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 چکیذُ
ٔٛد تٛػقٝ پایذاس دس ٔقٕاسی ٍ٘شؿی سا تٝ فٙٛاٖ ٔقٕاسی پایذاس صیؼت ٔحیغی ٔغشح وشدٜ اػت وٝ چٙیٗ تقشیف ٔی  

ؿٛد : ػاختٕا٘ی وٝ وٕتشیٗ ٘اػاصٌاسی ٚ ٔغایشت سا تا ٔحیظ عثیقی ٚ دس پٟٙٝ ٚػیـ تش تا ٔٙغمٝ ٚ رٟاٖ پیشأٛ٘ی خٛد 

ی اػت . ٞذف اص ایٗ ٘ٛؿ عشاحی تحمك اٞذافی چٖٛ : واٞؾ داسد ٚ ٞذف اص عشاحی آٖ واٞؾ آػیة ٞای صیؼت ٔحیغ

ٔلشف ٔٙاتـ تزذیذ ٘اپزیش ، تٛػقٝ ٔحیظ عثیقی ٚ ا٘شطیٟای عثیقی ، حزف یا واٞؾ ٔلشف آالیٙذٜ ٞا یا ٔٛاد آػیة 

تٛرٝ تٝ ٘یاصٞای صیؼتی ا٘ؼاٖ ٚ فشاٞٓ آٚسدٖ ؿشایظ آػایؾ، رٙثٝ سػاٖ تش عثیقت دس كٙقت ػاختٕاٖ ػاصی اػت . 

اساٖ ٌزؿتٝ دػتٕایٝ اكّی ٔقٕاسی تٛدٜ اػت. آ٘چٝ عشاحی الّیٕی سا پایذاس ٔی ٌای اص عشاحی الّیٕی اػت وٝ دس سٚص

تٛدٜ ٚ دس ػاصد، ِحاػ ٕ٘ٛدٖ فشكٝ ٞای ٔتفاٚت ٔقٕاسی ٚ اسایٝ ساٞىاسی اػت وٝ تشآٚس٘ذٜ تؼیاسی اص ٘یاسٞای ا٘ؼاٖ 

اص تىیٝ تش ٔٙاتـ عثیقی ٚ ا٘شصی ٞای پان تٛدٜ ا٘ذ وٝ پایاٖ ٘اپزیش٘ذ.  ٔقٕاسی پیـیٗ ٘اٌضیش ٟ٘ایت آػایؾ سا ٟٔیا ػاصد.

 ایٗ تٟشٜ ٌیشی اص عثیقت دس ػغٛح ٔختّف استفافی ٚ اص ٔٙاتـ ٌٛ٘اٌٖٛ تٛدٜ اػت

پغ دس ٘تیزٝ ٔقٕاسی د٘ثاِٝ سٚ اٞذافی چٖٛ خّك ٔحیظ ٔؼافذ صیؼتی ، ٔماتّٝ یا ٟٔاس ؿشایظ ٘أغّٛب رٛی تٛدٜ ٚ 

اٖ اكّی تشیٗ فأُ دس ؿىُ دٞی تٝ فضای ٔقٕاسی تٝ د٘ثاَ تأیٗ آػایؾ فیضیىی اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ ٔی ا٘ؼاٖ تٝ فٙٛ

تاؿذ . اص ٚؽایف ٔقٕاساٖ تحت ػّغٝ دس آٚسدٖ ؿشایظ ٔحیغی تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تٝ ؿشایظ آػایؾ ا٘ؼاٖ ٘ضدیه ٌشدد ٚ 

فؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی اص عثیقت ٚاوٛػیؼتٓ اص ٞذف اص تٙؾیٓ ؿشایظ ٔحیغی سػیذٖ تٝ ؿشایظ آػایـی ا٘ؼاٖ ٕٞشاٜ تا ح

 عشیك عشاحی ٚ سٚؿٟای ٟٔٙذػی ٔی تاؿذ .

 

 تادٌیش، ػاتاط.ٔقٕاسی پایذاس، ، تٛػقٝ پایذاس ٍاشُ ّای کلیذی:
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 هقذهِ -1
 داؿتٝ تقأُ خٛد پیشأٖٛ عثیقی ٔحیظ ٚ تؼتش تا تایذ ػاختٕاٖ ٞش پایذاس، ٔقٕاسی آٖ تثـ تٝ ٚ پایذاس تٛػقٝ تحج دس

 ٕٞاٖ دسػت ایٗ تاؿذ. ٔی ؿذٜ ٌشفتٝ دس٘ؾش تذاتیش ٘ٛؿ ٚ تقأُ ایٗ تشلشاسی چٍٍٛ٘ی تٛرٝ، ٔٛسد ٚ تشاٍ٘یض تحج لؼٕت تاؿذ

 دس خاف لٛافذ ٚ فٖٙٛ ارشای تا ٚ ا٘ذ رؼتٝ تٟشٜ آٖ اص ٚیظٜ ٟٔاستی تا تْٛ ٚ ٔشص ایٗ ػاوٙیٗ پیؾ ٞا ػاَ وٝ ٔغّثی اػت

 ٚسعٝ تٝ اٍ٘اسی ػُٟ تا أشٚصٜ ٚ ا٘ذ وشدٜ اػتفادٜ آٖ اص الّیٓ تا ٕٞاٍٞٙی ٚ عثیقی ٚٔٙاتـ ٞا ا٘شطی اص اػتفادٜ تٟیٙٝ صٔیٙٝ

 چٖٛ پایذاسی دیٍش اتقاد دس تّىٝ ٔحیغی صیؼت ٞای صٔیٙٝ دس تٟٙا ٘ٝ تذاتیش، ایٗ اػت. ؿذٜ فشأٛؿی وـا٘ذٜ ٚ ٘اتٛدی

 .ٔـٟٛد اػت ٘یض التلادی ٚ ارتٕافی

 ٘ٛس تاد، رّٕٝ اص عثیقت ػٛدٔٙذ ٔٙاتـ اص تٟیٙٝ اػتفادٜ ٚ پایذاسی رٟت دس ٚ ٌشفتٝ ؿىُ الّیٓ تا ٕٞؼاص دیشٚص ٔقٕاسی

