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  چکیذٌ

أشٚصٜ تا سؿذ جٕؼیت دس جٛأغ ٔحتّف، ٘اٌضیش تا اصدیاد ػاخت ٚ ػاصٞا دس ؿٟشٞای ٌٛ٘اٌٖٛ ٔٛاجٝ ٞؼتیٓ. سؿذ 

پیـشفت ػّْٛ ٔختّف ٘یض تاػث ؿذٜ تا تىِٙٛٛطی ٕ٘ٛداس كؼٛدی خٛد سا تٝ ػشػت ًی وشدٜ ٚ تاٌِثغ ایٗ پیـشفت 

ی ػاصٜ ای ٚ ًشاحی ٞای فٙی تحؼیٗ تشاٍ٘یض ٚ تذیغ دس حٛصٜ سا دس لاِة اتذاع ٚ ٘ٛآٚسی دس ًشاحی ػیؼتٕٟا

ٔؼٕاسی ٔی تٛاٖ اسصیاتی ٚ ٔـاٞذٜ وشد. ٘اٌفتٝ ٕ٘ا٘ذ وٝ دس دػتیاتی تٝ ایٗ ًشحٟا دا٘ؼتٗ تىاسٌیشی اص 

ػیؼتٕٟای ػاصٜ ای ٔٙاػة هشٚسی ٚ الصْ تٝ ٘ظش ٔی سػذ. دس ایٗ ساػتا ػاصٜ ٞای فواواس سا ٔی تٛاٖ تٝ ػٙٛاٖ 

ی ٔتأثش اص پیـشفت تىِٙٛٛطی دا٘ؼت ٚ تذٖٚ تشدیذ ػیؼتٕی اػت وٝ ػٛأُ تؼیاسی اص لثیُ اتذاع، خاللیت ػیؼتٕ

ٚ ٞٛؿٕٙذی تشای دػتیاتی تٝ ًشحٟای ٔٛثش، صیثا ٚ تذیغ سا دس ًشحٟای ػاختٕاٖ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ تٝ اسٔغاٖ آٚسدٜ 

س دس تٙاٞا ٚ ٕٞچٙیٗ ٔؼشفی ٔذَ ٞای اػت. دس ایٗ ٘ٛؿتاس هٕٗ تشسػی پیـیٙٝ اػتفادٜ اص ػاصٜ ٞای فواوا

ٞٙذػی تـىیُ دٞٙذٜ ایٗ ػیؼتٓ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔٛفك اجشا ؿذٜ، اكَٛ ٚ ٘تایجی سا  اػتخشاج خٛاٞیٓ وشد وٝ ٘ـاٖ 

دٞذ چٍٛ٘ٝ تا دػتیاتی تٝ ًشحٟای ٔٛثش تٝ ِحاٍ تحٛالت فوایی ٔؼٕاسی ٔی تٛاٖ پاػخٍٛی ٘یاصٞای ٔخاًثیٗ 

 اؿیٓ.ایٗ تٙاٞا تٝ ِحاٍ ػّٕىشد ت

 سٚؽ تحمیك دس ایٗ ٔماِٝ ٌٔاِؼات وتاتخا٘ٝ ای اػت.
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  مقذمٍ -1
ٟای ػاختٕا٘ی ٚ ٘یاص ٌؼتشدٜ ٚ فشاٌیش جٛأغ تـشی تٝ ػاخت ٚ ػاص تٝ ٚاػٌٝ افضایؾ سٚص افضٖٚ جٕؼیت، اػتفادٜ اص ػیؼتٕ

ػاصٜ ای ٔتٙٛػی سا دس ساػتای استما ویفیت ػاخت، افضایؾ ػشػت ػاخت ٚ افضایؾ ًَٛ ػٕش ٔفیذ ػاختٕاٖ ٞا ٚ ػثه ػاصی 

 ٚ افضایؾ ٔماٚٔت ػاصٜ ای سا تیؾ اص پیؾ ٌٔشح ػاختٝ اػت.

ٌشدد. دس ایٗ ٔماِٝ ٘یض اتتذا تٝ  ا٘تخاب ػیؼتٓ ػاصٜ ای ٔٙاػة ٔی تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ ساٞىاسی  جٟت ٘یُ تٝ اٞذاف فٛق ٔؼشفی

تىِٙٛٛطی دس ٔؼٕاسی ٚ ػیش ػاصٜ ٌشایی دس ٔؼٕاسی ٚ ٕٞچٙیٗ تیاٖ ٔـخلات ػاصٜ ٞای فواواس پشداختٝ ٚ تا ٔؼشفی 

ػاختٕاٟ٘ایی وٝ تا ػیؼتٕٟای ػاصٜ ای وٝ تىاسٌیشی آٟ٘ا تاػث ا٘ؼٌاف پزیشی ٚ تحٛال ت فوایی ٔؼٕاسی ٔی ؿٛ٘ذ ٚ  دس تخؾ 

 ٔضایای ایٗ ٘ٛع ػاصٜ ٞا سا تٝ ِحاٍ تحٛالت فوایی سا تیاٖ خٛاٞیٓ وشد. ٘تیجٝ ٌیشی
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دس جؼتجٛی ٔفْٟٛ ٚ ٔؼٙای ٞٙش ٚ تىِٙٛٛطی، اص ٞٙش تٝ ػٙٛاٖ واسآصٔٛدٌی ٚ ٟٔاست ٚ اسائٝ اثرش ٚ اص تىِٙٛرٛطی ترٝ ػٙرٛاٖ ًشیرك      

 ا٘جاْ ػّٕی تشای سػیذٖ تٝ سفاٜ ٚ ٔؼیـت یاد ٔی وٙیٓ. تِٛیذ ٚ ٔاؿیٗ ٞا ٚ اتضاسٞای فٙی تشای ٘یُ تٝ

 دایشٜ إِؼاسف ٞای ٔختّف ٘یض ٞٙش
1

تٝ ٔؼٙای ٟٔاست ٔی آیذ ٚ تٕاْ سؿتٝ ٞای ادتیات، ؿؼش، ٔٛػیمی، دساْ، سلرق   2اص ٚاطٜ آسع  

  ٔ ٛهرٛػات صیثرایی ؿٙاػرا٘ٝ    ٚ ٘ماؿی، ٔجؼٕٝ ػاصی ٚ ٔؼٕاسی سا ؿأُ ٔی ؿٛد. دس ٚالغ ٞٙش تىاستشدٖ ٟٔاست ٚ تخیرُ دس خّرك 

