیفیآبیاریراندمانترتیباینبه.گردندمیآبمصرفدرجویی
.گرددمیافزودهمزرعهزیرکشتسطحسنتیآبیاری

هستندجاییبهجاوانتقالقابلراحتیبهبوده،حجموکمسبکبسیار.

،آننگهداریوتعمیرهزینهونداردخاصیآموزشیهایدورهبهنیازواستآسانبسیارسیستماینکاربردواندازیراهنصب
.استناچیز

علفیمکانیکدفعوسمپاشی،کشعلفهایهزینهوشودمیمزرعهبهآبجریانطریقازهرزعلفوبذرانتقالازمانع
.یابدمیکاهشمزرعهدرهرزهای

کندمیجلوگیریخاکسطحیفرسایشازآبیاریهایرول.

راکودمصرفراندمانرسانده،انجامبهآبجریانطریقازراشیمیاییکودهایانتقالوتوزیععملقادرندآبیاریهایرول
ارچی،قهایبیماریشیوعازنتیجهدروگردیدهباغومزرعهسطحدرناخواستهرطوبتایجادمانعچنینهمدهندافزایش
.گرددمیممانعتمزرعهدر…وانگلی،

کردادهاستفنیزهاگلخانهوهادامداریکارخانجات،،صنایعدرآبانتقالبرایصرفاودریچهنصببدونهاآنازتوانمی.
تمامیکشتیبراتقریباآناجرایوبودههزینهکمبسیارآبیاری،نوینهایسیستمسایربامقایسهدرداردریچههایلوله

.استصرفهبهمقرونکوچکهایزمیندرحتیوزراعیمحصوالت



رول آبیاری نام محصول

لوله آبرسان، لوله تخت آبیاری، رول پلی اتیلن آبیاری سایر اسامی

موارد آبیاری با فشار پایین در صنایع عمومی ساخت و ساز، انتقال و تخلیه آب
صنایع کشاورزی جهت آبیاری
سیستم های آبیاری سطحی
آبیاری کم فشار

کاربـرد

باالپذیری انعطاف
 (در طول کار و در پایان فصل) و حمل آسان کردن جمعقابلیت
مقاومت باال در برابر شرایط محیطی و خوردگی
قابل استفاده در هر فصل و شرایط آب و هوایی
 قابلیت استفاده مجدد تا زمان استهالک
در مصرف آب و انرژی، کود و علف کش ها و هزینه های کارگریجویی صرفه
افزایش سطح زیر کشت محصول و میزان محصوالت
 در مزارع به لحاظ عدم وجود موانع آبیاری سنتیآالت ماشینکارگیری ه بسهولت
عدم نیاز به نیروی متخصص، سرعت و سهولت نصب
عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات
قابلیت بازیافت فیلم

هاویژگی

میکرون 700تا 400معموال به صورت دوالیه 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

(اینچ10تا2) سانتی متر 25تا 5معموال
.درخواست مشتری تولید می شودطبق 

عـرض

...شفاف، زرد، سبز، سفید ، آبی، مشکی، شیری، نقره ای و 
.درخواست مشتری تولید می شودطبق 

رنگ

ماه24تا 6معموال بین 
.درخواست مشتری تولید می شودطبق 

ماندگاری

با جهت جلوگیری از خرد شدنها بوبینمیلی متر، تقویت 76، قطر داخلی بوبین اتیلنپلیرول پوشیده شده با لفاف 
.پالستیکی امکان پذیر استهای درپوشاستفاده از 

بسته بندی



ایگلخانهفیلم 

هایپوششانواعازیکیگلخانهفیلم.کنندرشدممانعتوآسیببدونتاگیاهانکنترلوحفاظتبرایاستفضاییگلخانه
وخطیسبکنگین،سسبک،هایاتیلنپلیترکیبازهافیلماین.نمایدمیمحافظتگلخانهگیاهانازکهاستپالستیکی

.شوندمیتولیدهامیوهوگیاهانسبزیجات،پوششجهتگوناگوناثراتایجادبرایمتنوعهایافزودنی

ومصرفمحلهمچنینومشترینیازموردماندگاریمیزانبراساسفیلمضخامتوتولیددرمصرفموردهایافزودنینوع
.استمتفاوتهاکشآفتوخاکنوع

محصولراییوکادوامافزایشجهتباالکیفیتباومرغوبهایافزودنیواولیهمواداز،کارپالستیکایگلخانههایفیلم
.اندشدهتولید



