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بزرسی پیشیٌِ پضٍّش با هحَریت ًواّای دٍپَستِ ٍ اهکاى سٌجی کاربزد 

 آى در اقلین هٌاطق هزکشی ایزاى
 

 *هٌْدط سْا گل افشاى
 فضً َیات فلمی داوـگاٌ كىقتی اكفُان، داوـکذٌ مُىذػی فمشان  -1

 

 

 

 چکیدُ

دس  یتؿافا   مفُاً   دس ساػتای تاامیه مقماساوٍ اكش مقاص خملٍ ساَکاسَای وماَای ديپًػتٍ خًسؿیذی 

. اص آودا کٍ ؿیـٍ دس میان ملالح ػاختماوی، یکی اص ضقیفتشیه س تاس َاای رشاستای سا   می تاؿىذمقتذل اقلیم 

می تًاوذ دس فیه تامیه ؿفا یت مًسد ویاص دس تىا، س تاس رشاستی آن سا ویض تا  َاؿذن وما داسا می تاؿذ، ديپًػتٍ

ًػاتٍ وؼاثت تاٍ    مقاالت متقذدی دس ساتغاٍ تاا تااصدَی وماَاای ديپ    کىًن تل تًخُی اكالح ومایذ. تامیضان قا

وماَای ػادٌ ؿفاف، تاثیش  ش  تىا تش تاصدَی وماَای ديپًػتٍ، اسصیاتی تاثیش  اکتًسَای مختلف اص خملٍ  اكالٍ  

كاًست رش تاٍ اػات. بالاة مقااالت      تش کاسایی آن  ، مًققیت ي اتقاد تاصؿًَا، استفاؿ ي فشم تىامیاوی ديپًػتٍ

مًخًد تش کاسایی وماَای ديپًػتٍ دس اقلیم مقتذل ي ػشد متمشکض ؿذٌ اواذ. ایاه دس راالی اػات کاٍ یکای اص       

، رش  ؿذن تیؾ اص رذ  ضای داخلی دس عًل  لًل راش  تاتؼاتاوی مای    یُای اكلی دس ساتغٍ تا ایه وماَاوگشاو

دس ایه مًضًؿ، تٍ امکان ػىدی تُشٌ ریشی اص آوُا دس اقلایم راش  ي   ایه مقالٍ تا تشسػی پیـیىٍ پظيَـی  تاؿذ.

خـک مىاعق مشکضی ایشان می پشداصد. سيؽ ایه تحقیق سيؽ کتاتخاوٍ ای می تاؿذ ي تالؽ ؿذٌ اػات کلیاٍ   

واٍ تىُاا   مقاالت مًخًد دس ایه ساتغٍ مًسد تشسػی قشاس ریشد. وتایح ایه تحقیق وـان می دَذ ديپًػاتگی وماا   

می تًاوذ وقؾ فمذٌ ای دس وماَای مىاعق مشکضی ایشان محؼًب ومی رشدد، تلکٍ س تاس رشاستی تشای تُذیذی 

يیاظٌ  کىتشل ؿفا یت خذاسٌ خااسخی اص اَمیات   رشمایؾ صمؼتاوی ي تًُیٍ عثیقی تاتؼتاوی داؿتٍ تاؿذ. لیکه 

ف وماَاای ديپًػاتٍ ویماٍ    ومًوٍ َاای مختلا  اص ایه سي تا اسصیاتی فذدی ي آصمایـگاَی  تشخًسداس می تاؿذ. ای

عشارای وماای   اقلایم مىااعق مشکاضی ایاشان دػات یا ات.       می تًان تٍ الگًی تُیىٍ ومای ديپًػتٍ دس ؿفاف 

خًسؿیذی مغلًب دس ایه اقلیم می تًاوذ ساَی تٍ ػًی ًَیت مىذ ؿذن خذاسٌ َای ؿاُشی اماشيص محؼاًب    

 رشدد.

 

 ویمٍ ؿفاف، اقلیم مشکضی ایشان وماَای دي پًػتٍ، س تاس رشاستی، ؿفاف،ٍاصگاى کلیدی: 
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 هقدهِ .1

سيیکشد تًػقٍ پایذاس ي اَمیت تُشٌ ریشی اص اوشطیُای پاک، كش ٍ خًیی دس ملشف اوشطیُاای رشمایـای ي   َمضمان تا 

 ػشمایـی تىاَا اص اَمیت صیادی تشخًسداس ؿذٌ اػت.

