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ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﯾﺖ

• در قسمت شاملی و رشقی سایت بافت تپندهی جمعیت و پهنهبندی شهری را داریم .در
ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻓﻀﺎی ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ و در ﺟﻨﻮب ،ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎ وﺟﻮد دارد .در ﻗﺴﻤﺖ
ﺷامل در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﯾﺖ اﮐﻮﮐﻤﭗ ﯾﮏ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن و ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﮑﺎن آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد
دارد .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی اﺳﱰاﺣﺖ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺸﱰ ﺟﺎﯾﮕﺬاری
ﮐﺮدهاﯾﻢ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺬاری در وﻫﻠﻪی اول ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و اﺳﱰاﺣﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﴪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﴎﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ و اﺣﺴﺎس ﴎزﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• در قسمت غرب سایت ساختامن میراث فرهنگی جایگذاری شد و در کنار آن کارگاههایی
ﺑﺮای دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺑﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻣﺎن و رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮﻣﯽ
و دوم ،اﯾﺠﺎد دراﻣﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﻓﻀﺎی ﺣامﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﺷﺒﺎﻓﯽ ،ﮔﻠﯿﻢﺑﺎﻓﯽ ،ﺣﺼﯿﺮﺑﺎﻓﯽ،
ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت و ﺳﻨﮓدوزی روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی روزﻣﺮهی ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻌﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ اﮐﻮﮐﻤﭗ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻨﺖ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻫﺪف از ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘامن ادارهی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﴪا در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ منﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن
اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﮐﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
• در قسمت رشق سایت یک مسجد قدیمی قرار دارد ،این بخش از سایت با بخشی از شهر
در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهی ﺟﻤﻌﯿﺖ را داراﺳﺖ .ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎرﯾﮏ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺎزارﭼﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ .ﺑﺎزارﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪهی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ و آداب و ﺳﻨﻦ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارﻧﺪ .ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺣﺎﴐ در اﯾﻦ
ﺑﺎزارﻫﺎ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺧﺎص
اﯾﺮان و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از راﺳﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽـﻓﺮﻋﯽ ،داﻻن ،ﭼﻬﺎرﺳﻮ و
ﺟﻠﻮﺧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎزار ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪهی ﻃﺮح ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺳﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار و ﻓﺮﻋﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽﺷﮑﻞ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎی وزﻧﺪه ﮐﻪ روزﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮبﴍﻗﯽ و ﺷﺐﻫﺎ در
ﺟﻬﺖ ﺷاملﻏﺮﺑﯽ و ﺷاملﴍﻗﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ ،ﺳﺎزهی ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎد
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از داﺧﻞ داﻻنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻫﻮا و ﺧﻨﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﴍﺟﯽ ﺑﻮدن ﻫﻮا و ﺗﺎﺑﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای دور ﻧﮕﻪ داﺷنت
ﻓﻀﺎ از ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،ﭘﻮﺳﺘﻪی دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﯾﻪاﻧﺪازی روی ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺒﺎن از ﺣﺼﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﺑﻮﻣﯽ،
ﺳﺒﮏ ،در دﺳﱰس و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﴏﻓﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دارای روزﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮا و ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻨﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ.
• در قسمت جنوب سایت ،با یک ساحل رسارسی روبرو بودیم .از این رو ،برای کارایی و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .اﺑﺘﺪا ،در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺎﮐﱪداری اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎک ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﴍﻗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ اﮐﻮﮐﻤﭗ و اﯾﺠﺎد ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن دﯾﺪ اﯾﻦ دو ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد .در ﺳﺎﺣﻞ ﴍﻗﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻟﻨﺞﺳﺎزی را
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﻟﻨﺞﺳﺎزی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﺪف اﺣﯿﺎی اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﺘﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﺧنت ﻟﻨﺞﻫﺎی ﺑﺎری ﻗﺪﯾﻤﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺑﺮای آﻣﻮزش درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﺠﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﴍاﯾﻂ
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رﺗﺒﻪی اول

