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اقلیم معتدل و مرطوب



ت
ط
ِز
ف

:

الّیٓ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب
...خا٘ٛساٖ ٚ ٞؼاصی آٟ٘ا تا الّیٓ

الّیٓ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب  
...ؿشایظ الّیٕی

....وّیات الّیٓ
..خصٛصیات وّی فشْ دس الّیٓ ٌشْ ٚ ٔشعٛب

...تاْ ؿیثذاس الّیٓ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب
....ٔصاِح ٔٛسد اػتفادٜ دس ایٗ الّیٓ

...خا٘ٛساٖ ٚ ٕٞؼاصی آٟ٘ا تا الّیٓ
....ٚیظٌی الّیٓ ٔؼتذَ ٔشعٛب

...تمؼیٕات الّیٕی ٚ تیپِٛٛطی ٔؼٕاسی
...ٔـىالت ػٕذٜ دس ٔٙاعك ٘ضدیه ػاحُ دسیا
...پتا٘ؼیُ ػٕذٜ دس ٔٙاعك ٘ضدیه ػاحُ دسیا

..ٚیظٌی ٞای ٔؼٕاسی تٛٔی ٔٙاعك ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب 
....٘حٜٛ حفاظت ػاختٕاٖ اص سعٛتت

...٘حٜٛ حفاظت ػاختٕاٖ ٚ اتاق ٞا اص تاساٖ 
....ظشفیت حشاستی تٙا ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب 

...وٛساٖ ٚ تٟٛیٝ عثیؼی دس ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب 
....عثیؼی دس ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب حصاس تٙذی ٔؼیٗ 

....ا٘ذٚد دس ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب 
...ٔٙاتغ 



....اص خا٘ٝ خٍّٙی دس الّیٓ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب:  18ػىغ ؿٕاسٜ •

...اص خا٘ٝ وٛٞؼتا٘ی دس الّیٓ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب:  19ػىغ ؿٕاسٜ •

...تاْ ؿیثذاس الّیٓ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب: 20ػىغ ؿٕاسٜ •

...خا٘ٝ سٚػتایی الّیٓ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب : 21ػىغ ؿٕاسٜ •

..تٙٛع ػمف ؿیذاس الّیٓ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب: 22ػىغ ؿٕاسٜ •

(پایٝ ٞایی اص ػًٙ ٚ ٌُ )٘حٜٛ حفاظت ػاختٕاٖ اص سعٛتت : 23ػىغ ؿٕاسٜ •

...٘حٜٛ حفاظت ػاختٕاٖ ٚ اتاق ٞا اص تاساٖ : 24ػىغ ؿٕاسٜ •

..ظشفیت حشاستی تٙا ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب : 25ػىغ ؿٕاسٜ •

...٘حٜٛ وٛساٖ ٚ تٟٛیٝ عثیؼی دس ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب : 26ػىغ ؿٕاسٜ •

....دس ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛب حصاس تٙذی  : 27ػىغ ؿٕاسٜ •
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هقذهَ

 طایز ّبارع ،باد ،اتوظفز فشار ،رطْبت ،دها ًظیز جغزافیایی هٌطقَ یکُْایی ّ آب شزایط بَ اقلین•
َ ُای .هی شْد دادٍ ًظبت طْالًی ًظبتا   سهاًی هذت درُْاشٌاطی هشخص

 ّکلیَ طبیعت،اًظاى شک بذّى کَ اطت اقلین سهیي درطاختارطیارٍ عْاهل تزیي اساطاطی یکی•
 عاهل ُزطزسهیي اقلین اطاص باشٌذ،بزایي هی اقلیوی هتاثزاسشزایط ای گظتزدٍ درططح هظاُزحیات
 درپی ضزّرت حکن بَ اّلیَ اًظاى دلیل ُویي رّدّبَ شوارهی بَ سیظتی جغزافیای درتقظین بظیارهِن
.اطت ًوْدٍ ربشی پایَ خْدر اّلیَ ّاجتواعات گشیذٍ یافتَ،اقاهت هٌاطبی اقلین ّغذاُزجا آب بَ دطتیابی