 عثیقی ٞای ا٘شطی ٚ ٔٙاتـ اص اػتفادٜ ٚ واستشد ػٙتی ٞای ٔزٕٛفٝ اػت. دس سػیذٜ خٛد ٟ٘ایی فشْ تٝ خان آب ٚ خٛسؿیذ،

 [1]. اػت آٟ٘ا فضایی ٚ ػاصٔاٖ ػاخت اكَٛ اص یىی

 یىی .اػت ٕ٘ٛدٜ خٛد واستشاٖ ٔتٛرٝ سا تؼیاسی كذٔات تٛٔی، ٔقٕاسی ٞای اسصؽ ٕ٘ٛدٖ فشأٛؽ تا ٔقاكش ٔقٕاسی أشٚصٜ

 ٚ ٌشا٘ی أشٚص وٝ رٟاٖ دس اػت. ؿذٜ كٙقتی رٛأـ ٌشیثاٖ ٌیش وٝ تاؿذ ٔی آٖ رٟا٘ی تحشاٖ ٚ ا٘شطی تحج ٔـىالت، ایٗ اص

 اػتفادٜ ٚ الّیٓ ٔتٙاػة تا ػاصی ػاختٕاٖ ػیؼتٓ تٝ تٛرٝ اػت؛ ٔٛسد٘ؾش ٞا ٞضیٙٝ دس رٛیی كشفٝ ٚ فؼیّی ا٘شطی وٕثٛد

 صیؼت ٔحیظ ٚ تٝ عثیقت وٝ اػت آٖ تش ػقی پایذاس ٔقٕاسی دس اػت. ٌشفتٝ لشاس عشاحاٖ ٔٛسد٘ؾش عثیقی، ٔٙاتـ اص تٟیٙٝ

 ٌشفتٝ لشاس اػتفادٜٔٛسد  ؿاخق ٘حٛ تٝ ٘یض ٔا ٘حٛ تٝ ٘یض ٔا ػٙتی ٔقٕاسی دس وٝ اػت أشی ٕٞاٖ ایٗ ٚ ؿٛد ٌزاؿتٝ احتشاْ

 اػت ٚ پشداختٗ تٝ ایٗ ٚ ٔذ ٘ؾش لشاس دادٖ آٖ دس عشاحی ٞای وٙٛ٘ی، أشی ضشٚسی تٝ ٘ؾش ٔی سػذ. 

ٔقٕاسی ٌزؿتٝ ایشاٖ ٌٙزیٙٝ ای اص أىا٘ات ٔقٕاسا٘ٝ ٔی تاؿذ وٝ ٔقٕاس تا تٛرٝ تٝ خاللیت ٚ دا٘ؾ ٚ تزشتٝ فّٕی اص خٛد 

 أىا٘ات ٔقٕاسا٘ٝ سا دس ٔقٕاسی ٌزؿتٝ تٝ خٛتی اسصیاتی وشدٜ ٚ آٖ ٌاٜ ایٗ أىا٘ات ساتالی ٌزاؿتٝ اػت. أشٚصٜ ٔی تٛاٖ ایٗ 

پزیشفت یا تشای ٕٞاٍٞٙی تا تىِٙٛٛطی ٔذسٖ ٚ كٙقت أشٚصی آٖ ٞا سا اكالح وشد ٚ اص ایٗ ٌٙزیٙٝ ٚ تزشتٝ ٌزؿتٍاٖ دس ایزاد 

 [2ٞش احش ٔقٕاسی اػتفادٜ وشد. ]
 

  پایذار تاریخچه تَسعه -2

 تا ٔماتّٝ تٝ ٘یاص ساػتا ایٗ دس . صد پیؾ دأٗ اص تیؾ سا تٛػقٝ تحشاٟ٘ای " عثیقت تش ػّغٝ " ؿقاس تا ٔذسٖ فلش ا٘ؼاٖ

 ٌشدیذ. پایذاس تٛػقٝ ٌیشی ؿىُ تٝ ٔٙزش فلشحاضش ٔلشفی ٚ كٙقتی رٟاٖ ػٛء پیأذٞای

 تٛػقٝ وٝ ٕ٘ٛد ایزاد د٘یا دس سا ٞایی اِقُٕ فىغ وٝ ٘أیذ ٔحیغی صیؼت تحشاٟ٘ای اص یافتٗ آٌاٞی دٞٝ تٛاٖ ٔی سا 77 دٞٝ

 تا وٝ د٘یا ٘ماط اللی ػٙتی ٔقٕاسی ٔقٕاسی، فشكٝ دس تىِٙٛٛطی - فٙی پیـشفتٟای ٚ كٙقتی ا٘مالب تا. اص آٟ٘اػت یىی پایذاس

 ٚ ؿذ ػپشٜ فشأٛؿی دػت تٝ افشاؿت، ٔی تش ػش الّیٓ تا ٕٞؼاص ٚ ٌشفت ٔی خٛد ؿىُ پیشأٖٛ ٔحیظ ٚ عثیقت تٝ تٛرٝ

 .ٌشفت ٘ادیذٜ سا ٔقٕاسی ؿىُ ٌیشی تؼتش عٛسوُ تٝ تٛد تحٛالت ایٗ صادٜ وٝ ٘یض ٔذسٖ ٔقٕاسی

 عی پشٚػٝ ٚ تقذ ٚ لثُ عثیقی، ٔٙاتـ آٖ عی وٝ ٔـىالت حُ تشای اػت فشآیٙذی تٛػقٝ پایذاس، اص تشخاػتٝ پایذاس، ٔقٕاسی

 . ؿٛد ٔی خّك  عثیقی( ٚ ارتٕافی )التلادی، تأحیظ ػاصٌاس " وأال تٙایی ٚ تیٙذ ٔی آػیة حذ وٕتشیٗ تٝ ػاخت، ٚ تِٛیذ

 

 تعریف تَسعه پایذار  -3
 تاؿذ ٔی ٘ؾش ٔذ ٘یض تحج ایٗ دس وٝ پایذاسی ٚاطٜ وٙٛ٘ی ٔقٙای اػت. آٚسدٜ ٔا٘ذ٘ی تادٚاْ، ٔقٙای تٝ سا پایذاسی دٞخذا