 سد:يخًد دا شای دسیا ت اوشطی رشمایی دس تىاتٍ عًس کلی ػٍ مىثـ اكلی ت

 )واؿی اص  قالیت  یضیکی کاستشان ي ...( 1رشاست دسيوی .1

 رشاست خزب ؿذٌ تًػظ خذاسٌ َای خاسخی ي تا  دس تىا .2

 .[1] ًَای رش  تٍ داخل تىا مؼتقیم رشاست ياسد ؿذٌ تًػظ يسيد .3

 

لح محؼًب مای  خملٍ ضقیفتشیه ملاذ کٍ اص دیذراٌ رفؼ اوشطی اص تىا می تاؿیکی اص ملالح اكلی خذاسٌ َای خاسخی ؿیـٍ 

، د. ؿیـٍ دس رفؼ اوشطی رشاستی صمؼتان ي مماوقت اص يسيد اوشطی رشمایی تاتؼتاوی فملکشد ضاقیفی داسد. اص ػاًی دیگاش   رشد

اص ایه سي تىاَای تا وماَای ؿفاف تک پًػتٍ، ومی تًاوىذ تاٍ   آػیة پزیش می تاؿذ.ؿیـٍ دس مقاتل وفًر آلًدریُای كًتی ویض 

یکی اص ایه  تشخًسداس تاؿىذ. تىاتشایه تشای رفؼ ؿفا یت تىا، ویاصتٍ ساٌ رل مـخلی يخًد داسد. ىاػثیملحاػ اقلیمی اص تاصدٌ 

ساٌ رلُا، تُشٌ ریشی اص وماَای ديپًػتٍ ي چىذ پًػتٍ می تاؿذ کٍ دس پىداٌ ػاال اخیاش، خلًكاا دس تىاَاای فماًمی اسيپاا       

 کاستشد يػیقی یا تٍ اػت.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّایی اس ًواّای دٍپَستِ شفاف در ساختواًْای اداری . ًو2ًٍَِ 1شکل 

 

 بزرسی پیشیٌِ پضٍّش .2
 تاکىًن پظيَـُای صیادی دس ساتغٍ تا وماَای خًسؿیذی اودا  رش تٍ اػت.

اص  قالیتُای پظيَـی کٍ دس ساتغٍ تا وماَای خًسؿیذی دس ایشان كًست رش تاٍ تاٍ مقااالت دکتاش تُاادسی دس  اكالٍ        یتخـ 

اواشطی   بیش قاال دسیا ات ي خازب   دسایه مقاالت تٍ ساَکاسَای تاص می رشدد. دس داوـگاٌ كىقتی ؿشیف  1985-1970ػالُای 

ساَکاسَاای  سيؿاُای ا اضایؾ کااسایی رشاستای ؿیـاٍ ي       دیًاسَای خاصن رشاستی تشيماة،  ،دس وماَای تک پًػتٍ خًسؿیذی

مقاالت تا سيیکشد مکاویک ػیاالت وًؿاتٍ ؿاذٌ اواذ، دس    اصآودا کٍ ایه  .[3]و [2]ػشمایؾ بیش قال دس تىا می تًان اؿاسٌ ومًد

 صمان خًد تاثیش کاستشدی محذيدی تش سيیکشد مقماسان دس عشاری تىای پایذاس داؿتٍ اوذ.  

وخؼتیه ومًواٍ َاای    دیًاسَای خاصن اوشطی تشيمة، وخؼتیه ومًوٍ َای دیًاسَای ديپًػتٍ می تاؿىذ.می تًان ادفا ومًد کٍ 

  ػت کٍ وقؾ خاصن اوشطی رشاستی داؿتٍ اػت.دس خاوٍ َای تاسیخی مىاعق کًیشی ایشان دیذٌ ؿذٌ ا دیًاسَای دي خذاسٌ

                                                 
1
 Internal Gain 
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ٍ ) تیاشٌ  سوگ ي...) یا آب آخش، تته، خىغ اص( تاال رشاستی ؽش یت تا دیًاس یک اص ؿکل تشیه ػادٌ دس وًیه، تشيمة دیًاس یک  تا