 کَ اطت(Clima)کلیوا یًْاًی شْدکلوَ هی گفتَ اقلین عزبی درسباى ُّْاکَ آب کلوَ ریشَ•
 طْالًی هذت اسرّی بعذاسهیالدهظیح،بطلویْص دّقزى.اطت شذٍ اقتباص ریشَ اسُویي سباًِا درتوام"تقزیبا
 کزدکَ اطالق هجاّرُن ًْاحی رابَ اقلین کزدًّام بٌذی طبقَ ُّْارا آب سهیي کزٍ ُزًاحیَ رّسطال تزیي

 رّسطال تزیي طْالًی هذت اختالف بْدکَ قظوی بَ ُزاقلین اًذ،پٌِای اسیکذیگزجذاشذٍ هذارات تْطط
 اقلین ُفت قذین شذٍ شٌاختَ دردًیای اطاص بزایي .شذ هی طاعت ًین آى ّتحتاًی دّهذارفْقاًی

 هی ًاهیذٍ...ّ هزٍّ،اطکٌذریَ،رّم،رّدص اقلین سهاى آى هِن شِزُای اطاهی بَ شذکَ دادٍ تشخیص

.شذًذ
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:جاًَراى ٍ ّسازی آًْا با اللین
الن پـت ٞای ػثض ٚ/ػماب ٔاٞی ٌیش/پّیىاٖ/فالٔیٍٙٛ/اص خّٕٝ خا٘ذاساٖ ایٗ ٔٙغمٝ ٔی تٛاٖ تٝ ا٘ٛاع ٔاٞی ٞا

.ٔاسٞای ػٕی اؿاسٜ وشد

:اللین هعتدل ٍ هرطَب  ➢
:شرایط اللیوی

٘احیٝ خٍّٝ ای وٝ ؿأُ وـتضاسٞای ٚػیغ ٚؿٟشٞای تضسي وٝ دس  2وشا٘ٝ خٙٛتی دسیای خضس ٚ تیٗ دسیای ٔاص٘ذساٖ ٚ وٛٞای اِثشص ؿىُ 
 ٔصاِح ٚ فشْ تٙا دس دٚ ٘احیٝ ٔتفائت اػت.أتذاد سدیا ٌؼتشؽ داس٘ذ ٘احیٝ وٛٞؼتا٘ی وٝ پٛؿیذٜ اص دسختاٖ خٍّٙی اػت

:کلیات اللیوی
تاس٘ذٌی صیاد دس تٕاْ عَٛ ػاَ 1.

خصٛصاً پاییض ٚ صٔؼتاٖ
سعٛتت ٘ؼثتاً صیاد2.
اختالف وٓ دسخ3ٝ.
پٛؿؾ ٌیاٞی ٚػیغ4.

خصَصیات بافت شْری ٍ رٍستایی در 
:اللین گرم ٍ هرطَب

 تٝ صٛست تاص ٚ ٌؼتشد1ٜ.

اس خاًَ جٌگلی در اقلین هعتذل ّ هزطْب:  18عکض شوارٍ 



فضاٞای ؿٟشی ٘ؼثتاً ٚػیغ2.

ٔحٛعٝ تا دیٛاس و3ٓ.

وٛچٝ ٞای ٘ؼثتاً ػشیض4.

 ػاختٕاٖ اص ٞٓ خذا5.

:خصَصیات کلی فرم در اللین گرم ٍ هرطَب
تاْ ؿیة داس1.
ایٛاٖ یا غالْ ٌشدؽ اعشاف ػاختٕا2ٖ.
ؿىُ ػاختٕا3ٖ.
ػذْ ٚخٛد صیش صٔی4ٗ.
  اػتفادٜ اص تٟٛیٝ دٚ عشفٝ ٞٛا5.