تٝ ٔؼٙی ٞٙش ٚ پیـٝ ٚ ٌِٛٛع تٝ ٔؼٙای ورالْ   3اػت. ٕٞچٙیٗ تىِٙٛٛطی وٝ ٔؼادَ فاسػی آٖ فٙاٚسی اػت اص دٚ ٚاطٜ یٛ٘ا٘ی تخٙٝ

اِٟی ٚ اكُ تٙیادیٗ ٔؼشفت ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. ٚ ػثاست اػت اص تحث دستاسٜ ٞٙش ٚ كٙؼت. ایٗ ٚاطٜ اوٖٙٛ تٝ ٔفْٟٛ كٙؼتٍشی اػت 

ًشیمٝ ػاخت ٚ ایجاد چیضٞا اسجاع ٔی ؿٛد. كٙؼت ٚ ٞٙش تىِٙٛٛطیه اص هشٚسیات د٘یای ٔؼاكش ٔحؼٛب ٔی ؿٛد ٚ ِزا تٟرشٜ  ٚ تٝ 

 ]1[. ٌیشی اص آٟ٘ا ٘یض دس ٕٞٝ حاَ هشٚسی ٚ الصْ اػت
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ختٗ. تٙاتشایٗ، تىِٙٛرٛطی ٔؼٕراسی، ٞٙرش    داسد ٚ ٔشتٛى تٝ ٞٙش ٚ ٟٔاست ٔی ؿٛد. ٞٙش ػا  techne، سیـٝ دس ِغت یٛ٘ا٘ی4تىِٙٛٛطی

ػاختٕاٖ ػاصی اػت. صٔیٙٝ ای وٝ ٞذفؾ اجٕاع ٞٙشٔٙذی، ٟٔاست ػّٕی ٚ آییٗ ٘أٝ ٞاػت، آٔیضٜ ای اص ػٝ ٔمِٛرٝ جرذا اص ٞرٓ    

تخؾ ٞٙشی، وٝ دأٙٝ ای اص خاللیت ًشاح تٛدٜ، تشای تحمك ٚ وٕیت پزیشی، ٔـىُ ٚ ٕٞیـٝ رٞٙی اػت. تخؾ ػّٕی، وٝ دأٙٝ 

 ی اص ػاخت ٚ ٔٛ٘تاط ٔٛاد، ٔلاِح ٚ تىٙیه ٞا اػت ٚ فیضیىی ٚ وٕیت پزیش اػت.ا

ًشاحی ٔی تٛا٘ذ دس ػُٕ، یه ٔٛهٛع پیچیذٜ تاؿذ، حتی اٌش سٚی ٞٓ سفتٝ، ٞذف ٞا خیّی ػادٜ تاؿٙذ. ٔؼٕاسی، ٞٙش ٚ فشایٙرذی  

ًشاحری جضئیرات ٚ ٔشاخرُ    5رٞٙری دس پشٚػرٝ    اص تِٛیذ ػّٕی، سػایت اكَٛ صیثایی ؿٙاػی، ػالیك ػاختٕا٘ی ٚ ٘یرض تٛا٘رایی دسن  

اجشایی اػت. تذٖٚ ایٙىٝ ٞذف ًشاحی اص ِثیٗ تشٚد. اص ٟٔٓ تشیٗ چیضٞا، اتلراَ ٚ استثراى تریٗ ا٘تخراب ٔلراِح ٚ ٕٞىراسی تریٗ        

ٜ اص ایرذٜ  ًشاحی ٚ تِٛیذ دس لّٕشٚیی اص تىِٙٛٛطی ٔؼٕاسی ٚ افشادی اػت وٝ تا دیذٌاٞی تٝ جضئیات ٚ تٛا٘ایی ترشای دسن ٚ اػرتفاد  

 ]2[ًشح، تشای ٔٛفمیت ػّٕی، تالؽ ٔی وٙٙذ. 
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ا٘مالب كٙؼتی ٚ پیأذٞای ٘اؿی اص آٖ تٝ ػٙٛاٖ سٚیذادی تضسي دس وٙاس ػٛأُ دیٍش ٔٛجرة اص ٞرٓ ٌؼؼرتٍی استثراى ٔؼٕراسی ٚ      

ٚ فٙی ٔٛجة پیـشفتٟای ؿٍفت اٍ٘یرض دس ررشب ؿرذ ٚ ترٝ     ٟٔٙذػی ػاصٜ ٌشدیذ . ا٘مالب كٙؼتی دس تؼیاسی اص صٔیٙٝ ٞای ػّٕی 

 ]7[تٙاػة تاثیش سٚص افضٚ٘ؾ تش ػّْٛ ٚ فٗ آٚسی تش ػش٘ٛؿت ٔؼٕاسی ٘یض تاثیش ٌزاس ٌشدیذ .

٘یاص ٔثشْ ٔشدْ تٝ ػشپٙاٜ ، ساٜ ٞا ٚ تاػیؼات ؿٟشی ، استثاًات ، ٞٛاپیٕا ، سایا٘ٝ ٞای ٞٛؿٕٙذ ٚ پشداختٗ تٝ افرك ٞرای ٘اؿرٙاختٝ    

ػت ٚ ػفش تٝ فوا تایذ دس سٚ٘ذی ٌٔٙمی ، تاثیش خٛد سا دس سٚیىشد ٔؼٕاسی تٍزاسد ٚ اكٛال ػاص٘ذٜ ا٘ؼرا٘ی ٘رٛیٗ ، ٔؼرّح ترٝ     دٚس د

 ]3[اتضاسی جذیذ ٚ تا سٚیىشد فّؼفی پیـشٚ تاؿذ.