(. 3)ؿاکل   اػات  ؿاذٌ  تـاکیل  آن ی الیٍ تشیه تیشيوی دس ای ؿیـٍ ی كفحٍ یک ي ًَا رپ یک ،)تیـتش تاتؾ خزب دلیل

 .اػت خًسؿیذ تاتـی اوشطی تٍ متقلق آن تیـتش کٍ اػت َمش تی ي تاتـی كًست دي تٍ سيص َىگا  دس دسیا تی ی فمذٌ اوشطی

 مًخة ي کىذ می دیًاسخلًریشی ػغح اص ؿذٌ قشمضتاصتاب مادين امًاج خشيج اص ؿذٌ، ای رلخاوٍ اثش ایداد تافث ؿیـٍ رضًس

ٍ  .کىاذ  مای  فاایق  ًَای خاسج تٍ وؼثت سا دیًاس رذيدی تا ویض ًَا رپ .ؿًد می دیًاس ی ؿذٌ خزب رشمای ا ضایؾ  ی  اكال

 .[4] اػت متش ػاوتی 21 تا 5 تیه ًَا رپ مقمًل

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیَار تزٍهب. 3شکل 

 

ٍ   تٍ مقامی تًان  مقاالتی کٍ تٍ تشسػی وماَای دي پًػتٍ پشداختٍ اوذ اص خملٍ  التی اؿاسٌ کشد کٍ تاثیش تشخای متییشَاا اص خملا

ماًسد تشسػای قاشاس دادٌ    تش کاسایی وماَای ديپًػتٍ سا  وًؿ ػایٍ تان میان ديپًػتٍ ي...  مًققیت ي ،ًَا  اتقاد يسيدی ي خشيخی

 اوذ.

. دس ي پًػاتٍ مای پاشداصد   ياوگ ات آل، تٍ تشسػی تاثیش اتقاد يسيدی ي خشيخی ًَا تش کیفیت تًُیٍ عثیقی تىا اص عشیق ومای د

دس دس تقًیت اختالف  ـاس مًخاًد  تًُیٍ ي وؼثت آوُا تٍ یکذیگش ایه تشسػی وـان می دَذ اتقاد دَاوٍ َای يسيدی ي خشيخی 

اص ػًی دیگش مًققیت تاصؿًَا دس پًػتٍ داخلی دس وحاًٌ تًصیاـ خشیاان تًُیاٍ دس      ساػتای تًُیٍ عثیقی وقؾ فمذٌ ای داسد.

 .[1] تٍ اص اَمیت صیادی تشخًسداس می تاؿذ ضای میان دي پًػ

ت س تاس رشاستی وماَای ديپًػتٍ تٍ کمک كفحاتی کٍ دس  اكلٍ ديپًػتٍ تىا قشاس می ریشوذ تًػظ اػتک ادس پظيَؾ دیگشی 

 .آل مًسد تشسػی قشاس رش تٍ اػت

خی اص ؿیـٍ تک خذاسٌ ػخت تـکیل فمذتا اص دي پًػتٍ ؿفاف تـکیل ؿذٌ اوذ کٍ بالثا پًػتٍ خاس ،وماَای ديپًػتٍ متذايل

می رشدد ي پًػتٍ داخلی می تًاوذ تشکیثی اص ؿیـٍ ي ػغًح کذس تاؿذ. بالثا ؿیـٍ َای پًػتٍ داخلی دي خذاسٌ مای تاؿاىذ.   

ماتیه دي ومای داخلی ي خاسخی یک  ضای خالی قشاس داسد کٍ بالثا اص آن تشای تًُیٍ عثیقی  ضاای داخلای تىاا اػاتفادٌ مای      

ارای وماَاای ديپًػاتٍ    شای خالی ماتیه دي پًػتٍ وما می تًاوذ تٍ كًست عثیقای یاا مکااویکی تًُیاٍ راشدد. دس ع     رشدد.  ض

خًسؿیذی،  اكلٍ دي پًػتٍ وما، استفاؿ وما، وًؿ ي اتقاد تاصؿًَا ي َمچىیه وًؿ ػایٍ تان میاوی ي  اكلٍ آن اص َش پًػتٍ اَمیت 

 صیادی داسد.