اس خاًَ کُْظتاًی در اقلین هعتذل ّ هزطْب:  19عکض شوارٍ 



بام شیبدار اقلین هعتدل و هرطوب

تاْ سا تا استفاع پاییٗ تشی ادأٝ ٔی دٞٙذ تا .تاْ ؿیثذاس ٔٛخة خاتدایی ٞٛا ٚ ٞذایت آب تٝ اعشاف خا٘ٝ ٔی ؿٛد اص ػٕتی وٝ تاد غاِة ٔی ٚصد 
 تش اص تشخٛسد وح تاساٖ تا دیٛاس خٌّٛیشی وٙذ ٚ دس لؼٕت خٙٛتی ػاختٕاٖ تٝ ٔٙظٛس اػتفادٜ اص ٘ٛس ٚ حشاست آفتاب تاْ فمظ ػّٕىشد ػایٝ تاٖ

 سٚی ایٛاٖ سا داسد ٚ تا استفاع پاییٗ ادأٝ ٘ذاسد

بام شیبذار اقلین هعتذل ّ هزطْب: 20عکض شوارٍ 



:هصالح هَرد استفادُ در ایي اللین
چٖٛ پٛؿؾ ٌیاٞی ٚػیغ اػت دس ایٗ الّیٓ اص اػتفادٜ اص ٔصاِح ٌیاٞی ٚ ٔمشٖٚ تٝ صشفٝ اػت

(تیشٞای اصّی )چٛب 
(وشػی چیٙی)ػًٙ 

(پشوشدٖ فضای خاِی دیٛاسٞا)ا٘ذٚد واٍُٞ 
(اتصاالت)عٙاب ٌیاٞی

:جاًَراى ٍ ّوسازی آًْا با اللین
 ٚ ٌشي ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ/ا٘ٛاع ٔاس/ػٙداب/دسایٗ ػش صٔیٗ خٛن یا ٌشاصٞای ٚحـی

خاًَ رّطتایی اقلین هعتذل ّ هزطْب: 21عکض شوارٍ 



:ٍیصگی اللین هعتدل هرطَب

ایٗ ٔٙغمٝ وٝ تٝ صٛست  . ػٛاحُ دسیای خضس تا آب ٚ ٞٛای ٔؼتذَ ٚ تاس٘ذٌی فشاٚاٖ، اص خّٕٝ ٔٙاعك ٔؼتذَ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد

٘ٛاسی تیٗ سؿتٝ وٜٛ ٞای اِثشص ٚ دسیای خضس ٔحصٛس ؿذٜ، اص خٍّٝ ٞای پؼتی تـىیُ ؿذٜ اػت وٝ ٞش چٝ تٝ عشف ؿشق  

دس حمیمت ، سؿتٝ وٜٛ ٞای اِثشص وٝ حذ فاصُ دٚ آب ٚ ٞٛای ٔتضاد . پیـشٚی ٔی وٙذ، سعٛتت ٚ اػتذاَ ٞٛا واٞؾ ٔی یاتذ

اص خّٕٝ ٚیظٌی ٞای ایٗ الّیٓ، سعٛتت صیاد ٞٛا ٚ اػتذاَ دسخٝ . ٞؼتٙذ، خٍّٝ ٞای پؼت خضس سا اص فالت ٔشوضی خذا ٔی وٙٙذ

. حشاست آٖ اػت

دسخٝ ػا٘تی ٌشاد ٚ دس صٔؼتاٖ ٔؼٕٛال تاالی   23تا20دسخٝ ػا٘تی ٌشاد ٚ ؿثٟا تیٗ  30تا25دٔای ٞٛا دس سٚصٞای تاتؼتاٖ ٔؼٕٛال تیٗ 

ؿٟشٞای سؿت، تٙذس ا٘ضِی، تاتّؼش ٚ ٌشٌاٖ دس ایٗ  . دس ایٗ ٔٙغمٝ، تاس٘ذٌی تؼیاس صیاد ٚ دس تاتؼتاٖ تٝ صٛست سٌثاس اػت. صفش اػت

.  ٔٙغمٝ لشاس داس٘ذ

تٝ عٛس وّی دس ایٗ ٔٙغمٝ ،فصُ تٟاس وٛتاٜ اػت . تاس٘ذٌی دستاتؼتاٖ وٓ ٚدس صٔؼتاٖ صیاد اػت ٚتیـتش تٝ صٛست تشف ٔی تاسد