 ٚ دس ٚالـ تٛػقٝ پایذاس تٝ ٔفْٟٛ تذاْٚ ٔا٘ذٌاسی ٔی تاؿذ.   یاتذ تذاْٚ آیٙذٜ دس ٔی تٛا٘ذ وٝ آ٘چٝ اص: فثاستؼت

ٚ ٞٓ تش التلاد تزاست ٚ  ٔی دٞذتٛػقٝ پایذاس فشكٝ ٘ٛیٙی اػت وٝ ٕٞضٔاٖ ٞٓ ػیاػت ٚ ٞٓ فشًٞٙ سا ٔٛسدٜ تٛرٝ لشاس

ٞٓ تٝ ٔؼائُ  . ا٘ؼاٟ٘اش تتا عثیقت حٕایت ٔی وٙذ ٚ ٞٓ اص حمٛق تشا ٚ ٕٞضیؼتی ٞٓ اص ٔحیظ صیؼت ،كٙقت تاویذ ٔی ٚسصد

ذیُ تٝ ٔقیاس ؿذٜ اػت . ثرذیذ ت داخّی وـٛسٞا ٔی پشداصد ٚ ٞٓ تٝ ٔؼایُ تیٗ إِّّی. ٚالقیت ایٗ اػت وٝ پایذاسی دس فلش
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 ٘یض ٚ وٙٛ٘ی ٔٙاؽشٜ ٟٕٔتشیٗ تٝ ػشفت تٝ تؼیاسآٖ لاتّیتٟای ٚ ٔثاحج ٌؼتشدٌی تٝ تٛرٝ تا ٚ اػت ٔحٛس ا٘ؼاٖ پایذاس تٛػقٝ

  .اػت ؿذٜ تثذیُ ٚیىٓ تیؼت لشٖ چاِـٟای ٕتشیٟٗٔ اص یىی

 ٔٙغمٝ ٚػیقتش تا پٟٙٝ ٚدس خٛد پیشأٖٛ عثیقی تأحیظ سا ٘اػاصٌاسی وٕتشیٗ وٝ اػت تٙاتشایٗ ػاختٕاٖ پایذاسػاختٕا٘ی

 تٙاتشایٗ ٔىشس تاؿذ. ػاصٔا٘ذٞی لاتُ آٖ دس ٚ٘یض فضا داؿتٝ پزیشی ا٘قغاف تٛدٜ، لاتّیت ٔحیظ حؼاع تٝ داسد، ٘ؼثت ٚرٟاٖ

 .سػذ ٔی تىأُ تٝ تذسیذ ٚتٝ ٕ٘ی ؿٛد تخشیة تٙایی

 تَجِ بِ تَسعِ پایذار در بخش طراحی ٍ اجرای ساختواى چٌیي ًتایجی را در بر خَاّذ داشت :

 ٜاػتفادٜ تٟیٙٝ اص ٔٙاتـ عثیقی ؿٙاختٝ ؿذ 

 ؿٙاػایی ٔٙاتـ رذیذ عثیقت 

 ٔا٘ذٌاسی ػاختٕاٖ ٞا 

 ػاختٕا٘ی ٚ تاصیافت ٔٛاد تٝ واس سفتٝ تالؽ تشای اػتفادٜ ٔزذد اص ٔلاِح 

 [ 3اػتفادٜ ٔٙاػة اص ا٘ٛاؿ ا٘شطی ٞا دس تِٛیذ ٔلاِح ػاختٕا٘ی ٚ ػاخت ٚ ٍٟ٘ذاسی تٙا] 

 

 پایذار هعواری الگَی -4

 : از عبارتٌذ پایذار طرح یک اصَل

 صیؼت عثیقی، اص ٔحیظ استماءویفیت٘اؿذ٘ی،  تزذیذ ٔٙاتـ اص تشداسی تٟشٜ حذالُ سػا٘ذٖ صٔیٗ، تٝ اص خشدٔٙذا٘ٝ اػتفادٜ

 یه ٔزذد ا٘ذاصی ساٜ ٚیا ٚػاص ػاخت تٛدٖ ػآِ، التلادی ص٘ذٌی ػٕی، تشٚیذ ٔٛاد ٔلشف سػا٘ذٖ حذالُ تٝ یا تشدٖ تیٗ

 ٔحیظ تا ػاختٕاٖ ػاصی ٚٞٛا، ٕٞاًٞٙ كٛتی آِٛدٌی اص صیؼتی، رٌّٛیشی چشخٝ ٚداسای عثیقی ا٘شطی ٌیشی ػاختٕاٖ، تىاس

 تش ٔٙاػة ٚٔذیشیت عثیقی ٔٙاتـ اص ٔٙغمی ٚ ٔقمَٛ اػتفادٜ تٙاتشایٗ تٛٔی. ٔلاِح ٚ ػاخت اػتفادٜ اص تىٙیىٟای أىاٖ حذ ٚتا

  تٛاٖ ٔی تقاسیف ایٗ وشد، تا خٛاٞذ وٕه صیؼت ویفی ٚاستماؿ ا٘شطی ٔلشف وٕیاب ،واٞؾ ٔٙاتـ اص حفاؽت تٝ ٚػاص ػاخت

 : وشد تقشیف ٔحیغی صیؼت ٔقٕاسی تشای اكُ

 ػاختٕاٖ دس ػآِ ٔحیغی ایزاد (1

 ا٘شطی اص ٔٙاػة تٟشٜ ٚسی( 2

 خغش تی تٛٔی ٔلاِح اص اػتفادٜ (3

 صیؼت ٔحیظ تا ػاختٕاٖ ٚفشْ ؿىُ ٍٕٞٛ٘ی( 4 

حاَ وٝ تا ٚاطٜ پایذاسی ٚ ٔفْٟٛ تٛػقٝ پایذاس آؿٙا ؿذیٓ تٝ تشسػی ٔقٕاسی پایذاس وٛیش ٚ تشخی فٙاكش پایذاس دس ایٗ الّیٓ دس 

 ٘یُ تٝ تٛػقٝ پایذاس ٔی پشداصیٓ.ساػتای 

 

 عٌاصر کارکردی در اقلین گرم ٍخشک -5
 بادگیر  -5-1

دس ِغت ٘أٝ دٞخذا  ٚاطٜ تادٌیش ایٗ ٌٛ٘ٝ آٔذٜ اػت: دسیچٝ ٚ سٚص٘ی وٝ تشای تاد دس خا٘ٝ ػاص٘ذ، فٕاستی ٔشتفـ وٝ تش تاالی 