گلخانه ایفیلم  نام محصول

ای گلخانهپالستیک کشاورزی، پالستیک ،پوشش گلخانه سایر اسامی

محافظت از گیاهان در برابر شرایط جوی
بهبود و افزایش کشت
 آفت کش هااز کم تر استفاده

کاربـرد

 محصولبهبود کیفیت
مستحکم و بادوام
قابل ارائه در انواع معمولی و سفارشی جهت کاربرد در مناطق خاص
 (سال5تا 1) ماندگاری بر اساس نیاز مشتری

ویژگی ها

میکرون300تا 100معموال بین 
.درخواست مشتری تولید می شودطبق 

ضخامت

متر10تا 5معموال
.طبق درخواست مشتری تولید می شود

عـرض

ضد غبار
ضد مه
 کوپلیمرEVA

مادون قرمز
انتشار نور
یوویکننده تثبیت
فیلتر کنترل بیماری

افزودنی ها

شفاف
نیمه شفاف
زرد یا لیمویی
سبز یا فسفری

رنگ

ابخردشدنازجلوگیریجهتهابوبینتقویت،مترمیلی76بوبینداخلیقطر،اتیلنپلیلفافباشدهپوشیدهرول
.استپذیرامکانپالستیکیهایدرپوشازاستفاده

بسته بندی



گلخانهپوشش دوم 

.اشدبمی هدف استفاده از پوشش دوم گلخانه حفظ، نگهداری و جلوگیری از اتالف گرمای ناشی از نور خورشید در درون گلخانه 

شده ول تولید باال جهت افزایش دوام وکارایی محصبا کیفیت مرغوب و افزودنی های اولیه و از مواد ، پالستیک کاردوم گلخانه وشش پ
.می شودبا جذب اشعه مادون قرمز باعث کاهش نوسان دمای شب و روز درون گلخانه فیلم ها این . اند

پوشش دوم گلخانه نام محصول

...فیلم ترمال، پوشش درونی گلخانه، الیه داخلی گلخانه و فیلم حرارتی،ترمو،فیلم  سایر اسامی

از اتالف گرمای داخل گلخانهجلوگیری  کاربـرد

کاهش هزینه های سوخت
مصرف کمتر انرژی
قابلیت بازیافت فیلم

ویژگی ها

افزودنی ضدمه
 کوپلیمرEVA

افزودنی فیلتر مادون قرمزIR 

افزودنی

میکرون200تا 80معموال بین 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

متر10تا 4معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

عـرض

شفاف 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

رنگ

میلی متر، تقویت بوبین ها جهت جلوگیری از خرد شدن76، قطر داخلی بوبین اتیلن پلیرول پوشیده شده با لفاف 
.استپذیر امکانپالستیکی های درپوشبا استفاده از 

بسته بندی



فیلم تونلی

ارتفاعکمایهتونل.روندمیکاربه...وفرنگیتوتخربزه،هندوانه،مانندمحصوالتیبرایمدتکوتاههایکشتجهتتونلیهایفیلم
تحشراومحیطیهایآسیببرابردرزراعیمحصوالتازو،ترسادهراخورشیدهایاشعهجذبکهداردشکلدایرهنیمساختاریک

تونل.ساندرمیحداقلبهراآبمیزاناتالفچنینهمفیلماین.شودمیروزوشبدماینوساناتکاهشسببطرفیاز.کندمیمحافظت
.اندشدهدتولیمحصولکاراییودوامافزایشجهتباالکیفیتباومرغوبهایافزودنیواولیهمواداز،کارپالستیکارتفاعکمهای

فیلم تونل کم ارتفاع نام محصول

....و قه های کم ارتفاع حلمینیاتوری، فیلم گلخانه ای ، فیلم کم ارتفاعپوشش محصول، فیلم تونلی کوچک، فیلم گلخانه  سایر اسامی

کشت هندوانه، خربزه، توت فرنگی
حفاظت از محصول در مقابل باد و باران شدید
کاهش مصرف آب
 حفظ دمای خاک

کاربـرد

افزایش مصرف مواد مغذی توسط گیاهان
بهینه سازی دما برای رشد گیاهان
حفاظت از گیاهان در برابر شرایط بد آب و هوایی
مناسب جهت کشت در فصل زمستان
قابلیت بازیافت

ویژگی ها

ضد مه
انتشار نور
IR

EVA

 کننده تثبیتUV

افزودنی

میکرون100تا 50معموال بین 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

متر6تا 1معموال از 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

عـرض

لیمویی، سبز ، شفاف رنگ

جهت جلوگیری از خرد شدن با ها بوبینمیلی متر، تقویت 76اتیلن ، قطر داخلی بوبین رول پوشیده شده با لفاف پلی
.استپذیر امکانپالستیکی های درپوشاستفاده از 