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻠﻮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻮﻓﺎن درﯾﺎ و ﺧﻄﺮات و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت درﯾﺎﻧﻮردی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻗﺴﻤﺖ ﺷامﻟﯽ اﺳﮑﻠﻪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﱪداری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺳﺎﺣﻠﯽ آرام ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﻮاﺻﯽ
و ﺑﺎزیﻫﺎی آرام درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه .در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﺣﻞ ،ﯾﮏ اﺳﮑﻠﻪی داﯾﺮهﺷﮑﻞ
ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﺘﻮران در وﺳﻂ آن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دو ﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﴍﻗﯽ و
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ اﺳﮑﻠﻪ ،ﻣﺠﺪد  ۳اﺳﮑﻠﻪی ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ و
ﯾﮏ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ .اﺳﮑﻠﻪﻫﺎی رو ﺑﻪ درﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺖ اﺳﮑﯽ و ﻗﺎﯾﻖ ﭘﺪاﻟﻮ ،ﻓﻼﯾﺒﻮرد و ﭘﺎراﺳﻞ ﻗﺮار دادﯾﻢ .اﺳﮑﻠﻪی ﺳﺎﺣﻞ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را
روی درﯾﺎ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در اﻧﺘﻬﺎی اﺳﮑﻠﻪ ﯾﮏ منﺎی زﯾﺒﺎ از درﯾﺎ و ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻨﮓ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﱰﻟﯽ ﺑﺮ روی اﺳﮑﻠﻪﻫﺎی ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﺟﺖ
اﺳﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮدد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﺑﺮجﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻼن ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد آوردن ﺑﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن
ﺑﺎد ﮔﺮم .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻨﮏ ﺷﺪن و

ﺗﻬﻮﯾﻪی ﻫﻮای داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﻫﺎﻧﻪی رو ﺑﻪ ﺑﺎد )ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ( ﻫﻮا را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻮای داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﮔﺮم اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﻫﺎﻧﻪی ﭘﺸﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎد )ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮان

ﯾﮏ ژﻧﺮال اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﴎﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ در اﺳﻠﺤﻪ )ﺧﻮان( را اﺑﺪاع ﮐﺮد؛ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪی اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت
ﮔﻠﻮﻟﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دوراﻧﯽ و ﭼﺮﺧﺶ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﴎﻋﺖ از اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﴎﻋﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﺎ  ۲۰۰ﻣﱰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزهی ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۵۴۰درﺟﻪ
ﮔﺮدش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﴎﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد .ﺑﺪﻧﻪی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ
ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ و ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻫﺎﻧﻪی ﺑﺎز ﺑﺎدﮔﯿﺮ ،ﺑﺎد
ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ،ﺑﻪ ﴎﻋﺖ
ﺑﺎد اﻓﺰوده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎد ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻮزد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎد زﯾﺎد اﺳﺖ،
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ذرات
ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آن ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﴎﻋﺖ ذرات
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﺎد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