 د آیذ دس آٖ خا٘ٝ داخُ ٌشدد.خا٘ٝ ٞا ػاص٘ذ ٚ سخٙٝ ٞا تٝ ٞش عشف ٌزاس٘ذ تا اص ٞش عشف وٝ تا

تادٌیش یىی اص ارضای تٙاٞای تٛٔی ایشاٖ ٔی تاؿذ وٝ تٝ فٙٛاٖ ػیؼتٓ ػشٔایـی ایؼتا، تٟٛیٝ ٔغثٛؿ سا تا اػتفادٜ اص ا٘شطی 

تزذیذ پزیش تاد فشاٞٓ ٔی آٚسدٜ اػت. تادٌیش اص ؿاٞىاسٞای ٔقٕاسی ایشاٖ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد وٝ لذٔت ٚ پیـیٙٝ آٖ دس ایشاٖ 

 [4ّت لشاس ٌشفتٗ دس ٔشتفـ تشیٗ تخؾ تٙا یا تٝ فثاستی اِٚیٗ لؼٕتی وٝ دس ٔقشم تخشیة لشاس داسد، ٘أقّْٛ ٔا٘ذٜ اػت.]تٝ ف
 

 

 

 



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 44هاُ  تیر -تْراى 
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 تاریخچِ بادگیر در جْاى 5-1-1

تادٌیش ٕٞٛاسٜ تٝ فٙٛاٖ یه ػاصٜ ػٙتی رٟت تٟٛیٝ تقشیف ؿذٜ اػت وٝ دس ػشاػش خاٚسٔیا٘ٝ اص وـٛس پاوؼتاٖ ٌشفتٝ تا 

أا تادٌیشٞای فالت ٔشوضی ایشاٖ اص ٘ؾش فشْ ٚ فّٕىشد تی  [5آفشیما تا ٘اْ ٞا ٚ فشْ ٞای ٔختّف دیذٜ ؿذٜ اػت. ]ؿٕاَ 

 [6٘ؾیشا٘ذ ٚ تادٌیش اص فٙاكش تفىیه ٘اپزیش ٔقٕاسی ػٙتی ٔٙاعك ٌشْ ایشاٖ تٝ ؿٕاس ٔی سٚد.]

احی آٖ اص رایی تٝ رای دیٍش فشق داؿتٝ ٚ اص تادٌیش اص صٔاٖ ٞای ٌزؿتٝ دس ٘ماط ٔختّف ػاختٝ ٔی ؿذٜ ٚ ػاختاس ٚ عش

تٙٛؿ تیـٕاسی تشخٛسداس تٛدٜ اػت. ٘ىتٝ حایض إٞیت ایٗ اػت وٝ فّی سغٓ ػاختاسٞای ٔتفاٚت ٍٕٞی فّٕىشد ٚاحذی داس٘ذ، 

 یقٙی ٕٞٝ آٟ٘ا تادٞای غاِة ٚ ٔغّٛب سا تٝ داخُ فضاٞای صیؼتی ا٘تماَ ٔی دٞٙذ.

پاوؼتاٖ، افغا٘ؼتاٖ، فشاق ٚ أشات ٔتحذٜ فشتی ٘یض تادٌیش دیذٜ ؿذٜ اػت. ایٗ فٙلش تٝ رض دس ایشاٖ دس وـٛسٞای ٔلش، 

 ٔقٕاسا٘ٝ دس ٔلش تا ٘اْ ٔىّف ؿٙاختٝ ؿذٜ اػت ٚ دس دس پاوؼتاٖ تا ٘اْ تادخٛس.

 ػاَ لثُ اص ٔیالد وٝ سٚی پاپیشٚع تشػیٓ ؿذٜ ا٘ذ، یه ٕ٘ٛ٘ٝ تادٌیش  تشػیٓ ؿذٜ 1577دس ٘مـٝ ٞای ٔلشی ٔتقّك تٝ 

اػت. دس ایٗ ٘مـٝ ٞا دٚ تادٌیش ٔخّخی دیذٜ ٔی ؿٛد وٝ تش تاالی خا٘ٝ ٔزّّی ٔتقّك تٝ پادؿاٞی رذیذ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. سٚف 

 [7ق.ْ( ٚرٛد داؿتٝ اػت. ] 677٘یض اؿاسٜ وشدٜ اػت وٝ تادٌیش تا دٚ دسیافت وٙٙذٜ تاد دس پـت ػاِٗ ػّغٙتی تاتُ) 
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یمت تٝ فٙٛاٖ تشد ٞای تٟٛیٝ عثیقی ٞٛا ٚ اتضاسی ٔىُٕ رٟت خٙه ػاصی فضای داخّی تٙا تٛدٜ ا٘ذ. تادٌیشٞا دس حم

تادٌیشٞا ا٘ذاْ ٞایی ٞؼتٙذ؛ رٟت ا٘تماَ تاد ٔٙاػة تٝ فضای داخُ، راتٝ رایی ٚ تٟٛیٝ ٞٛای داخّی. تادٌیش تا ٞذایت تاد 

 دیٍش، تافج خٙىی ٞٛای داخُ ٔی ؿٛد.ٔٙاػة تٝ فضای صیش آٖ ٚ ٌشدؽ ٞٛا  تٝ داخُ حیاط ٚ فضاٞای 

تادٌیش ٞا تش حؼة استفاؿ ٚ رٟت تاد ٔٙاػة عشاحی ؿذٜ ا٘ذ. ایٗ فٙلش تاد ٔغّٛب سا ٌشفتٝ ٚ آٖ سا تٝ داخُ اتاق ٞای 

 [8اكّی ػاختٕاٖ، آب ا٘ثاس ٚ یا ػشداب ٞذایت ٔی وٙذ.]