.ٚتاتؼتاٖ ٚ صٔؼتاٖ سا اص ٞٓ خذا ٔی وٙذ



تمسیوات اللیوی ٍ تیپَلَشی هعواری

تا تٛخٝ تٝ ؿىُ ٌیشی ٚ تشویة ٔؼٕاسی تٛٔی ٔٙاعك ٔختّف ایشاٖ دس ٔی یاتیٓ وٝ ٚیظٌی ٞای ٔتفاٚت ٞش یه اص ایٗ الّیٓ ٞا،تاثیش  
تٙاتشایٗ،تؼییٗ دلیك حٛصٜ ٞای الّیٕی دس ػغح وـٛس ٚ  .فشاٚا٘ی دس ؿىُ ٌیشی ؿٟش ٞا ٚ تشویة ٔؼٕاسی ایٗ ٔٙاعك داؿتٝ ا٘ذ

.دػتیاتی تٝ ٔـخصات الّیٕی ٔٙاعك ٔختّف،دس اسائٝ عشح ٞای ٔٙاػة ٚ ٕٞاًٞٙ تا الّیٓ ٞش ٔٙغمٝ إٞیت فشاٚا٘ی داسد



هشکالت عودُ در هٌاطك ًسدیک ساحل دریا 

 

ٞٛای ٔشعٛب ػٍٙیٗ تش اص ٞٛای  . یىی اص ٔـىالت ػٕذٜ دس ٔٙاعك ٘ضدیه ػاحُ دسیا ٚ ٔٙاعك پش تاساٖ سعٛتت صیاد ٞٛا اػت 

دس صٛست ٔحصٛس تٛدٖ فضاٞای ؿٟشی دس چٙیٗ ٔٙاعمی ٚ ٘ثٛد وٛساٖ ٚ تٟٛیٝ ی  . خـه ٔی تاؿذ ٚ پاییٗ تش اص آٖ لشاس ٔی ٌیشد

ِزا تایذ تٕٟیذات  . ٞٛا  ٞٛای ٔشعٛب ایٗ فضا سا دس ػغح ؿٟش فشا خٛاٞذ ٌشفت ٚ تٙفغ ٚ فؼاِیت دس ایٗ فضاٞا ٔـىُ خٛاٞذ ؿذ

.الصْ خٟت اػتفادٜ ی حذاوثش اص خشیاٖ ٞٛا ٚ خٌّٛیشی اص ساوذ ٔا٘ذٖ ٞٛای ٔشعٛب دس فضاٞای ؿٟشی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد



پتاًسیل عودُ در هٌاطك ًسدیک ساحل دریا 
یىی دیٍش اص پتا٘ؼیُ ٞای ٔٙغمٝ دس خٟت اخشا ٚ حٕایت اص ػاخت ػاص غیش ٔتٕشوض ٚ پشاوٙذٜ ػِٟٛت دػتشػی تٝ ٔٙاتغ آتی دس 

.ػغح آٖ ٔی تاؿذ

تٌْع طقف شیذار اقلین هعتذل ّ هزطْب: 22عکض شوارٍ 



تا ایٗ ٚخٛد دس  . تا حشوت اص حاؿیٝ ی ؿٟش تٝ ٔشوض ؿٟش تٝ ػّت تشاوٓ خٕؼیت ٚ اسصؽ صٔیٗ ػاختٕاٟ٘ا تٝ یىذیٍش ٘ضدیىتش ٔی ؿٛ٘ذ 

ٔشاوض ؿٟشی ٘یض ػؼی ؿذٜ اػت تا تا عشاحی دیٛاسٞای وٛتاٜ ٚ وٛچٝ ٞای پٟٗ اص  خشیاٖ ٞٛای تیٗ دسیا ٚ خـىی یا اص خشیاٖ تاد غاِة  

.ؿٟشی دس خٟت ٔماتّٝ تا سعٛتت ٚ تٟٛیٝ ی ٞٛا اػتفادٜ ٌشدد

اػت ػاختٝ دٜ دس ایٗ ساػتا تٙاٞا دس ایٗ ٔٙاعك دٚس اص ٞٓ ٚ ٔدضا تا فضاٞای تاص ٚ حیاط ٞای ٚػیغ وٝ حصاسی وٛتاٜ تش اص لذ ا٘ؼاٖ آٟ٘ا سا احاعٝ وش