۱۳۳

ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارد در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ رﯾﻞ
دوراﻧﯽ و ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک ﺑﻪ ﭼﺮخ درآﯾﺪ و ﺑﺎد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎدﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪی ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻓﻀﺎ در
ﮐﻨﺎر ﺑﺎدﮔﯿﺮ اﯾﺠﺎد و در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﮑﻮس آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪ .دﻫﺎﻧﻪی اﯾﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﮑﺶ و ﺗﺨﻠﯿﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه؛ اﯾﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻣﴫف ﻣﻘﺪاری ﺑﺮق )ﺣﺪود ۱۲
وﻟﺖ( ﴎﻋﺖ ﺑﺎد ورودی ﺑﻪ ﺑﺎدﮔﯿﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﺎد ﮐﻤﱰ از  ۲۰ﻣﱰ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﴎﻋﺖ ﺑﺎد ﺧﺮوﺟﯽ از ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰ﻣﱰ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﱰ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (۱و ) (۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﴎﻋﺖ
ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ در  ۹ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۴۵ﻣﱰ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و در  ۳ﻣﺎه ﺳﺎل ﺣﺪود  ۵ﻣﱰ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎدﮔﯿﺮ در  ۹ﻣﺎه ﺳﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﻨﺎ در  ۳ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ اﻧﺮژی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ واﺣﺪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﻣﴫف اﻧﺮژی ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻧﻪی ﺑﺎدﮔﯿﺮ از ﺳﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه :ﭘﻮﺳﺘﻪی اول از ﺟﻨﺲ ﺣﺼﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮارت
ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﻔﻮذ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪی دوم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﻓﻀﺎی
داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻨﮏ ﺷﻮد؛ ﭘﻮﺳﺘﻪی دوم ،ﺑﺪﻧﻪی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﺮمﭘﺬﯾﺮی و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را داراﺳﺖ؛ ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺳﻮم از ﺟﻨﺲ اﻟﯿﺎف ﮐﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮز درآﻣﺪه .اﯾﻦ اﻟﯿﺎف
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را وارد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،رﻃﻮﺑﺖ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮزﻫﺎی
ﮐﺘﺎن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﱰﯾﺎل ﻫﻮا را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻏﺴﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎی اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷامﻟﯽـﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی
ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﺮﺑﻊ در ﻫﻨﺪﺳﻪی ﺑﺎغ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺎغ ﺑﺎ درﺧﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻻن ﻣﺴﺘﻄﯿﻞﺷﮑﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻨﮏ را از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎغ ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﺪ و درﺧﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﮐﻮﺷﮏ اﺻﻠﯽ ﺑﺎغ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ و ﮐﻮﺷﮏﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ دﯾﺪ
ﻣﻨﻈﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻏﺴﺎزی اﯾﺮان اﺳﺖ ،از اﺑﺪاﻋﺎت ﮐﻮروش در ﺧﻠﻖ
ﻣﺤﻮﻃﻪی ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎغﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻨﺪاﺳﮑﯿﭗ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﭼﻬﺎرﺑﺎغﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻢ و در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی داﻻﻧﯽ ﭘﺮ از درﺧﺖﻫﺎی ﻧﺨﻞ از ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﮏ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن و ﮔﻞﻫﺎ
اﺳﺖ .درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ آﻓﺘﺎب ﺳﺎﯾﻪی ﯾﮑﺪﺳﺖ در ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ .دورﺗﺎدور ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ،ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪهی دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ و دﺳﱰﺳﯽ
از متﺎم ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﯽ و اﻓﻘﯽ در ﭼﻬﺎرﺑﺎغﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺳﻮﺋﯿﺖﻫﺎ

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﭼﻬﺎر ﺳﻮﯾﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در داﺧﻞ
ﻫﺮ ﺳﻮﺋﯿﺖ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ ﺑﺎد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در داﺧﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ دارای ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻮﺋﯿﺖ ،در ﻃﺒﻘﻪی اول
ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻮﺋﯿﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮﺋﯿﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺗﺮاس در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘامن ﺳﻮﺋﯿﺖ در ﻣﺮﮐﺰ و راﻫﺮوی دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ آن در ﺿﻠﻊ ﺷامﻟﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﺪﻧﻪی ﺗﺮاس ﻧﯿﺰ
دو ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .دو داﯾﺮهی داﺧﻞ ﻫﻢ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،داﯾﺮهی اول ،ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘامن ﺳﻮﺋﯿﺖ
و داﯾﺮهی دوم ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۱/۵ﻣﱰی از آن ،ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺗﺮاس در ﺟﻨﻮب و راﻫﺮو در ﺷامل
اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﮐﻤﱰ ﮐﺮدن دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎد در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻨﮏ ﺷﺪن
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
متﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﮐﻮﮐﻤﭗ ﺑﺎ اﯾﺪهی دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ را زﯾﺮ
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺣﺪود  ۳۵درﺻﺪ ﺣﺮارت ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و  ۶۵درﺻﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺣﺼﯿﺮ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﭼﻮب اﻟﯿﺎفدار
اﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺣﺼﯿﺮ  ۵۵درﺻﺪ ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب و  ۴۵درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ را از
ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دو را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﻮﺳﺘﻪی اول )ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺣﺼﯿﺮی(  ۴۵درﺟﻪ
ﺣﺮارت را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪی دوم )ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺳﻨﮓ( اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ  ۴۵درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺟﻨﻮب  ۳۵درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺣﺼﯿﺮ ﺣﺮارت ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت ﻋﺒﻮر ﮐﺮده
از اﯾﻦ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ  ۳۰درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺣﺮارت ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺸﱰ از  ۳۰درﺻﺪ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺪودهی آﺳﺎﯾﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻼش اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎی آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهی آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎدﮔﯿﺮ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺻﻔﺮ و ﺣﺘﯽ اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن.

 ۱۳۴ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

۱۳۵

 ۱۳۶ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

۱۳۷

