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 اسالمی در صنعتی سازی –استفاده از الگوی معماری ایرانی : موضوع مقاله       

               

  سازه های گنبدیبررسی کاربرد : مطالعه موردی                      

 

 معماری دانشگاه آزاد واحد  بین المللی  جلفا  لیال رحیمی دانشجوی  کارشناسی ارشد  مهندسی   *                 

 پریسا رضوانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد بین المللی جلفا   *                 

 

 :چکیده 

معماری و همچنین بخشهای سازه ای بنا در معماری سنتی ایران که بر شکل گیری اثر  یکی از مهمترین

که اکنون نیز آثاری از بقایای  منظر شهری تاثیر بسزایی دارد ، بخش پوششها بویژه گنبدها میباشد

دایش و بررسی کلی گنبد ، انواع گنبد ، دوران پی در این مقاله بعد از  .گنبدهای قدیمی به جا مانده است 

با تاثیر گنبد بر پوشش دهانه های بزرگ و نحوه ی الگوبرداری و اجرای گنبد  واوج بکارگیری گنبد 

ا وارد دنیای سازه های فضایی و گنبدها شمدر ساختمانهای امروزی بکارگیری تکنولوژی و پیشرفت علم 

 .می شوید تا با انواع مختلف گنبدها چه فوالدی و چه بتنی آشنا شوید 

  گنبد های ژئودزیک -کار سازه فضا -انواع گنبد  –گنبد : کلید واژگان 

 :مقدمه

 

امروزه با پیشرفت علوم و تكنولوژي نیازها و خواسته هاي جدیدي در زمینه مهندسي سازه رخ نموده 

عامل زمان در ساخت سازه ها اهمیت دوچندان یافته و این امر گرایش به سازه هاي پیش ساخته . است 

ن حضور را افزایش داده است همچنین با افزایش جمعیت بشري عالقه به داشتن فضاهاي بزرگ بدو

دهانه های بزرگ ، اغلب ، مهندسین و معمارها را . ستون هاي میاني خواهان بسیاري پیدا كرده است 

قتصادی جهت پوشش سطوح بزرگ بوده و استفاده از گنبدها روش آسان و ا.مجذوب خود ساخته است 

گنبدها از . رفته شده انداغلب توسط طراحانی که مزایا و زیبایی فراوان این سازه را دریافته اند ، بکار گ

 – senna)دیر باز در معماری بکارگرفته شده است و شاید بتوان در ویرانه های قصر سناچریبو 

cheribbo  ) مربوط به دوران آشوری دانست که نشان دهنده گروهی از ساختمانهاست که به نظر می

 .رسد بصورت منحنی های نیم کره و گنبدهای نوک تیز می باشد 
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 :گنبد

. رسد تاریخ ساخت گنبد با مواد گوناگون به پیش از تاریخ می. ای توخالی کره سازٔه است معمارانه شبیه نیم
ها  ها و مقبره باستان در ساختمان ی خاور میانهدر ( corbel: انگلیسیبه ) پیش کرده، پیش روندهگنبدهای 
یشرفته در اروپا در انقالب معماری رومی آغاز شد، هنگامی ساخت اولین گنبدهای فنی پ. شود یافت می
 .ساختند را می پانتئونهای عمومی، مانند  ها فضاهای بزرگ داخلی معابد و ساختمان که رومی

 :ی  گنبد ها ویژگی

                                      
 

(. راست)رونده  با گنبد پیش( چپ)مقایسه گنبد واقعی 

آید تصور  توان به شکل یک کمان که با چرخش حول محور عمودی مرکزی آن به وجود می گنبد را می
توانند  همچنین گنبدهای قوسی شکل، اگر درست طراحی شوند دارای استحکام زیادی هستند و می. کرد

( corbel: انگلیسیبه ) پیش کرده، پیش روندهگنبدهای . فضای زیادی را بدون ستون محافظ پوشش دهند
آیند به طوری که هر طبقه نسبت به طبقٔه پایینی  روی افقی در هر طبقه از دیوار به وجود می با پیش