شیثرا اص ػراَ   ػراتمٝ ای دیرشیٗ داس٘رذ ٚ تم   ؿرذ  ٕ٘ایـٍاٜ ٞای ّٔی وٝ دس آٟ٘ا پیـشفتٟای فٙی ٚ كٙؼتی تٝ ٔؼشم ٕ٘ایؾ ٌزاؿتٝ 

وٝ ٟٕٔا٘ذاس آٖ پاسیغ تٛد ، ٔؼجضات كٙؼتی سا تٝ ٘ظش تیٙٙذٌاٖ ٚ ٔـتالاٖ ٔی سػا٘ذ٘ذ . اكَٛ فٙری ورٝ دس پّٟرای آٞٙری      1798

داسد . ( ٘ـاٖ دادٜ تٛد وٝ اكرَٛ فٙری ػراختٕاٖ ورٝ اوٙرٖٛ تؼرذ اص        1851تىاس ٌشفتٝ ؿذ ) ٚ آٖ ٘یض ػاتمٝ ای لذیٕی تش اص ػاَ 

ؼذ اص آ٘ىٝ سٚیذادٞا ٘ثٛؽ خٛد سا دس صٔیٙٝ پُ ػاصی تا اػتفادٜ اص ًالی ٚ تىاس تشدٖ ػرًٙ ٚ آجرش ترٝ ػٙرٛاٖ     ٌزؿت كذٞا ػاَ ٚ ت

ٔلاِح ػاختٕا٘ی تٝ ٔٙلٝ تشٚص سػا٘ذ٘ذ جا٘ی تاصٜ ٔیاتذ ٚ ساٟٞایی ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد وٝ پیؾ اص آٖ حتی تلٛس آٟ٘ا تٝ رٞٗ خٌرٛس  

 ]3[دس ٌـٛدٖ چـٓ ٔؼٕاساٖ تٝ أىا٘ات جذیذ ٔٛثش تٛد . ٕ٘ی وشد . تی تشدیذ ٕٞٝ ایٗ سٚیذادٞای ، فٙی

 

 جُاندر معماری  6ساسٌ گزاییسیز  -5

سا ٔی تٛاٖ تٝ دسػتی ٘مٌٝ تٕایض د٘یای لذیٓ ٚ جذیذ تش ؿٕشد. ٔشصی وٝ لّٕشٚ ػلش جذیذ اص ػلش وٟٗ سا تؼیریٗ   7ا٘مالب كٙؼتی

ی چٖٛ تحَٛ فٗ آٚسی سا دستشداؿت خٛد حاكُ تحَٛ ا٘ذیـٝ ای تٛد ٔی وٙذ. ٘ثایذ اص ٘ظش دٚس داؿت وٝ ا٘مالب كٙؼتی وٝ پیأذ

وٝ ٔؼتمیٕاً تش دٌشٌٛ٘ی اكَٛ تاٚس تـش تىیٝ داسد. تا تٛجٝ تٝ تؼشیفی وٝ تشای فشًٞٙ ٔی تٛاٖ تش ؿٕشد ٚ تٝ ٕٞیٗ تشتیرة ترشای   

ٕٞچٙا٘ىٝ دس ػایش ػشكٝ ٞرا آرراص ٌشدیرذ،     ٔظاٞش فشٍٞٙی ٚیظٜ خٛد سا پذیذاس ٔی ػاص٘ذ، تاثیش ایٗ تحَٛ ٚ دٌشٌٛ٘ی تاٚس ٚ ا٘ذیـٝ

دس ٔؼٕاسی ٘یض تٝ ػٙٛاٖ ٔظٟش فشٍٞٙی تشٚص ٕ٘ٛد. دس ایٗ صٔاٖ ػّٓ ٚ فٙاٚسی دػت دس دػت یىذیٍش ٟ٘اد٘ذ ٚ تا إٞیت سٚص افرضٖٚ  

 تىِٙٛٛطی، ػاصٜ تٝ ػٙٛاٖ ؿاخٝ ای اص ػّٓ إٞیت پیذا وشد ٚ پیـشفت ٕ٘ٛد ٚ ساٜ جذای اص ٔؼٕاسی سا پیٕٛد.

دسن ٚاٌشای ٔؼاسی ٚ ػاصٜ تالؽ جٟت ٍٕٞشایی ػاصٜ ٚ ٔؼٕاسی آراص ٌشدیذ وٝ تا تٝ أرشٚص ادأرٝ یافترٝ اػرت ٚ دس ایرٗ ٔیراٖ        تا

تؼذادی اص ٔؼٕاساٖ ٘یض تٛا٘ؼتٙذ وٝ تذٖٚ تلٙغ ٚ تمّیذ ػاختٕاٟ٘ای جاِثی سا دس اٌ٘ثاق تا ٔحیي ٚ دس آؿتی تا كٙایغ ، فرٗ آٚسی  

تذیٗ تشتیة فٗ آٚسی دس ٔؼٕاسی تىاس ٌشفتٝ ؿذ تا اٌ٘ثاق پزیشی ٔتؼاسفی تا ٘یاصٞای ص٘ذٌی وٝ پٛیرا ٚ   ٚ ص٘ذٌی أشٚص ایجاد وٙٙذ.

 (  1386)ٞاؿٓ ٘ظاد ، دائٕا دس حاَ تغییش ٞؼتٙذ، تٝ وٕاَ تأیٗ ٌشدد. 

دس  –ِٚری ٘رٝ كرشفا آٟ٘را      -ٔشاد اص ػاصٜ ٌشایی ایٗ اػت وٝ ػٛأُ ػاص٘ذٜ ٚ پایذاس ٍ٘اٜ داس٘ذٜ ػاختٕاٖ ٔا٘ٙذ تیش ٚ ػتٖٛ ٚ لٛع 

ػاختٗ فشْ ٔؼٕاسی ٘مؾ اكّی پیذا وٙٙذ . سٚؿٗ اػت وٝ ٔؼٕاسی تا ػاصٜ خٛؿاٚ٘ذی ٘ضدیه داسد ٚ سٚصٌاسی ایٗ دٚ تٟٓ پیٛػتٝ 

تٛد٘ذ تٝ لؼٕی وٝ ٕٔىٗ ٘ثٛد یىی سا اص دیٍشی جذا وشد ٍٔش آ٘ىٝ اػتٛاسی ٚ صیثایی ػاختٕاٖ دس ٞٓ تشیضد . ؿٛاٞذ تؼیاس اص ایرٗ  

 ]7[یٛ٘ذ دس ٔؼٕاسی ٔلشی ، یٛ٘ا٘ی ٚ دس ٔؼٕاسی ایشا٘ی ٚ ٌٛتیه داسیٓ .پ
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ٔىا٘اتی تاصٜ تشای ٔؼٕاساٖ ٔذسٖ آراص ؿذ . دس ٞیچیه اص ػراختٕاٟ٘ایی ورٝ ترٝ ػٙرٛاٖ ػراصٜ ٌشایری       اػاصٜ ٌشایی دساتتذا تلٛست  