.تا تا ایداد وٛساٖ خشیاٖ ٞٛا اص ٔیاٖ ػاختٕاٖ ٞا ػثٛس ٕ٘ایذ ٚ تا ٞٛای ٔشعٛب ٚ ساوذ ٔماتّٝ ٚ آٖ سا تٝ تیشٖٚ فضای صیؼتی ٔٙتمُ وٙذ.ٔی ؿٛ٘ذ



خصٛصیات وّی فشْ اتٙیٝ ی ػٙتی 

تاْ ػاختٕاٖ تٝ صٛست ؿیثذاس( اِف
ایٛاٖ دس اعشاف ػاختٕاٖ( ب
ؿىُ ػاختٕاٖ تٝ صٛست تشٖٚ ٌشا( ج
ػذْ ٚخٛد صیش صٔیٗ( د
وف عثمٝ ٕٞىف تاالتش اص ػغح عثیؼی صٔیٗ( ٜ

ٍیصگی ّای هعواری بَهی هٌاطك هعتدل ٍ هرطَب



دس ٘ٛاحی تؼیاس ٔشعٛب وشا٘ٝ ٞای ٘ضدیه دسیا تشای حفاظت ػاختٕاٖ اص سعٛتت تیؾ اص حذ صٔیٗ،خا٘ٝ ٞا تش سٚی پایٝ . 1
ِٚی دس دأٙٝ وٜٛ ٞا وٝ سعٛتت وٕتش اػت،ٔؼٕٛال خا٘ٝ ٞا تش سٚی پایٝ ٞایی اص ػًٙ ٚ ٌُ ٚ دس . ٞای چٛتی ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ

پاسٜ ای ٔٛاسد تش سٚی ٌشتٝ سٚ ٞا تٙا ؿذٜ ا٘ذ

ًحَُ حفاظت ساختواى از رطَبت

(یی اص ػًٙ ٚ ٌُ پایَ ُا)ًحٍْ حفاظت طاختواى اس رطْبت : 23عکض شوارٍ 



ایٗ فضاٞا،دس تؼیاسی اص .تشای حفاظت اتاق ٞا اص تاساٖ،ایٛا٘ه ٞای ػشیض ٚ ػشپٛؿیذٜ ای دس اعشاف اتاق ٞا ػاختٝ ا٘ذ. 2
.ٔاٜ ٞای ػاَ تشای واس ٚ اػتشاحت ٚ دس پاسٜ ای ٔٛاسد تشای ٍٟ٘ذاسی ٔحصٛالت وـاٚسصی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشد

ًحَُ حفاظت ساختواى ٍ اتاق ّا از باراى 

ًحٍْ حفاظت طاختواى ّ اتاق ُا اس باراى : 24عکض شوارٍ 



تیـتش ػاختٕاٖ ٞا تا ٔصاِحی تا حذالُ ظشفیت حشاستی تٙا ؿذٜ ا٘ذ ٚ دس صٛست اػتفادٜ اص ٔصاِح ػاختٕا٘ی ػٍٙیٗ،ضخأت . 3
چٖٛ دس صٔا٘ی وٝ .دس ایٗ ٔٙاعك تٟتش اػت اص ٔصاِح ػاختٕا٘ی ػثه اػتفادٜ ؿٛد)آٟ٘ا دس حذالُ ٔیضاٖ ٕٔىٗ حفظ ؿذٜ اػت

٘ٛػاٖ دٔای سٚصا٘ٝ ٞٛا وٓ اػت،رخیشٜ حشاست ٞیچ إٞیتی ٘ذاسد ٚ ػالٜٚ تشایٗ ،ٔصاِح ػاختٕا٘ی ػٍٙیٗ تا حذٚد صیادی تأثیش 
(.تٟٛیٝ ٚ وٛساٖ سا وٝ یىی اص ضشٚسیات دس ایٗ ٔٙغمٝ اػت واٞؾ ٔی دٞذ