ي پًػتٍ فثاست اوذاص:  اكلٍ پًػتٍ داخلی ي خاسخی )کٍ می تًاوذ اص یک ایىچ تا چُاس ي ویم مُمتشیه فًامل دس عشاری ومای د

   . ًت متییش تاؿذ(، عًل ي فشم  ضای میاوی دي پًػتٍ، مًققیت ي اتقاد تاصؿًَا، ػیؼتم ػایٍ تان میان ديپًػتٍ

ا دس  ضای میان ديپًػتٍ، متًػظ دمای  ضاای  س تاس رشاستی ومای دي پًػتٍ ياتؼتٍ تٍ ایه فًامل می تاؿذ: ػشفت خشیان ًَ

 .[1]میاوی، رذاکثش دمای  ضای میاوی ي اوتقال رشاست اص پًػتٍ داخلی 
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 رفتار حزارتی ًوای دٍ پَستِ. 4شکل 

 

ماَاای  دس پظيَـی کٍ تًػظ خمال الذیه مُذی وظاد ي َمکاسان كًست رش تٍ اػت تاثیش  ش  تىا تش کیفیت فملکشد رشاستای و 

 ش  مختلف تىا مًسد آوالیض رشاستی قشاس رش تٍ اوذ کٍ وتایح ایه مقاالت  10دس ایه مقالٍ ديپًػتٍ مًسد تشسػی قشاس رش تٍ اػت. 

صايیٍ پًػتٍ خاسخی تا صمیه، وؼثت ردم تٍ ػغح، کیفیت خلًف خشیان ًَا، استفاؿ تىا، عًل تىاا، خُات تىاا،    وـان می دَذ 

میان دي پًػتٍ دس س تاس رشاستی وماَای ديپًػتٍ وقؾ ػایثاوُا، تقذاد يسيدیُای ًَا تٍ ػمت  ضای  ػایض يسيدیُا ي خشيخیُا،

 فمذٌ ای داسد.

ایه مقالٍ تُیٍ ومًدوذ. دس سيؿُای خىک ػاصی ومای دي پًػتٍ دس  لًل رش   مقالٍ ای دستاسٌ 2007رشتیا ي دی َشد دس ػال 

 مـخق ؿذ ػایٍ اوذاصَای خاسخی چىذیه تشاتش ػایٍ اوذاصَای داخلی دس ػشمایؾ عثیقی وماَای ديپًػتٍ مًثش مای تاؿاىذ.   

 .[5]دس ایه مقالٍ، وقؾ مًققیتُای مختلف لًيسَا ي سوگ پشدٌ دس میضان ػشمایؾ تاتؼتاوی مًسد تشسػی قشاس رش تٍ اػت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الیِ هیاًی ًیوِ شفاف در فاصلِ هیاًی دٍ پَستِ شفافهَقعیت . 5شکل 

 

اودا  رش تٍ اػت، پظيَـای فاذدی ي آصمایـاگاَی تاش سيی ومًواٍ      عی تحقیقی کٍ دس داوـگاٌ مًچه آلمان تشوذل ي اػپیىلش 

وی دػات یا تاٍ   کٍ تٍ وتایدی تشای  اكلٍ تُیىٍ میان دي پًػتٍ ي مًققیت ػاایٍ تاان میاا    اودا  دادٌ اوذػاختٍ ؿذٌ دس آلمان 

تا تتًان تٍ خشیاان   می تاؿذ خاسخیوؼثت تٍ پًػتٍ ػایثان اػت. یکی اص اَذاف مُم پظيَؾ مًسد وؾش، یا ته مًققیت تُیىٍ 

ًَای مفیذ ي مًثش دسين  ضای خالی دي پًػتٍ دػت یا ت. ارش تتًان ایه خشیان ًَا سا تامیه ومًد، اص خغش رش  ؿذن تیؾ اص 
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اختىاب خًاَذ رشدیذ. دس عًل تشسػی پاسامتشَا، مًققیتُای مختلف ػایٍ تان خًسؿیذی )لًيسَاا( سا   رذ وما دس عًل تاتؼتان

دس  ضای میان دي پًػتٍ تا تًخٍ تٍ رشمایؾ  ضای میاوی ي ویض دمای ًَا مًسد تحلیل ي اسصیاتی قاشاس رش تاٍ اواذ.  اكالٍ تایه      

 اوتیمتش متییش می تاؿذ.ػ 57ػاوتیمتش ي  9ػایٍ تان )لًيس( ي پًػتٍ خاسخی ماتیه 

تُتشیه رالت تًُیٍ ًَای میان دي پًػتٍ ي پخؾ دما قاتال دػاتیاتی خًاَاذ تاًد، اراش الیاٍ ػاایٍ تاان         وتایح وـان می دَذ 