گاهی به این نوع گنبد، . رسد یک نقطه به هم می شود و در پایان کل محوطه در بیشتر به داخل متمایل می
دار شده و در  ای به سمت داخل زاویه گنبد واقعی، گنبدی است که به طور فزاینده. شود گنبدنما گفته می

.  کند درجه پیدا می ۹۰نهایت نسبت به پایه گنبد زاویه 

 :گنبد  تاریخچه

ها و بناهای گنبدی شکل با استفاده از مصالح موجود در  بشر پیش از تاریخ تا دوران معاصر سکونت
های  های پراکنده از سازه اگر چه معلوم نیست ک اولین گنبد چه زمانی ساخته شد، نمونه. است محل ساخته

سال  ۳۰۰۰تا  ۶۸۰۰) تپه چغامیشاکتشافات اخیر در محوطه باستانی . گنبدی شکل اولیه کشف شده است
های خشتی  دزفول ایران، استفاده از گل آجر و سازه|(شهر باستانی)، واقع در دشت دزفول (قبل از میالد

عماری پارسی ساسانی به احتمال زیاد معماری گنبد سازی م. دهد در ساخت گنبد را نشان می
در  (فیروزآباد)قلعه دختر و  کاخ اردشیر بابکانهای  خرابه. میانرودان را به ارث برده است/النهرین بین

ساخته شده است، استفاده از گنبد توسط امپراطوری ( ۲۴۰--۲۲۴)استان فارس، توسط اردشیر اول 
  .دهد ساسانی را نشان می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A6%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%DA%86%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_(%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arc_truefalserp.jpg?uselang=fa
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       کاخ اردشیر بابکان                                                                          گنبد حصیری سرخ پوستی                   

 

 :  انواع گنبد

  گنبد پیازی
  مقرنس گنبد
  گنبد بیضوی
  گنبد سهمی
  گنبد چندگوش
  گنبد بادبانی
  گنبد نعلبکی
 گنبد چتری 

 :پیدایش گنبد در بناها 

مشخص می  روشهای معماری سلسله های اشکانی و ساسانی در ایران تحت عنوان شیوه معماری پارتی
، قوم ایرانی (بنیان گذار سلسله اشکانیان ) « ارشک »پس از انقراض حکومت سلوکیان بدست . گردد
بر ایران مسلط می شود و بار دیگر اداره و کنترل کشور بدست ایرانیان می افتد و « پارت » نژاد 

ماری پارسی تفاوت های معماری پارتی با مع. دوران غلبه عنصر هنری یونان، در ایران خاتمه می یابد
در این دوره امکان فراهم آوردن بهترین و مرغوب ترین مصالح ساختمان از دورترین نقاط . بسیار دارد

در این . کشور وجود نداشت، بنابراین ساختمان ها بیشتر با مصالح دم دست و بومی ساخته می شدند
روش دیگری را برای پوشش نهایی  دوره معماران بجای بکاربردن تیرهای جهت پوشش افقی سقف ها،

بدین ترتیب . ساختمان ها بکار گرفتند که شاید مهمترین تحول معماری قبل از اسالم در ایران باشد
بجای سقف که برای تحمل وزن آن عالوه بر تیر و تیرچه های چوبی داخل سقف، می ) استفاده از گنبد 

عالوه برگنبد، پوشش های . شروع می شود( روند  بایست تعداد زیادی ستون سنگی نیز در زیر آن بکار
به کمک این نوع پوشش ها معماران . طاقی و قوسی نیز در ساختمان ها همزمان با گنبد آغاز می شوند

. این دوره توانستند دهانه های بزرگی را بدون نیاز به ستون بپوشانند

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 :رواج گنبد سازی در دوران ساسانی 