شد یه سؿتٝ دٞا٘ٝ ی فٕٛدی ٚرٛد داسد وٝ دس ٞش تادٌیش ؿأُ تشد ٞای تٟٛیٝ تش فشاص ػاختٕاٖ اػت. دس تاالی ٞش ت

ٔماتُ تادٞای ٔغّٛب لشاس ٌشفتٝ وٝ تشای ٌشفتٗ ٘ؼیٓ ٚ ٞذایت آٖ تٝ اتاق ٕٞىف یا صیش صٔیٗ وٝ سعٛتت سا اص یه حٛم آب 

 [9اخز ٔی وٙذ، تقثیٝ ؿذٜ اػت. ]

ؿٟشٞای تٛؿٟش ٚ تٙذس فثاع ٔٛسد تادٌیش دس دٚ الّیٓ ٌشْ ٚ خـه، ٕٞا٘ٙذ ؿٟشٞای یضد ٚ واؿاٖ ٚ ٌشْ ٚ ٔشعٛب دس 

 اػتفادٜ لشاس ٌشفتٝ اػت .
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 طرز مار بادگیر 3-تصَیر 

  

 فضای به ًوٌاك افقی ماًال یل با بادگیر اتصال -4تصَیر 

 ًشیوي

  

 طرز کار بادگیر 5-1-3

تاد ٔغّٛب تا فـاس ٔخثت ٚ دٞا٘ٝ دیٍش تادٌیش پـت تٝ تاد تا ٔىؾ ) تادٌیش داسای دٚ دٞا٘ٝ ٔی تاؿذ وٝ دٞا٘ٝ اَٚ سٚ تٝ 

فـاس ٔٙفی ( ٔی تاؿذ ٚ تیغٝ ای دس ٚػظ تادٌیش لشاس داسد وٝ ٔٙغمٝ فـاس سا اص ٔٙغمٝ ٔىؾ رذا ٔی وٙذ. دس الّیٓ ٌشْ ٚ 

تا فثٛس اص سٚی آب حٛم تافج  خـه دس صیشوا٘اَ تادٌیش حٛضی پش اص آب احذاث ٔی وٙٙذ وٝ تاد ٚاسد ؿذٜ تٝ وا٘اَ تادٌیش

افضایؾ تشٚدت ٞٛا اص عشیك تثخیش آب ٔٛرٛد ٔی ٌشدد وٝ دس ٟ٘ایت ٞٛایی وٝ ایزاد ؿذٜ دس فضاٞای داخّی ٔٛسد اػتفادٜ 

لشاس ٌشفتٝ ٚ ٌشٔای ٔحیظ سا ٌشفتٝ ٚػثه ؿذٜ وٝ تٛػظ ٔىؾ ایزاد ؿذٜ اص عشیك وا٘اَ پـت تٝ تاد  تا فـاس ٔٙفی تا 

د ٔی ؿٛد ٚ ٔزذدا ٞٛای تاصٜ اص دٞا٘ٝ سٚ تٝ تاد رایٍضیٗ ٔی ؿٛد ٚ رٟت افضایؾ تشٚدت تثخیشی ٔی ػشفت صیادی خاس

 تٛا٘یٓ اص پٛؿؾ حلیش ٚ یا پٛؿاَ دس دٞا٘ٝ ٞای سٚ تٝ تاد ٔغّٛب تادٌیش تٟشٜ تثشیٓ. )ٕٞا٘ٙذ وِٛشٞای أشٚصی (

 

 بَدُ صَرت چْار بِ بادگیر زیر فضای در آب حضَر

 :است

 تادٌیش صیش دس آب ٞای وٛصٜ دادٖ لشاس • 

 تادٌیش اتاق ٚػظ دس حٛم یه تقثیٝ  •

 فضای تٝ ٕ٘ٙان افمی وا٘اَ یه تا تادٌیش اتلاَ • 

  تاغچٝ، آتیاسی اص تقذ وٝداسد لشاس تاغچٝ یه وا٘اَ ایٗ تاالی دس ،٘ـیٕٗ

 تادی  ٘ؼیٓ ٚ وٙذ ٔی ٘فٛر استثاعی وا٘اَ دیٛاسٞای تٝ آٖ سعٛتت

 ٔی ٕ٘ایذ. تش خٙه سا داسد رشیاٖ ػاختٕاٖ ػٕت تٝ تادٌیش اص وٝ

 

 :وٙٙذ ٔی ایفا فٕذٜ ٘مؾ ػٝ فٕٛٔا تادٌیشٞا

 ایزاد ٚ ٔالیٓ ٚ خٙه ٞٛای تٝ خاْ ٚ ٌشْ ٞٛای تثذیُ (1

 تشٚدت

 پان ٚ كاف ٞٛای تٝ ٌشفتٝ خان ٚ غثاسآِٛد ٞٛای تثذیُ( 2

  سٚؿٗ

 تٙا دس إِا٘ی واسوشد ٚ ( ٘مؾ3 
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 .اػت فضایی آٟ٘ا ٚػاصٔاٖ ػاخت اكَٛ اص یىی عثیقی ٞای ا٘شطی ٚ ٔٙاتـ اص اػتفادٜ ٚ واستشد ػٙتی ٞای ٔزٕٛفٝ دس

 ٘ٝ صیشا ٔقٕاسی تٛٔی ٔٙاعك وٛیشی تٝ حؼاب ٔی آیذ؛ فٙلشی پایذاس ٔی تاؿذ،تادٌیش وٝ تٝ فٙٛاٖ یىی اص ٕ٘ادٞای  تٙاتشایٗ

آِٛدٌی ٚ تا كشفٝ رٛیی دس  تذٖٚ ایزاد تٝ دِیُ اػتفادٜ اص ا٘شطی تزذیذ پزیش تاد تّىٝ اػت، ػاصٌاس الّیٓ ٚ تؼتش تا تٟٙا

ٔٛرة استما ویفیت ٔحیظ ٔی ٌشدد. أا  ضایقٝ ای سا تِٛیذ ٕ٘ی وٙذ ٚ ٞیچ ٘ٛؿ ٚ ٔلشف ا٘شطی،  ٞٛا سا تّغیف ٔی ٕ٘ایذ

 ٚ تٛٔی واسوشد ایشاٖ ٔقٕاسی وٝ ؿذ خٛاٞیٓ ٔتٛرٝ ایشاٖ ٞای ػاختٕاٖ دس عشاحی سٚ٘ذ تٝ ارٕاِی ٔتاػفا٘ٝ تا ٍ٘اٞی

 فأُ فٙٛاٖ تٝ فؼیّی ٘ٝ ٚ عثیقی ٘یشٚٞای اص اػتفادٜ اػت الصْ تیـتش ٞشچٝ ٚ دػت دادٜ اص وأال سا خٛد الّیٓ تا ٕٞؼاص