ػاوتیمتش پـت پًػتٍ خاسخی قشاس ریشد. تٍ ایاه تشتیاة، میاضان خشیاان تااالی َاًا دس        15تا  اكلٍ رذيد  2خًسؿیذی )لًيس(

ٍ وما تامیه می رشدد. ًَای رشمتش، ما تیه الیٍ ػایٍ تان ي پًػتٍ خاسخی ؽاَش می رشدد. تٍ ایه تشتیاة   ضای میاوی دي پًػت

 .[7]و [6]امکاوپزیش می تاؿذ 19امکان خشيج رشمای راكل اص تاتؾ خًسؿیذی تا %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ًوًَِ بزرسی شدُ در داًشگاُ هَچي آلواى6شکل 

 

دس مشکض تحقیقات اؿشی كًست پزیش تٍ اػت، دي سيؽ مختلف تشای آوالیض ي َمکاسان تحقیق دیگشی کٍ تًػظ خان َىغ دس 

"ؿثکٍ تًصیاـ ردمای   "مًسد تشسػی قشاس رش تٍ اػت. ایه دي سيؽ ؿامل سيؽ وماَای ديپًػتٍ 
 دس ؿاثیٍ ػااصی  "ي سيؽ  3

"مکاویک ػیاالت
ٍ  می تاؿذ. 4 داسای مضایاای   CFDسيؽ  وتایح ایه پظيَؾ وـان می دَذ سيؽ ؿثکٍ تًصیـ ردمی وؼثت تا

تیـتشی می تاؿذ. ایه مضایا فثاست اوذ اص: َماَىگی ؿثکٍ وقاط دس سيؽ تًصیـ ردمی وؼثت تٍ ؿثکٍ آوالیض خشیان رشاستای ي  

   می تاؿذ. CFDدس سيؽ ؿثکٍ تًصیـ ردمی کمتش اص سيؽ دي  تقذاد وقاط الص  تشای آوالیض رشاستی 

ی دَذ، تا يخًد تشخی وؾشات مثىی تش رشمایؾ تایؾ اص راذ وماای دي پًػاتٍ دس عاًل      فاليٌ تش ایه وتایح ایه تحقیق وـان م

ولة ػایثان کاسا دس  اكلٍ تُیىٍ میان دي پًػتٍ ي تا کمک  لًل رش ، تا دس وؾش رش ته ؿشایظ تًُیٍ مىاػة میان دي پًػتٍ، 

س ػشمایـی مًسد ویاص ػاختمان دس عًل  لاًل  تا اوذاصٌ صیادی تٍ کاَؾ تاتقثیٍ يسيدیُا ي خشيخیُای مىاػة تًُیٍ می تًان 

خلًكاا   ،ایه تحقیق وـان می دَذ وماَای دي پًػتٍ می تًاوىذ وقؾ مًثش ی دس کاَؾ تاستشيدتی ػاختمانرش  کمک ومًد. 

 .[8]دس عثقات پاییه تش داؿتٍ تاؿىذ
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 اهکاى سٌجی بْزُ گیزی اس ًواّای دٍپَستِ در اقلین هٌاطق هزکشی ایزاى .3
اخت وماَای دي پًػتٍ ؿفاف فمذتا دس اقلیم مقتذل ي ػشد اسيپای ؿمالی ي امشیکا متاذايل تاًدٌ اػات. ایاه     عشاری ي ػ

، اص وفًد رشاست  ضای داخلی تٍ خاسج ویض مماوقات تاٍ فمال مای     رؼتشدٌ ا یت دس ػغحفوماَا دس کىاس  شاَم آيسدن امکان ؿ

ال ایه ػًال مغشح می رشدد کٍ آیا ایه وًؿ وماػااصی مای تًاواذ    . رمی آيسوذذ ي ؿشایظ مىاػثی سا دس  لًل ػشد  شاَم وآيس

 تشای اقلیم رش  ي خـک ویض مًسد اػتفادٌ قشاس ریشد یا خیش. 