ٛست دوٛس ٚ تلٛست تضئیٙات اػتفادٜ ٘ـذٜ اػت . ِٚی افشاى دس تثیٗ ػٛأُ ػاصٜ ٚ اػرتفادٜ اص  ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ اص ػٛأُ ػاصٜ تٝ ك

ساٞی تٛد وٝ تا ػاصٜ ٌشایی آراص ؿذ . تٝ آ٘چرٝ ٌفتریٓ چٙرذ ٘ىترٝ سا تایرذ تیرافضاییٓ .       آٟ٘ا تٝ ٔٙظٛس رٙی وشدٖ ٔؼٕاسی ، ػشا٘جاْ 

ْ دس حاَ پیـشفت تٛد تحمك سٚیاٞایی سا وٝ پاسٜ ای ٔؼٕاساٖ تٝ خرٛاب  ٘خؼت آ٘ىٝ تىِٙٛٛطی ٚ تٛیظٜ تىِٙٛٛطی ػاختٕاٖ وٝ ٔذاٚ
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دیذٜ تٛد٘ذ ٔیؼش وشد . دیٍش آ٘ىٝ ریش اص ػاصٜ تثییٗ ػٛأُ تىِٙٛٛطی وٝ دس ػاختٕاٖ ٘مؾ داؿت ٚ ٚاهرحتشیٗ ٔاراَ آٖ ٚػرایُ    

 –ٝ اكٌالح ٔخفف ؿرذٜ اٍّ٘یؼری آٖ ٞرای    ٔىا٘یىی الصْ تشای تٟٛیٝ ٌٔثٛع اػت ، ٘یض پا ٌشفت . اػتفادٜ تىِٙٛٛطی پیـشفتٝ یا ت

 ]7[ .اص ٕٞیٗ سٚػت 8ته

 

 سیستم ساسٌ ای ساسٌ َای فضاکار -7
ٚ اػوای آٖ فمي دس وـؾ ٚ یا فـاس ٔی تاؿٙذ. ػاصٜ فواواس ػیؼتٓ خشپای ػٝ تؼذی اػت وٝ دس دٚ جٟت ٌؼتشؽ یافتٝ ا٘ذ 

ّة تىاس ٔی سٚد. تیـتش ػاصٜ فواواس اص ٔذَٚ ٞای یىؼاٖ ٚ ػاصٜ فواواس تٌٛس ٔـتشن تشای ػاصٜ ٞایی تا اتلاالت ٔفلّی ٚ ك

 تىشاس ؿٛ٘ذٜ تا الیٝ ٞای ٔٛاصی دس تاال ٚ پاییٗ ) ٔـاتٝ ػٙاكش فٛلا٘ی ٚ تحتا٘ی خشپا( تـىیُ ٔی ٌشدد.

ی(، چٟاس تا صٔا٘ی وٝ ٞٙذػٝ ػاصٜ فواواس أىاٖ اػتفادٜ اص اؿىاَ ٔختّف سا داؿتٝ تاؿذ، اص ٘یٕٝ ٞـت هّؼی ) ٞشْ چٟاس ٚجٟ

هّؼی ) ٞشْ ػٝ ٔجٟی( ٚ وّیٝ چٙذ هّؼی ٞا تٌٛس ٌؼتشدٜ ای دس ػاختٕاٟ٘ا اػتفادٜ ٔی ؿٛد. ػالٜٚ تش ا٘ىٝ تا اػتفادٜ اص ػاصٜ 

ٞای فواواس، فواٞای ٚػیغ تا ػمفٟای افمی پٛؿا٘ذٜ ٔی ؿٛد، اص ایٗ ػیؼتٓ ٔی تٛاٖ تشای ػایش لؼٕتٟا ٔا٘ٙذ دیٛاس ٞا ٚ ٘یض 

یا داسای ا٘حٙا اػتفادٜ وشد. استفاع ) هخأت ػمف ( ػاصٜ فواواس ٔی تٛا٘ذ تا ػٝ دسكذ ًَٛ دٞا٘ٝ تاؿذ.  ػمف ٞای ؿیة داس ٚ

 ]4[تایذ تٛجٝ داؿت وٝ تؼذاد اػوا ) ٚ ٞضیٙٝ دػتٕضد ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی ( تا واٞؾ ا٘ذاصٜ ٔذَٚ تٝ ؿذت افضایؾ ٔی یاتذ. 

 

 باسدَی ساسٌ ای ساسٌ َای فضاکار -1-7

اس، ػیؼتٕٟایی تا تاصدٞی ػاصٜ ای تاال ٚ ایٕٗ ٔی تاػٙذ. صیشا ٞش یه اص اػوای آٖ ٔتٙاػة تا ٔماٚٔت خٛد، تا ػاصٜ ٞای فواو

ٚاسدٜ سا تحُٕ ٔی وٙٙذ. تاسٞای ٚاسدٜ اص ًشیك وٛتاٞتشیٗ ٔؼیش تٝ تىیٝ ٌاٟٞای ٔختّف ٚ ٔتؼذد ٔٙتمُ ٔی ؿٛ٘ذ. تیـتشیٗ تاسٞا 

 ٔٙتمُ ٔی ؿٛ٘ذ.  اص ًشیك ٔماْٚ تشیٗ اػوا تٝ تىیٝ ٌاٟٞا

تا حزف تؼذادی اص اػوا، ایؼتایی ٚ پایذاسی ػاصٜ فواواس اص تیٗ ٕ٘ی سٚد صیشا ایٗ أش تاػث تؼییٗ دٚتاسٜ جشیاٖ ٘یشٚٞا ٔی ؿٛد ٚ 

اػوا ٔتٙاػة تا ٔماٚٔت یا ػختی ؿاٖ ٘یشٚٞای اهافی سا تٌٛس ٔـتشن تحُٕ ٔی ٕ٘ایٙذ. ایٗ افضایؾ ٔماٚٔت راتی دِیُ تؼادَ 

  ]4[ ػاصٜ فواواس اػت، حتی ٍٞٙأی وٝ تاس اهافی تش آٟ٘ا ٚاسد ؿٛد. پایذاس

 