 .لشاسٌیشد تٛرٝ ٔٛسد تـشی رٛأـ حثات
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 عٌصر ساباط در اقلین گرم ٍ خشل -5تصَیر 

  

  

 ساباط -5-2

تٝ ٔقٙی  "ػا"ایٗ ٚاطٜ وٝ تمشیثا دس ٕٞٝ ی صتاٖ ٞا تٝ واس سفتٝ، رض اَٚ آٖ

ٔقشف ػاختٕاٖ، آتادا٘ی ٚ فٕاست اػت. ػاتات تٝ  "تات"ٚ رض دْٚ آٖ  "آػایؾ"

دسٖٚ ؿٟش  وّیٝ تٙاٞایی وٝ تٝ ٔٙؾٛس آػٛدٖ تٝ پا ؿذٜ، چٝ دس تیشٖٚ ؿٟش ٚ چٝ دس

 [17اتالق ٔی ؿذٜ اػت. ]

دس فشًٞٙ ٔقیٗ ػاتاط چٙیٗ ٔقٙی ٔی ؿٛد: داالٖ، ساٞشٚ ػشپٛؿیذٜ، پٛؿؾ 

تاالی ساٜ ٌزس، ػمفی وٝ صیش آٖ ٔقثش ٚسٚد تٝ خا٘ٝ ٚ ػشا ٔی تاؿذ. ػایٝ تاٖ، ػایٝ 

 ٌاٜ

تؼتٝ اػت، پٛؿـی اػت وٝ تش سٚی ٌزسٞا تا  آ٘چٝ اص ٚاطٜ ػاتاط دس ارٞاٖ ٘مؾ

[ تقشیف ػاتاط دس وتة ٘یض فٕٛٔا 11ٞذف ایزاد ػایٝ ٚ تاد ػاختٝ ٔی ؿٛد.]

 چاسچٛب ٔـاتٟی سا د٘ثاَ ٔی وٙذ:

 تخـی اص فضای ٔقثش سا وٝ ػش پٛؿیذٜ ٚ ٔؼمف تاؿذ، ػاتاط ٔی ٘أٙذ. -1

ای آٖ حفاؽت ا٘ؼاٖ ٌشٔا صدٜ ی وٛیش اص تاتؾ خٛسؿیذ ٚ دادٖ وٛچٝ ٞا ٚ ٌزسٞای ػش پٛؿیذٜ وٝ ٞذف اص عشاحی ٚ ارش -2

 ٔزاَ تشای اػتشاحت دس ػایٝ آٖ ٔی تاؿذ. 

٘ٝ فمظ فٙلشی ٕ٘ادیٗ اػت تّىٝ حشوتی ٞٛؿیاسا٘ٝ ٚ ٞذفٕٙذ اػت ٚ ٘مؾ  ،ػاتاط دس فضای ؿٟشی ٔٙاعك ٌشْ ٚ خـه

دس ٌزسٞای ؿٟشی اػت. دس عشاحی ػاتاط تٙاػثاتی  ٘یاسؿی آٖ تٝ فٙٛاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ فٛأُ دس ؿىُ ٌیشی ٚ حضٛس آٖ

ٚرٛد داسد وٝ فالٜٚ تش رٙثٝ صیثایی ؿٙاػا٘ٝ آٖ ، اص ٘یشٚٞای را٘ثی ، رٟت ٚصؽ تاد ٚ صٚایای تاتؾ خٛسؿیذ ٘یض عثقیت ٔی 

 ٕ٘ایذ .

 تیپَلَشی فرهال ٍ عولکردی ساباط -5-2-1

تٙذی ٔی ؿٛ٘ذ. ػاتاط ٔٙفشد تٝ كٛست یه ته فٙلش دس ػاتاط ٞا تش اػاع ؿىُ تٝ دٚ دػتٝ ٔٙفشد ٚ پیٛػتٝ تمؼیٓ 

 فضای ؿٟشی دیذٜ ٔی ؿٛد. غاِثا دس أتذاد ٔقاتش، تىشاس ٔتٛاِی ػاتاط ٞای ٔٙفشد یافت ٔی ؿٛد.

ػاتاط پیٛػتٝ تٝ تشویة چٙذ ػاتاط ٔٙفشد تا یه ػمف ٔـتشن اعالق ٔی ؿٛد. ایٗ ٘ٛؿ اص ػاتاط غاِثا داسای واستشی دس تاْ 

ایٗ واستشی یا اختلاف تٝ یه ٕٞؼایٝ یا اختلاف تٝ دٚ ٕٞؼایٝ ایی داسد وٝ دٚ عشف ٌزس ٚ دس ٔماتُ یىذیٍش  ٔی تاؿٙذ.

 لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ.

دس تشخی اص وٛچٝ ٞای تٗ تؼت ٘یض ػاتاط ارشا ٔی ؿذٜ وٝ اٌش دس لؼٕت ٚسٚدی وٛچٝ دسی تقثیٝ ؿذٜ تاؿذ، تٝ آٖ فضا 

 دستٙذ ٔی ٌٛیٙذ.

 اسوشدٞای  واِثذی ٚ فضایی صیش سا تشای ػاتاط تشؿٕشد:ٚ دس ٔزٕٛؿ ٔی تٛاٖ و
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  ٓتأیٗ ؿشایظ آػایؾ ؛ ٌزسٞا ٚ ٔقاتش تاسیه ٚ پش پیچ ٚ خ 

 ایزاد ػایٝ تٛػظ فضایی ٔؼمف ٚ ٘یٕٝ تاص 

 ٞٛا ٚ وٛساٖ ٔی  ایزاد وٛساٖ، ٚرٛد ػایٝ دس صیش ػاتاط ٚ اختالف دٔا تیٗ صیش ػاتاط ٚ عشفیٗ آٖ ػثة حشوت

 ٌشدد.

  ٕٝتقشیف فشكٝ ی ٘یٕٝ خلٛكی ٕٞؼایٍی، دس ٚالـ ػاتاط دیذ ٔـشف تٝ داخُ وٛچٝ سا تؼتٝ ٚ دس فضای ٘ی

 خلٛكی پـت آٖ، ٚسٚدی چٙذ ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی لشاس ٔی ٌیشد.