ظرفیت حرارتی بٌا هعتدل ٍ هرطَب 

ظزفیت حزارتی بٌا هعتذل ّ هزطْب : 25عکض شوارٍ 



تغٛس وّی،پالٖ ٞا ٌؼتشدٜ ٚ تاص ٚ .دس تٕاْ ػاختٕاٖ ٞای ایٗ ٔٙاعك،تذٖٚ اػتثٙاء اص وٛساٖ ٚ تٟٛیٝ عثیؼی اػتفادٜ ٔی ؿٛد. 4
تٝ ٔٙظٛس حذاوثش اػتفادٜ اص ٚصؽ تاد دس ایداد تٟٛیٝ عثیؼی دس . فشْ واِثذی آٟ٘ا تیـتش ؿىُ ٞای ٞٙذػی،عٛیُ ٚ تاسیه اػت

دس ٘ماعی وٝ تادٞای ؿذیذ ٚ .داخُ اتاق ٞا ،خٟت لشاسٌیشی ػاختٕاٖ ٞا تا تٛخٝ تٝ خٟت ٚصؽ ٘ؼیٓ ٞای دسیا تؼییٗ ؿذٜ اػت
عٛال٘ی ٔی ٚصد،لؼٕت ٞای سٚ تٝ تاد ػاختٕاٖ ٞا وأال تؼتٝ اػت

کَراى ٍ تَْیِ طبیعی در هعتدل ٍ هرطَب 

کْراى ّ تِْیَ طبیعی در هعتذل ّ هزطْب ًحٍْ : 26عکض شوارٍ 



ٔحذٚدٜ ٞای ٌیاٞی، . دس ٔٙاعك سٚػتایی ٔحیظ ػشػثض ٚ پش اص ٌیاٜ ٚ دسخت اخاصٜ حصاس تٙذی ٔؼیٗ ٚ ٔـخصی سا تٝ ػاوٙیٗ ٕ٘ی دٞذ
دسختاٖ ٚ اٟ٘اس دس ٔمایؼٝ تا دیٛاسٞای تّٙذ ٚ تؼتٝ ٔؼٕاسی وٛیشی تضاد چـٍٕیشی داسد ٚ ایٗ ٚیظٌی دس صٔیٙٝ ٔشدْ ؿٙاختی ٚ 

.سٚا٘ـٙاختی ٔٙغمٝ ای خای ٚ ٔىاٖ ٚیظٜ ای داسد

طبیعی در هعتدل ٍ هرطَب حصار بٌدی هعیي 

در هعتذل ّ هزطْب  حصار بٌذی : 27عکض شوارٍ 



ا٘ذٚد دیٍشی دس ٔٙغمٝ . ٔتذاِٚتشیٗ ٘ٛع ا٘ذٚد دس ایٗ ٔٙغمٝ واٍُٞ اػت وٝ ٔخّٛعی اص خان سع، آب ٚ واٜ ٔی تاؿذ
عشص تٟیٝ آٖ ٔثُ ٔخّٛط . ٚخٛد داسد تٙاْ فُ ٌُ وٝ اص اخغالط ٌُ سع، آب ٚ پٛػت خشد ؿذٜ ی دا٘ٝ ی تش٘ح اػت 

تشای ػاختٗ ٚ ٚسص دادٖ آٖ دلت تیـتشی تٝ ػُٕ آیذ،واٍُٞ اػت ِٚی تشای ایٙىٝ دس واسٞای ظشیفتش تىاس تشدٜ ؿٛد .
دس تؼضی اص ٔٛاسد ایٗ ا٘ذٚد سا اص ٌُ سػی وٝ ػفیذ سً٘ ٚ وٕیاب اػت ٔی ػاص٘ذ، وٝ پغ اص خـه ؿذٖ ا٘ذٚد ػفیذ 

ا٘ذٚد ػفیذ ؿّتٛن ٌُ سا تشای ٕ٘ا ٚ داخُ اتالٟا ٚ ا٘ذٚد ػاِیا٘ٝ ٘ٛسٚصی خا٘ٝ ٞا ٔصشف ٔی وٙٙذ. خّٜٛ ٔی وٙذ .

اًدٍد در هعتدل ٍ هرطَب 
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.  عشاحی ٔؼىٗ ، فصّٙأٝ تحمیمات خغشافیایی، ؿٕاسٜ )
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