 پیشیىٍ تاریخی ساسٌ َای فضاکار-2-7

، 1881اص ٘ظش تاسیخی، ػاصٜ فواواس چٙذ الیٝ تٌٛس ٔؼتمیٓ اص خشپاٞای ٔؼٌح دس لشٖ ٘ٛصدٞٓ ٔٙتج ؿذ٘ذ. دس آٌٛػت ػاَ 

دس ٔٛسد تشج پاسیغ ) ٌشچٝ تشج ایفُ  11د، وٝ تشای تحّیُ ٞای ٌٛػتاٚ ایفُ لٛا٘یٗ خٛد سا دس ٔٛسد ػاصٜ فواواس ٔٙتؼش وش 9فٛپُ

ٚالؼاً تش اػاع ٔجٕٛػٝ ای اص خشپاٞای ٔؼٌح ؿىُ ٌشفتٝ اػت( تؼیاس ٔٛثش تٛد. اِىؼا٘ذس ٌشاٞاْ تُ تٝ ػٙٛاٖ ٔختشع ػاصٜ فوا 

الُ ٚصٖ ٔٛاد تىاس سفتٝ تٝ ػٙٛاٖ تخـی اص واس اػتثاس صیادی وؼة ٕ٘ٛد ٚ تٝ ًشاحی فشْ ٞای چٟاس هّؼی تا تذػت آٚسدٖ حذ

،  11ٌٔاِؼات تشای تٛػؼٝ ػاصٜ ٞای ٔٙاػة ؿشٚع وشد.ػاصٜ ٞای ػاصٜ فواواس اِٚیٝ ٚی ؿأُ وایت، تادؿىٗ ٚ یه تشج تٛد ) ؿِٛش

)ػیؼتٓ 12، چاسِض آت ٚٚد 1942اتفاق افتاد. دس ػاَ  1941(. دٚ پیـشفت ٟٔٓ دس ػاصٜ ٞای فواواس دس اٚایُ دٞٝ 1996

Unistrut   ( سا تٛػؼٝ تخـیذ ٚ أتیاص آٖ سا تٝ ثثت سػا٘ذ، ایٗ ػیؼتٓ اص ٚسق ٞای فٛالدی خٓ ؿذٜ تٝ كٛست ٌشٜ ٞای فٛالدی

( ٚ اِٚیٗ تاس 1987،  14، اختشاع ؿذ. ) ٚیّؼ13ٖٛ، ػیؼتٓ ٔش1943ٚاتلاالت ( ٚ اػوا تـىیُ ٔی ٌشدیذ. اص ػٛی دیٍش دس ػاَ 

( تا اػتفادٜ اص اػوای فٛالدی ِِٛٝ ای ؿىُ تا ا٘تٟای ٔخشًٚی وٝ تٝ ٌشٜ ٞای فٛالدی وشٚی 15ٌاٚػٗتٛػي دوتش ٔاوغ ٍٔٙشیٗ 

 ]4[ پیچ ٔی ؿٛ٘ذ، ػاختٝ ؿذ. ٞش دٚ ػیؼتٓ ٞٙٛص ٞٓ تٌٛس ٚػیغ ٚ ٌؼتشدٜ ای ٔٛسد اػتفادٜ ٔی تاؿٙذ.
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 اتصاالت در ساسٌ َای فضاکار -3-7

فواواس، ٌشٜ ٞایی وٝ اػوا دس ػٝ تؼذ تٝ آٟ٘ا ٔتلُ ٔی ؿٛ٘ذ تٌٛس راتی پیچیذٜ تٝ دِیُ تشویة ػٝ تؼذی ػیؼتٓ دس ػاصٜ ٞای 

ٔی تاؿٙذ. تشای دٞا٘ٝ ٞای وٛچىتش، ٌشٜ ٕٔىٗ اػت اص كفحٝ فٛالدی ػاختٝ ؿٛد ٚ تٝ ا٘تٟای اػوا پیچ ؿٛد. دس دٞا٘ٝ ٞای 

 ]4[ پیچ ٔی ؿٛ٘ذ ٔتذاَٚ تش ٔی تاؿذ.تضسٌتش اػتفادٜ اص ػیؼتٓ ٔشٚ وٝ تا اػوای ِِٛٝ ای ؿىُ تٝ ٌشٜ ٞای وشٚی تٛپش 

 

 معزفی ومًوٍ ساختماوُایی کٍ با سیستم َای ساسٌ ای خًد تحًالت فضایی در معماری بًجًد آيردٌ اوذ -8
 

 1959ساسٌ َای فضاکار،  -1-8

اص  1959َ ( ًشاح پیـٍاْ دس ػاصٜ ٞای فواواس ٚ ػٙاكش پیؾ ػاختٝ اػت. ٘یشٚی ٞٛایی آٔشیىا دس ػا1981-1911) 16ٚاؿٕٗ

ٚی تٝ ٔٙظٛس ًشاحی ػیؼتٕی ٔتحشن تشای آؿیا٘ٝ ٞٛاپیٕا ٞای تضسي، پشٚطٜ ای وٝ ٔٛسد ػاللٝ اٚ دس صٔیٙٝ سٚؽ ٞای تِٛیذ 

كٙؼتی تٛد، دػٛت تٝ ػُٕ آٚسد. تا اِٟاْ اص واسٞای ا٘جاْ ؿذٜ تٛػي اِىؼا٘ذس ٌشاٞاْ تُ ٔختشع لاتٟای فوایی چٟاسٚجٟی لاتُ 

فٛت سا تىاس تشد وٝ تٛػي  11یؼتٓ، ٚاؿٕٗ یه ٔذَ چٟاس هّؼی ثاتت ػاختٝ ؿذٜ اص ِِٛٝ ٞایی تٝ ًَٛ تٛػؼٝ دس اتتذای لشٖ ت

ػوٛ تٝ آٖ ٔتلُ ٔی ؿذ، تٝ یىذیٍش اتلاَ ؿذٜ تٛد٘ذ. چٙیٗ سٚؿی  21پیٛ٘ذٜ ٞای وشٚی ) ٌٛی ػاٖ ( ػٝ تؼذی وٝ حذٚد 

ی ػاختٕا٘ی تا اػتفادٜ اص چٙیٗ سٚؿی تٝ ًٛس پیؾ ػاختٝ أىاٖ ٞش ٘ٛع تشویة ٞٙذػی ٚ ػاخت سا ٕٔىٗ ٔی ٕ٘ٛد. تٕأی اػوا