دس اقلیم رش  اودا  پزیش تٍ اػات. وتاایح ایاه    کامال ؿفاف مغالقات صیادی تاکىًن تش سيی میضان کاسایی وماَای ديپًػتٍ 

گشاویُای اكلی اػتفادٌ اص وماَای ديپًػتٍ ، رش  ؿذن تیؾ اص رذ آوُا دس عًل  لاًل  یکی اص و ارشچٍ مقاالت وـان می دَذ

رش  می تاؿذ، لیکه تا اػتفادٌ اص ساَکاسَایی وؾیش دسوؾش رش ته  اكلٍ مىاػة میان دي پًػتٍ ي تقثیٍ يسيدیُاا ي خشيخیُاای   

ادٌ اص یک الیٍ ػایٍ تان )لاًيس( میاان دي پًػاتٍ    مىاػة تًُیٍ، می تًان تٍ تًُیٍ عثیقی تاتؼتاوی کمک ومًد. َمچىیه اػتف

   وما، می تًاوذ تا اوذاصٌ صیادی خزب مؼتقیم اوشطی خًسؿیذی سا کاَؾ دَذ.

 يیظریُای کالثذی ي مىؾاش ؿاُشی   دسوؾشرش تهرال تًخٍ تٍ ایه وکتٍ ضشيسی می تاؿذ کٍ دس اقلیم مىاعق مشکضی ایشان ي تا 

 . لزا می تًان اص ؽش یتُای ومای دي پًػتٍ تشای تقًیت تًُیاٍ عثیقای  تٍ وؾش ومی سػذؿفا یت کامل وما مغلًب ، ایه مىغقٍ

، عثیقای ػشمایـی دس تاتؼتان، رفؼ اوشطی رشمایـی دس صمؼتان، امکان  یلتشاػیًن ًَای تاصٌ يسيدی تاشای ػیؼاتم تًُیاٍ    

تاشل میاضان ؿافا یت میاضان دسیا ات اواشطی       اػتفادٌ کشد ي دس فیه رال تا کىمماوقت اص يسيد ػش ي كذا تٍ  ضای داخلی ي... 

دس ایه سيؽ می تًان پًػتٍ خاسخی سا تشکیثی اص ػغًح ؿفاف، ویمٍ ؿفاف ي کذس دس وؾش  ومًد.کىتشل سا مؼتقیم خًسؿیذی 

 ً اس رش ت کٍ تا ایداد تا تی يیظٌ دس وما، ؿشایظ آػایؾ محیغی  ضای داخلی سا ویض تامیه می کىىذ. تا ایه سيیکشد می تًان دیا

 تشيمة سا ویض تٍ فىًان تخـی اص ومای دي پًػتٍ دس تشکیة تا ػغًح ؿفاف ي ویمٍ ؿفاف دیگش تقثیٍ ومًد.
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 ًتیجِ گیزی .4
خلًكاا دس   –وماَای ديپًػتٍ  دس ایه مقالٍ تٍ تشسػی پیـیىٍ پظيَـی تا محًسیت وماَای ديپًػتٍ پشداختٍ ؿذٌ اػت.

شدٌ وما سا دس تىاَای فمًمی  اشاَم آيسدٌ اواذ. لایکه یکای اص وگشاویُاای      امکان ؿفاف ؿذن ػغًح رؼت -اقلیم مقتذل ي ػشد

ي  (CFD)تشخای اص ایاه پظيَـاُا تاٍ آواالیض فاذدی        اكلی دس ساتغٍ تا آوُا رشمایؾ تیؾ اص رذ تاتؼتاوی دسآوُاا مای تاؿاذ.   

ایی وماَاای ديپًػاتٍ سا دس   آصمایـگاَی وماَای دي پًػتٍ ي سيؿُای ا ضایؾ کاسایی آن متمشکض ؿذٌ اواذ ي تشخای دیگاش کااس    

اقلیمُای مختلف مًسد تشسػی قشاس دادٌ اوذ. ایه مقالٍ وـان می دَذ تا کاَؾ میضان ؿفا یت ي ا ضایؾ ػغًح ویمٍ ؿفاف می 

تًان تش ضقفُای واؿی اص ومای ديپًػتٍ ؿفاف دس اقلیم مىاعق مشکضی ایشان  ایق آمذ. ایاه سيؽ مای تًاواذ سيیکاشدی واً دس      

 مىؾش ؿُشی محؼًب رشدد.ملشف اوشطی دس تىاَای مقاكش دس کىاس ًَیت مىذ ؿذن  ساػتای کاَؾ
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