 .ٚسٚدی یه ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی دس صیش ػاتاط لشاس داسد ٚ حشیٓ خلٛكی تشی ٘ؼثت تٝ ٔٛسد لثُ ایزاد ٔی وٙذ 
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 ساباط هجذیاى؛ دزفَل-6تصَیر 

  

  دس ػّؼّٝ ٔشاتة حشوتی ٔقثش تٝ فٙٛاٖ ٘ماط ػاوٗ دس وّیت تافت، ػثة ایزاد ٔا٘ذ دس ٔقثش ٚ دس ٟ٘ایت ؿٛن

 فضایی ٔی ٌشد٘ذ.

  حّمٝ ٚاػظ تیٗ دٚ ٔقثش وٝ دس یه أتذاد ٘یؼتٙذ، ٔا٘ٙذ ٔقثش L.ُؿى 
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  عشفیٗ ٘مؾ ػاصٜ ای، رٌّٛیشی اص سا٘ؾ رذاسٜ ٞای تّٙذ

 ػاتاط، تٝ داخُ ٔقثش

  ایزاد فضای ٔىج ٚ اػتشاحت، تا داسا تٛدٖ ػىٛٞای ٘ـٕیٗ دس

 صیش ػاتاط

  أىاٖ اػتفادٜ اص فضای تاالی ػاتاط، تا ػاخت اتاق ٞایی

 ٔتقّك تٝ ٕٞؼایٝ ٞای ٔزاٚس آٖ

 تشای  اػتفادٜ اص تاْ ػاتاط تٝ فٙٛاٖ پیؾ تاْ یا حیاط دٚٔی

  خا٘ٝ ی ٕٞزٛاس ػاتاط
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ٔٙاتـ  تاصدٞی ٚ ػاصٌاسی تْٛ اكَٛ تشٔثٙای آٖ ٔتقٟذا٘ٝ ٔذیشیت ٚ ػاخت ٔحیظ ا٘ؼاٖ ػاخت پایذاس تٝ ٔقٙای خّك 

 تا ٚػیقتش پٟٙٝ دس ٚ خٛد عثیقی پیشأٖٛ ٔحیظ تا سا ٔغایشت ٚ ٘اػاصٌاسی وٕتشیٗ وٝ ػاختٕا٘ی پایذاس اػت ٚ ٔی تاؿذ

دسفٙلش   .ٔیثاؿذ ٔحّی كٙایـ احیای ٚ خٛدوفایی ٚ ؿٟش حٛٔٝ ػثض فضای تٝ تاصٌـت آٖ ٞذف وٝ ،داسد رٟاٖ ٚ ٔٙغمٝ

 ػاتاط ٘یض تشخی ِٔٛفٝ ٞای پایذاسی تٝ واس ٌشفتٝ ؿذٜ وٝ تٝ آٟ٘ا اؿاسٜ ٔی ٕ٘اییٓ:

تأیٗ آػایؾ ػاوٙیٗ دس الّیٓ ٌشْ ٚخـه تا تقثیٝ ایٗ فٙلش وٓ فشم وٝ تاتـ ٔمیاع ا٘ؼا٘ی ٚ داسای ا٘ؼزاْ ٚ ٚحذت 

 تلشی اص ِحاػ ؿىُ، سً٘ ٚ ٘ٛؿ ٔلاِح ٔی تاؿذ. 

 واٞؾ دٔای رخیشٜ ؿذٜ دس تذ٘ٝ ٞای ٔقثش تا ٘ؾش تٝ ایٗ أش وٝ ؿشیاٖ ٞای پش پیچ ٚ خٓ دس ٔٙاعك ٌشْ ٚ خـه وٝ غاِثا

دس ٔؼیش یه خظ ؿىؼتٝ أتذاد داس٘ذ، ٔؼیش حشوت تاد سا تقشیف وشدٜ ٚ تا ٚرٛد ػاتاعٟا؛ تاد دس ٌزسٞا، وا٘اِیضٜ ٚ رٟت داس 

ٔی ؿٛد ٚ تا تغییش تذسیزی فشم ٌزس ، ػشفت تاد افضایؾ یافتٝ ٚ دس ٘تیزٝ اكغىان ِٔٛىَٛ ٞای ٞٛا تا رذاسٜ ٞای صتش ٌزس 

ٞٛا، ٌشٔا سا اص تذ٘ٝ دیٛاس رزب ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔتقالثا دٔای دیٛاس واٞؾ خٛاٞذ یافت. تٙاتش ایٗ تـذیذ ؿذٜ ٚ تاِتثـ ِٔٛىَٛ ٞای 

ػاتاط فالٜٚ تش ایزاد ػایٝ دس ٌزس، تا تّفیك ؿذٖ تا رذاسٜ ٞای ٌزس، رشیاٖ ٞٛا سا ػشفت تخـیذٜ ٚ دٔای رخیشٜ ؿذٜ دس تذ٘ٝ 

شٔای رخیشٜ ؿذٜ دس عَٛ سٚص اص رذاس تٝ فضای اعشاف ٔی ٞای ٔقثش  سا واٞؾ دادٜ ٚ ایٗ أش تافج واٞؾ تـقــ ؿثا٘ٝ ٌ

 ؿٛد وٝ ٔٙزش تٝ كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ا٘شطی ٌـتٝ وٝ خٛد یىی اص اكَٛ ٔقٕاسی پایذاس ٔی تاؿذ.