ٚ تٝ كٛست تِٛیذ ا٘ثٜٛ لاتُ اجشا تٛد٘ذ. ٘یاصٞای اكّی ایٗ ًشح تٌٛس خالكٝ ػثاست تٛد اص ایجاد ػاصٜ ای ًشٜ ای وٝ اص ٞش چٟاس 

ِِٛٝ ٞای لٌشی تا ٔمٌغ وٛچىتش جٟت فوایی تاص ٚ تذٖٚ ػتٖٛ ایجاد وٙذ. تشای اػوای فٛلا٘ی ٚ تحتا٘ی لاب فوایی تضسي اكّی، 

فٛت تٝ كٛست ًشٜ ای اجشا ؿذ ٚ سٚی ػتٖٛ ٞایی تٝ ؿىُ ٞشْ  151ًشاحی ٚ اجشا ٌشدیذ. ػمف لاب فوایی اص ٞش ًشف تٝ ًَٛ 

فٛتی ٔشوض ػاختٕاٖ لشاس داؿت، ٘لة ؿذ٘ذ. ٔشاحُ ٘لة اجضای ػاختٕاٖ فمي تٝ جشثمیُ ٘یاص  121چٟاسٚجٟی وٝ دس فاكّٝ 

ؼت ٔٛسد ٘یاص تٛد. ػاختٕاٖ تىٕیُ ؿذٜ تیا٘ی اص یه تجشتٝ فوایی، دیٙأیه، پٛیا ٚ جذیذ دس ٔمیاػی جؼٛسا٘ٝ تٛد ٚ داؿت ٚ داست

 ]5[٘ـاٖ دٞٙذٜ ایٗ تٛد وٝ چٍٛ٘ٝ یه ٞذف تظاٞش دٚسدػت تا یه تٕٟیذ ا٘ذیـٕٙذا٘ٝ تٝ ػادٌی أىاٖ پزیش ٔی ٌشدد.

 

 
 ا(: ساسٌ فضاکار، آشیاوٍ ًَاپیم1شکل شمارٌ ) 

تالیف، ایًان مارگًلیًس، داوشگاٌ تُزان، مًسسٍ اوتشارات ي «  معمار، مُىذس ساختار » (، 1383ماخذ: گالبچی، محمًد، ) 

 چاپ.

 1991، ژاپه ،  17تًکیًبیه المللی میذان  -2-8

   ٖ ٔحلرٛس ٚ دس   ٔیذاٖ تٛویٛ وٝ یىی اص ٔـٟٛستشیٗ ًشحٟای ؿشوت ساجشص اػت ، فشكتی تشای ٔؼشفی لّٕشٚیری ػٕرٛٔی دس ٔىرا

ؿٟشی وٝ فوا وٕیاب اػت ، ایجاد وشد . تا ًشاحی ػٝ تاالس تضسي دس وٙاس ػاختٕاٖ ٚسٚدی ، ٌزس ػٕرٛٔی تؼریاس تضسٌری دس صیرش     
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ًشح اكّی ) چٙذ ٔحفظٝ فٛالدی تا ػاختاس چٙذ ٚجٟی ( دس ػیٗ اكِٛی تٛدٖ ، ػادٜ ٞٓ تٛد . ایذٜ چاسچٛب  ػاختٕاٖ ایجاد ؿذ.

ای ا٘ؼٌاف پزیش تشای فؼاِیت ٞای اػتا٘ی، اص ًشح طسطپٕپیذٚ ٞٓ فشاتش سفت . ؿشوت ساجشص ًشح ػاِٗ ٞای  ثاتت تٝ ػٙٛاٖ ٔحفظٝ

ٔؼّك سا پزیشفت . ایٗ ًشح اجشا ؿذٜ دس ؿٟش تٛویٛ ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای اص ًشص فىش ٔتذاَٚ سیچاسد ساجشص تٛد وٝ تٛػؼٝ فٙاٚسی جذیرذ سا  

ا ؿا٘غ ریش لاتُ تلٛسی ٔی دا٘ؼت . دس ایٗ ًشح تشویة فٗ آٚسی ٚ فوای ٔفشح تٟذیذی تشای ٟٔٙذػی تّمی ٕ٘ی وشد ، تّىٝ آ٘ش

 ]3[ػٕٛٔی ، فوای خاسق اِؼادٜ ای سا تٛجٛد آٚسدٜ اػت.

 

 
 میذان شُز تًکیً -(2)شکل شمارٌ 

 ماخذ : ریچارد راجزس ، عیىیت در معماری ، کىت پايل ، تزجمٍ امیز اعال عذیلی

 بزلیه کتابخاوٍ داوشگاٌ آساد -3-8

ًشاحی ٔؼٕاسی ٚ تش٘أٝ سیضی ًشح تٛػي ٘ٛسٔٗ فاػتش ٚ ٕٞىاساٖ تٛدٜ وٝ تواد ؿىّی، فٙاٚسی، ٔلاِح ٚ ؿٍشدٞای ػاختٕا٘ی 

آٖ تا اختالف ؿذیذ دس ٔیاٖ ٔحیي ٔلٙٛع پیشأٖٛ ٚ ػاختٕاٟ٘ای ٔؼتٌیُ ؿىُ دا٘ـٍاٜ، وتاتخا٘ٝ سا تٝ ػٙٛاٖ یه ػٙلش 

ٚ یه ٘ٛػاصی دٌشٌٖٛ وٙٙذٜ سا دس ایٗ ٔحًٛٝ دا٘ـٍاٞی سلٓ صدٜ اػت. ٔجٕٛػٝ لذیٕی  تشجؼتٝ ٚ چـٍٕیش دس ٌٔٙمٝ دسآٚسدٜ

ایٗ دا٘ـٍاٜ واسی تؼیاس تاثیش ٌزاس ، تؼییٗ وٙٙذٜ ، تذیغ ٚ حاٚی ایذٜ ٞای ًشاحا٘ٝ اسصؿٕٙذی تٛدٜ اػت. ًشح وّی ػایت ٚ 

ٕٞچٖٛ جشج وا٘ذیّیغ ؿادسان ٚٚدص جٛػیه ٚ پیتش  ٚ ٔؼٕاسا٘ی ٌ٘ٛشا ٚ ًشاحاٖ چاِـٍش ٚ جٙجاَ ًّة 11تٙاٞای آٖ واس ٌشٜٚ 