بسته بندی



فیلم مالچ

بهکشاورزیدراتیلنپلیجنسازپالستیکیمالچفیلمازاستفادهامروزه
از.استافزایشحالدرگیاهانبهینهرشدوعملکردافزایشمنظور
شافزایوحفظهرز،هایعلفرویشازجلوگیریآناصلیهایویژگی
.باشدمیآبهدررفتوتبخیرازجلوگیریخاک،دمای

دفعوانگیاهرشدبهبودوتسریعجهتتوانندمیترتخصصیهایمالچ
.روندکاربهنیزآفاتوحشرات

،رطوبتمقابلدرخاکازگیاهانعایقعنوانبهفیلماینچنینهم
دلیلبهمیوهپوسیدگیچشمگیرکاهشوخاکباارتباطازجلوگیری
.شودمیاستفادهقارچوکپکبیماری،بهگیاهحساسیت

فیلمحسطرویمشترینیازصورتدرپانچایجادامکاناستذکربهالزم
.داردوجودکارپالستیکشرکتدرتولیدهنگامدر

فیلم مالچ نام محصول

بازتابنده هیدروپونیکپوشش های فیلم انعکاسی، پالستیک مالچ، مالچ کشاورزی،  سایر اسامی

 رساندن انعکاس نور به حداکثر
 هرزعلف های جلوگیری از رشد
دفع حشرات
حفظ تراکم، رطوبت و گرمای خاک

کاربـرد

تسریع زمان کاشت
 کاهش شسته شدن کود
 بهبود کیفیت محصول
 ریشه هاکاهش آسیب
 آسانجمع آوری استفاده و
قابلیت بازیافت

ویژگی ها

میکرون100تا 20معموال بین 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

متر6سانتی متر تا 50معموال از 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

عـرض

با میلی متر، تقویت بوبین ها جهت جلوگیری از خرد شدن76، قطر داخلی بوبین اتیلنپلیرول پوشیده شده با لفاف 
.پالستیکی امکان پذیر استهای درپوشاستفاده از 

بسته بندی



هارنگ
ایقهوه

روزطولدرخاککردنگرموگرماعبوراجازه
شبطولدرگرماتلفاتکاهش
هرزهایعلفرشدازجلوگیریجهتمناسبکدورت

زرد
گیاهاندیدنآسیبازمانعوخودسطحرویبرسفیدمگسمانندحشراتازبرخیجذب

ایقهوه/زرد
داردرازردوایقهوهفیلمدوهرمزیت

شفافنیمهسبز
هرزهایعلفکنترل
خاکگرمایحفظونورمناسبعبور

مشکی/اینقره
هرزهایعلفرشدازجلوگیری
هاویروسمقابلدرگیاهانازمحافظتوحشراتدفعباعثاینقرهرنگتوسطنورانعکاس
قرمزهایمیوهرنگدرطراوتموجبنورانعکاس

مشکی/سفید
هرزهایعلفبهینهکنترل
سفیدطرفازمناسبنورانعکاس
شودمیدریافتگیاهانتوسطمفیدنور

شفاف
برداشتزماندهیسرعتوریشهتقویت
رشدحالدرمحصوالتبرهواییوآبتاثیراتکاهش
محصولمشاهدهامکان
جاتصیفیبرایمناسب
خنکهوایوآببرایمناسب



ضدعفونی خاکفیلم 

خاکدنکرضدعفونیعملیات،فرنگیتوتماننددارندسطحیریشهکهمحصوالتیکشتجهتمناطقبرخیدر
.رودمیکاربه(غیرفعالخورشیدیگرمایش)سوالریزاسیونیاوبرومایدمتیلمانندشیمیاییموادتوسط
.شودمیادهاستفپالستیکیهایپوششازخاکازآنخروجوتبخیرازجلوگیریوکنندهضدعفونیموادحفظجهت
مضرهایباکتریوهاویروس،هابیماریآفات،علیهخاکدرکنندهضدعفونیموادحفظهافیلماینازاستفادههدف

.باشدمی
بهیمشترنیازصورتدرباشندمییوویکنندهتثبیتافزودنیدارایودارندماندگاریماه2معموالهافیلماین

.گرددمیاضافهافزودنیاینمیزانماندگاری،میزانافزایش
Anti)چکهضدافزودنیازاستممکنسوالریزاسیونعملیاتدرفیلمازاستفادهدرصورت Drop)استفادهنیز