ػاتاط فٙلشی ٕٞؼاص تا ٔحیظ صیؼت تٛدٜ ٚ الّیٓ تٛدٜ ٚ ٔلاِح تٝ واس سفتٝ دس آٖ  تْٛ آٚسد تٛدٜ )خـت ٚ آرش(  ٚ اص ٘ؾش 

 ٙغ تا  الّیٓ ػاصٌاس تٛدٜ دس ٘تیزٝ تٝ فٙٛاٖ فٙلشی پایذاس ؿٙاختٝ ٔی ؿٛد.سً٘ ٚ ر
 

 الگَّای پایذاری در عٌاصر هَرد بررسی در اقلین گرم ٍ خشک -6
تا تشسػی ٞای  ا٘زاْ ؿذٜ ٘تیزٝ ٔی ٌیشیٓ وٝ اٍِٛٞای ٔٛسد تشسػی سٚؿٟایی دس ٘یُ تٝ تٛػقٝ پایذاس تٛدٜ وٝ تٛػظ 

اػتفادٜ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ ِحاػ ؿذٖ ایٗ ٚیظٌی ٞا دس عشاحی أشٚص ٔی تٛا٘ذ ساٍٞـای تؼیاسی اص ٔقضالت پیـیٙیاٖ ٔا ٔٛسد 

 عشاحی دس ایٗ الّیٓ ٌشد٘ذ:

 پاػخٍٛیی فٙاكش فٛق تٝ ٔقٕاسی صٔیٙٝ ٌشای ٔٙغمٝ  -1

 تٟشٜ ٌیشی اص ٔلاِح تْٛ آٚسد دس ػاخت  -2



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 44هاُ  تیر -تْراى 

 ضاٖ آِٛدٌی ٚاسدٜ تش ٔحیظ صیؼتتٟشٜ ٌیشی اص ٔلاِح لاتُ تاصیافت ٚ واٞؾ ٔی -3

٘ٛػا٘ات دسرٝ حشاست  ٚ رٛی فٛأُ الّیٓ تٝ ٔشتٛط ٔـىالت ٚ ٘یاصٞا اص تؼیاسی پاػخٍٛی صٔیٗ دس ػاختٕاٖ لشاسدٞی -4

 ٔٙغمٝ

 تأیٗ آػایؾ اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ تا تٕٟذات ٔٛسد ٘یاص -5

  سٚیىشدی پایذاس دس ٔقٕاسی ٔٙغمٝ  دسٍٚ٘شایی تٝ فٙٛاٖ پاػخی تٝ ٘یاص اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ ٚ تٝ فٙٛاٖ -6

 

 راّکارّای الزم جْت ًیل بِ طراحی پایذار در اقلین گرم ٍ خشک -7
 رٟت ٘یُ تٝ ایٗ ٟٔٓ دس عشاحی دس الّیٓ ٌشْ ٚ خـه ٔٛاسد صیش پیـٟٙاد ٔی ٌشدد:

صیشا تاد ٔٛرة اص تیٗ سفتٗ آٖ ٕ٘اٞای ػاختٕاٖ ٔا٘ٙذ پٛؿؾ ا٘ؼاٟ٘ای وٛیش تایذ ػادٜ ٚ فاسی اص ٞش ٌٛ٘ٝ تضییٙاتی تاؿذ 

ٔی ؿٛد. اػتفادٜ اص پٛؿـی ٔتحشن دس ٔماتُ ٕ٘ای ػاختٕاٖ وٝ دس ٍٞٙاْ عٛفاٖ ؿٗ، رّٛی ٘فٛر ٌشد ٚ غثاس اص عشیك سٚصٖ 

 ٞای ػاختٕاٖ سا تٍیشد.

ؿٙذ  ٚ ٞٓ اػتفادٜ اص ػاصٜ ٞایی ؿثیٝ تٝ ػاصٜ ٞای فضایی وٝ ٔی تٛا٘ذ ٔا٘ٙذ تٛتٝ ٞای خاس ٞٓ ػثه ٚ ٞٓ ٔتخّخُ تا

 ٔا٘ـ ٘فٛر ٌشد ٚ غثاس تٝ داخُ فضا ؿٛد .

 تٟشٜ ٌیشی اص فٕك صٔیٗ رٟت رٌّٛیشی اص فشػایؾ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحافؾت ػاختٕاٖ دس ٘ٛػا٘ات رٛی .

اػتفادٜ اص فشْ ٞای ٔٙحٙی اػتخشاد ؿذٜ اص عثیقت ٔاػٝ ٞای سٚاٖ ٚ ٞش چٝ فشْ ٞا ٘شْ تش تاؿٙذ حشوت تش سٚی آٟ٘ا 

 ٘تیزٝ فشػایؾ ٚ تخشیة وٕتشی تٝ تاس ٔی آیذ. آٞؼتٝ تش اػت ٚ دس

 تٟشٜ ٌیشی اص فشْ ٞای ؿیثذاس ٚ ٔٙحٙی وٝ ٔٛرة واػتٗ تاتؾ ٔؼتمیٓ خٛسؿیذ  ٔی ٌشد٘ذ.
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 ًتیجِ گیری
فٙاكش واسوشدی تٝ واس ٌشفتٝ ؿذٜ ٔقٕاسی تٛٔی ٔا ایشا٘یاٖ ، فٙاكشی پایذاس تٛدٜ ٚ تش ٔاػت وٝ أشٚصٜ تا ؿٙاخت ٚ تٟشٜ 

ػاختٕاٖ، ٚ ػاخت ٚ ػاص  دس ٘ٛ ٞای اص ا٘شطی اػتفادٜ ٚ رٟاٖ سٚص ٔقٕاسی تا ؿذٖ ایٗ اٍِٛٞای اسصؿٕٙذ ٚ ٍٕٞاْ ٌیشی اص

ٕٞؼاص تا الّیٓ تتٛا٘یٓ ٌأی دس رٟت كشفٝ رٛیی دس ٔلشف ا٘شطی ٚ واٞؾ آِٛدٌی ٞای صیؼت ٔحیغی تشداؿتٝ ٚ ٔٛرثات 

 خّك فضاٞای پایذاس سا فشاٞٓ ٕ٘اییٓ. 

 وٝ اػت تٛدٜ پایذاس ٔقٕاسی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ تٟتشیٗ اص ایشاٖ ػٙتی ٔقٕاسی وٝ وشد ٌیشی ٘تیزٝ ٌٛ٘ٝ ایٗ تٛاٖ ٔی ٟ٘ایت دس

 یاتٙذ. دػت پایذاس عشاحی تٝ تتٛا٘ٙذ تا ٕ٘ٛدٜ ؿٙاػایی سا تذاتیش ٚ اكَٛ ایٗ تایذ ٔٙاعك ایٗ دس تشای عشاحی أشٚص ٔقٕاساٖ

 .یاتذ دػت پایذاسی اكَٛ تٝ ، آٖ ػٙتی ٔقٕاسی ایشاٖ ٕٞچٖٛ ٔقاكش ٔقٕاسی وٝ ایٗ أیذ تٝ
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