تٝ تؼذ تٛد وٝ تا ٘ٛآٚسیٟا ٚ تحَٛ ًّثی ٞای ٔثتىشا٘ٝ خٛد خٛاٞاٖ ایجاد ٘ٛػی دٌشٌٛ٘ی ٚ تحَٛ  1956آِیؼٖٛ اػٕیتؼٖٛ اص ػاَ 

ٔشحّٝ اَٚ ایٗ پشٚطٜ آراص وشد٘ذ ٚ ػشا٘جاْ  1963دس ٔؼٕاسی ؿٟش تٛد٘ذ. ایٗ ٌشٜٚ ًشاحی ػاختٕاٖ والػیه دا٘ـٍاٜ سا دس ػاَ 

تٝ پایاٖ تشد٘ذ. آٟ٘ا تا اص ػش تیشٖٚ وشدٖ اٍِٛٞای ػٙتی ٚ ؿیٜٛ ٞای لذیٕی ٚ ایٙىٝ ػاختٕاٟ٘ای  1973تضسي ٚ ٚػیغ سا دس ػاَ 

دا٘ـىذٜ سا داخُ چٟاسچٛب ٔحذٚدٜ دا٘ـٍاٞی تلٛست ػشٞٓ وشدٖ ٚ وٙاس ٞٓ ٌزاؿتٗ تٙاٞای ٔخاِف ، جذاٌا٘ٝ ٚ تی استثاى تٟٓ 

ٚ تشاػاع ؿیٜٛ ٞای ٘اواسآٔذ ٚ اص ٔذ افتادٜ واس وٙٙذ، ػأا٘ٝ ای اص ؿٟشػاصی سا تا تٛجٝ تٝ واسوشد ػاْ ٚ اجتٕاػی تؼاص٘ذ 

 ]8[ػاختٕاٖ ٚ ٘مؾ ٚ تاثیش آٖ تش ؿٟشی ٚالغ دس آٖ ًشاحی وشد٘ذ.
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 69ي  71لی شمس ، شمارٌ کتابخاوٍ داوشگاٌ آساد بزلیه ، ماخذ : وشزیٍ آمًسشی ، خبزی ، تحلی-( 3شکل شمارٌ )

 

ًشاحی تا ؿثىٝ  ایٗ 

تذٖٚ ٘ظٕی  ای تاص ٚ 

حیاًٟای ٔشوضی  خاف اص 

ػاختٕاٟ٘ایی  ٔحلٛس، ٚ 

ؿىُ وٝ ایٗ  ٔىؼثی 

٘یٕٝ خلٛكی سا  فواٞای 

تٝ یىذیٍش ٔتلُ ٔی وشد٘ذ، دٌشٌٛ٘یٟای آیٙذٜ سا دس ؿىُ اهافٝ ٚ وٓ وشدٖ ٚ ا٘مثام ٚ ا٘ثؼاى ٔجٕٛػٝ یا ٞش تغییش ػاختاس 

شی أىاٖ پزیش ٔی ػاخت. تذیٗ تشتیة ٔا تا ٔجٕٛػٝ كّثی اص ػاختٕاٟ٘ای ا٘ؼٌاف پزیش سٚتشٚ ٘ثٛدیٓ وٝ تا تغییشات ٘اؿی اص دیٍ

صٔاٖ ٚ ؿشایي ٔتحَٛ آٖ لاتُ ٕٞاٍٞٙی ٘ثاؿذ ٚ ٘یاص تٝ تخشیة پیذا وٙیٓ. ایٗ ٘ظٓ ٚ ؿىُ چیذٔاٖ تّٛوٟای ػاختٕا٘ی دس وٙاس 

سا تٝ اسٔغاٖ ٔی آٚسد ٚ ٔجٕٛػٝ ای لاتُ تؼذیُ ٚ تٙظیٓ سا ٔی ػاخت وٝ ته ته ػٙاكش ٚ ٞٓ، سؿذی ٔٙؼٌف ٚ دٌشػاٖ پزیش 

اػوای آٖ ٔی تٛا٘ؼت اص تالی ٔٛاسد جذا ؿذٜ تجای دیٍشی ا٘تماَ پیذا وٙذ ، ٚ تذیٗ تشتیة تا پیؾ آٔذٖ ؿشایي ٌٛ٘اٌٖٛ حیاى ٚ 

تٝ ٞؼتٙذ ٚ اص جذاوٙٙذٜ ٞای ٔیا٘ی تٝ كٛست ػثه ٚ پایذاسی خٛد سا اص دػت ٘ذٞذ. فواٞای داخّی یىذػت، یىؼشٜ ٚ پیٛػ

ٔحذٚد اػتفادٜ ؿذٜ اػت. تخلٛف دس ًثمٝ آخش ایٗ یىپاسچٍی ٚ تذاْٚ فوایی تٝ اٚج خٛد ٔی سػذ ٚ حتی ػتٖٛ ٞا تشداؿتٝ 

لشاس داس٘ذ ؿذٜ تا ایٗ ًثمٝ تضسي ٚ دِثاص حغ ؿٛد. دس لؼٕت ٞای ٔیا٘ی، وٕذٞا تشای ٌزاؿتٗ ٚػایُ ؿخلی اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ 

ٚ ٔثّٕا٘ی ٘یض تشای تـىیُ جّؼات ٚ والػٟای وٛچه آٔٛصؿی ٌزاؿتٝ ؿذٜ اػت. تا تیشٖٚ صدٖ وف ٞش ًثمٝ اص ٔحذٚدٜ پالٖ 

 ًثمٝ فٛلا٘ی جٟت اٌ٘ثاق تا حشوت لٛع پٛػتٝ، دیذ اص ًثمٝ فٛلا٘ی تا پائیٗ تشیٗ وف ػاختٕاٖ أىاٖ پزیش ٔی ؿٛد.
 