.شودمیخاکبهحرارتانتقالافزایشوفیلمسطحدرقطراتتشکیلازجلوگیریباعثصورتآندرکهشود



فیلم ضدعفونی خاک نام محصول

...کننده و فیلم بخور دادن، پوشش بخور، پوشش ضدعفونی سایر اسامی

 مفیدارگانیسم های خاک از محیط زیست و منع تخریب ضدعفونی برای
ضدعفونی خاک توسط مواد شیمیایی
کاهش زمان سوالریزاسیون

کاربـرد

 خاکهای بیماریکنترل بسیاری از
کردن خاککاهش زمان سوالریزاسیون یا ضدعفونی
 هزینه مناسب
نصب آسان
عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات
قابلیت بازیافت فیلم

هاویژگی

ضد چکه
 یوویتثبیت کننده

افزودنی

میکرون70تا35معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

متر10تا 2معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

عـرض

شفاف 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

رنگ

ماه یا بیشتر طبق درخواست مشتری2 ماندگاری

جهت جلوگیری از خرد شدنها بوبین، تقویت مترمیلی76، قطر داخلی بوبین اتیلن پلیرول پوشیده شده با لفاف 
.استپذیر امکانپالستیکی های درپوشبا استفاده از 

بندیبسته



پوشش تاکستان

در یخ زدگی ی و برای جلوگیری از سرما زدگتاکستان ها پوشش به منظور که پالستیک کار کشاورزی شرکت فیلم های دسته ای از 
.می شودزمستان، بهینه سازی انتقال نور و به حداقل رساندن حرارت استفاده 

پوشش تاکستان نام محصول

تاکستان، پوشش برداشت محصول تاکستانهای پوششپوشش خوشه انگور، ورق سایر اسامی

 زدگی در زمستان،یخ جلوگیری از سرمازدگی و به منظور هاتاکستانپوشش
 انتقال نوربهینه سازی
 رساندن حرارتبه حداقل

کاربـرد

فیلم های انعطاف پذیر، قوی و بادوام
 بارندگیمقابل درانگور های خوشهمحافظت از
 (اثر گرمایشی)کاهش اتالف دما در طول شب
ارائه کیفیت بهتر و برداشت زودتر محصول
 (اثر انتشار نور)خورشید به محصول های پرانرژی های اشعهتنشکاهش
 هزینه مناسب
نصب آسان
عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات
قابلیت بازیافت فیلم

ویژگی ها

میکرون120تا 85معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

متر6تا 2معموال 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

عـرض

سبزشفاف، زرد، 
.شودمیطبق درخواست مشتری تولید 

رنگ

ماه6 ماندگاری

ن جهت جلوگیری از خرد شدها بوبینمیلی متر، تقویت 76، قطر داخلی بوبین اتیلن پلیرول پوشیده شده با لفاف 
.استپذیر امکانپالستیکی های درپوشبا استفاده از 

بندیبسته



موزپوشش دسته 

استفادههاآفتوپرندگانبرابردرموزدستهازمحافظتموز،ظاهروکیفیتبهبودوکشتجهتکهرنگآبیاتیلنپلیهایکیسه
.شودمیتولیدرولصورتبهمشتریدرخواستطبقنیازصورتدر.شودمی

پوشش دسته موز نام محصول

کیسه رسیدن موز، پوشش موز، کیسه آبی سایر اسامی

کشت موز کاربـرد

 سریع تر محصولکمک به برداشت
کمک به رسیدن محصول
 کیفیت و ظاهر موزبهبود
 (باد، باران، آفتاب)محافظت در برابر شرایط محیطی
جلوگیری از جراحات مانند خراش و کبودی موز
جلوگیری از برخورد پرندگان، حشرات، آفت ها
قابلیت بازیافت

هاویژگی

میکرون45تا 20معموال بین 
.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق 

ضخامت

.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق  عـرض

.شودمیدرخواست مشتری تولید طبق  طول

آبی رنگ

با جهت جلوگیری از خرد شدنها بوبینمیلی متر، تقویت 76، قطر داخلی بوبین اتیلنپلیرول پوشیده شده با لفاف 
ه صورت ببندی بستهصورتی که به صورت کیسه تولید شود در .استپذیر امکانپالستیکی های درپوشاستفاده از 

.باشداتیلن میپلیکیلویی 20یا 10های کیسهفله در 
.شودبندی میبستهطبق درخواست مشتری صورت یناغیردر

بندیبسته