 

 

 

 

 

 

ٍ کتابخاو -( 4شکل شمارٌ ) داوشگاٌ آساد بزلیه 

، ماخذ : وشزیٍ آمًسشی ،  خبزی ، تحلیلی 

69ي  71شمس ، شمارٌ   
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ایٗ فوای تاص دٚستادٚس ػاختٕاٖ تا یه ًثمٝ ی صیشصٔیٗ أتذاد پیذا وشدٜ ٚ استثاى دیذاسی سا تٛػؼٝ تخـیذٜ اػت. اػىّت پٛػتٝ 

ٔشوضی تتٙی ػاختٕاٖ وٝ ٕٞاٖ ٔؼیش استثاًات ػٕٛدی  خاسجی وٝ ؿأُ ؿثىٝ ی خشپای ػٝ تؼذی فّضی اػت سٚی دٚ ٞؼتٝ ی

اػت فشٚد آٔذٜ ٚ اتلاَ ایٗ دٚ ػاصٜ ، یؼٙی ؿثىٝ فّضی پٛػتٝ ٚ تیش ٚ ػتٟٛ٘ای تتٙی داخّی سا تذیٗ تشتیة تشلشاس وشدٜ تا اص آٖ 

ٕاٖ اص فٙاٚسی تاالی ػاخت ٚ تٝ ػٙٛاٖ تىیٝ ٌاٞی تشای ایٗ دٞا٘ٝ تضسي اػتفادٜ وٙذ. ٘ؼثت تاالی اػتحىاْ تٝ ٚصٖ دس ایٗ ػاخت

ػثىی آٖ حىایت داسد ٚ تاسیىی ٚ وٓ حجٓ تٛدٖ ػاصٜ ٌٛیای ویفیت تاالی ٔٛاد اِٚیٝ ٚ اجشای آٖ اػت. ػشین وشدٖ ِثٝ ٞای 

 ]8[وٙاسی ًثمات حشوت ٞای لٛی ٚ پشسٍ٘ی سا دس داخُ ٔجٕٛػٝ ایجاد وشدٜ وٝ داسای اسصؽ حجٕی تاالیی اػت.

 

 خزپاَا يیژگیُای سا سٌ ای  -9

ػاصٜ ٞای خشپایی ٔتـىُ اص اػوای وــی ٚ اػوای فـاسی ٔی تاؿٙذ وٝ تٝ ؿىُ ٔاّای تا اتلاَ ٔفلّی تٝ یىذیٍش ٔتلُ   

ؿذٜ ا٘ذ ٚ ٘یشٚٞای دسٚ٘ی آٟ٘ا تٕأاً ٔحٛسی ا٘ذ ) فـاس ٚ یا وـؾ ٔؼتمیٓ تذٖٚ خٕؾ ٚ تشؽ (. ایٗ ٌٛ٘ٝ ػاصٜ ٞای ٔاّای ؿىُ 

لاتٟای فوایی ٚ لاتٟای طئٛدصیه ٔی ٌشدد. ٞٙذػٝ ٔاّای ؿىُ داسای ٘مؾ ٚ تاثیشی اػاػی دس سفتاس  ؿأُ : واتُ ٞا ، خشپا ٞا ،

خشپاٞاػت ، صیشا ٔاّث تٟٙا چٙذ هّؼی ای اػت وٝ تٝ ًٛس راتی داسای پایذاسی ٞٙذػی ٔی تاؿذ . ؿىُ ٔاّث فمي تا تغییش ًَٛ 

االت ٔفلّی ، خشپا فمي تٝ ٔماٚٔت دس تشاتش وـؾ ٚ فـاس ) تذٖٚ خٕؾ ( اهالع آٖ تغییش ٔیاتذ. تٝ ایٗ تشتیة ، تٝ دِیُ ٚجٛد اتل

 دس اػوای ٔاّای ؿىُ تشای پایذاسی خٛد ٘یاص داسد.

ساختمان میذان بیه المللی شُز تًکیً، کتابخاوٍ داوشگاٌ تا دا٘ؼتٗ سفتاس ػاصٜ ای خشپاٞا، ٔی تٛاٖ چٙیٗ تشداؿت وشد وٝ 

ا٘ؼٌافپزیشی دس استثاًات داخّی، ٌشدؽ فؼاِیت ٞا ٚ اػتفادٜ اص فواٞای دیٍش ًشاحی ؿذٜ  تا ٞذف ایجاد حذاواش آساد بزلیه ،

اػت. ػالٜٚ تش آٖ تا اػتفادٜ اص ایٗ ػیؼتٓ ػاصٜ ای دس ػاختٕاٖ ٔزوٛس یه حوٛس تلشی لٛی ٚ ٌشایؾ تٝ فٙآٚسی جذیذ سا ٔٛسد 

 ]7[تاییذ لشاس دادٜ اػت. 

 

 گیزیوتیجٍ -11

ٓ آٚسدٖ فوای ٔٙاػة تشای ا٘جاْ ٔجٕٛػٝ ای اص فؼاِیت ٞا ؿىُ ٔی ٌیشد. ػیؼتٓ ػاختٕا٘ی وٝ تشای ٞش ٞش ًشح تش اػاع فشاٞ

ًشح پیـٟٙاد ٔی ؿٛد، تایذ تشای تحمك اٞذاف ًشح تىاس ٌشفتٝ ؿٛد. ٘یاصٞای ػّٕىشدی یه ًشح ٔی تٛا٘ذ ؿأُ ٔٛاسد صیش تاؿذ 

 ی ٔٙاػة ًشح ٔا٘ٙذ ػیؼتٓ ػاصٜ ای فواواس پاػخٍٛ تٛد.وٝ ایٗ ٘یاصٞا سا ٔی تٛاٖ تٛاػٌٝ ا٘تخاب ػیؼتٓ ػاصٜ ا

 تأیٗ فوای ٔؼٕاسی ٌّٔٛب ٚ ٔٙاػة تشای ا٘جاْ فؼاِیتٟای ٔٛسد ٘ظش -

 ا٘ؼٌاف پزیشی تشای ایجاد فوای ٔٙاػة تٝ ؿىُ دٞی ٞای ٔختّف دس صٔاٖ ٔٛسد ٘یاص -

 أىاٖ تش چیذٖ ٚ ٘لة ٔجذد -

 أىاٖ تٛػؼٝ ٚ ٌؼتشؽ -

 صٔیٗ ًشح ٚ فوای ٔؼٕاسیأىاٖ اػتفادٜ حذاواش اص  -

 أىاٖ تٟشٜ ٌیشی اص ٘ٛس ًثیؼی -

 أىاٖ ًشاحی ٔؼٕاسی داخّی تٝ ٘حٛ ٌّٔٛب ٚ دِخٛاٜ تٛاػٌٝ ا٘ؼٌاف پزیشی فوایی -
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