یابد که از آن پس تا امروز پوشش گنبدی  گیرد و تکامل می گنبدسازی آنچنان رواج میدر دوران ساسانی 
دقیق ریاضی در . گیرد برداری قرار می از نظر ساخت به صورت الگو و دستور العمل کلی مورد بهره

گیرد که در همه انواع، گنبدها بدون  های صحیح صورت می شکل بندی و ساختمان و با کاربست شیوه
کنند،  اج به گاه بست و کالبد و قالب در برابر همه نیروهای فشاری و رانشی به خوبی مقاومت میاحتی

ها از اوایل دوران اسالمی تاکنون تحوالتی چند صورت گرفته است اما روش  گرچه در گوشه سازی
ذکر  آنچه قابل. گنبدسازی در ایران همواره ویژگی اجرائی و فرهنگی خاص خود را دنبال کرده است

گنبدهای مشرق زمین همواره  آن را با( نداشتن قالب)است آنکه این ویژگی چه در شکل چه در اجرا 
 .کند می تمتفاو

 

ای کَ ًسد هعواراى دارد، ُوْارٍ در ًِاد ُر ایراًی دص تعلك را زًدٍ  گٌبد ایراًی جدا از هعٌای ّیژٍ*

ًػطتي آى از بیرّى ّ یي دص را چَ در بَ تواغا گٌبد ایراًی با رّح ها پیًْدی عویك دارد، ا. کردٍ اضت

در فرٌُگ ّ هعواری ایراًی فرم گٌبد ُوْارٍ .تْاى یافت چَ با غرق غدى در آضواى گٌبد از درّى بٌا هی

اضالهی -تْاى گٌبد را یکی از ًوایٌدگاى هعواری ایراًی از جایگاُی خاؼ برخْردار بْدٍ تا جایی کَ هی

ی  ًوًَْ. رضد ی هیاى رّداى هی ی ضْم پیع از هیالد ّ هٌطمَ ُای گٌبدی بَ ُسارٍ ضاختواىی  ضابمَ. خْاًد

ُا بَ هرّر زهاى  اها در ایي فرم. ُا در زیگْرات چغازًبیل ّ کاخ ضاراگْى لابل هػاُدٍ ُطتٌد ایي گٌبد

. ًا بْدگًَْ ب تغییرات زیادی ایجاد غد کَ داصل پیػرفت چػوگیر هعواری ایراًی در ضاخت ایي

: تْاى دّ دلیل عودٍ را برغورد برای اضتفادٍ از فرم گٌبدی در هعواری ایراًی هی

ی غکل کرّی در فرٌُگ ایراًی  جایگاٍ اعتمادی ّیژٍ: یک

 .هصالخ در دضترش هعوار: دّ

 

تْاى در  خْرد ّ گٌبدُا را هی ُایی در ضاخت گٌبدُا بَ چػن هی در دّراى ضاضاًی پیػرفت*

رّظ گٌبدضازی بعد از اضالم ًیس . ُا ّ ضدُا هػاُدٍ کرد ُا گرفتَ تا پل از آتػکدٍاًْاع بٌاُا 

رضد ّ هعوار  غْد تا ایي کَ در دّراى ضلجْلی بَ اّج پیػرفت خْد هی دچار تغییراتی هی

  .دُد عصر صفْی عٌصر زیبایی را بَ بِتریي غکل بَ گٌبد ایراًی ُدیَ هی

 

                                                                                                                                 
                         

 گنبد مقرنس                                                                                             گنبد پیازی                     

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bogolub-cerkov-1.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vicoforte3.JPG?uselang=fa
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                   گنبد بادبان                                                                 گنبد بیضوی                      

                   

        

                                                 

                  گنبد چند گوش                              گنبد نعلبکی                                                       

 

                                                               

                                                                        

 گنبد چتری                                                         

 

 

 :گنبد در معماری اسالمی پیدایش 

گوهر وحدت در معماري اسالمي ایران، حاصل پویایي و بالندگي اکسیري است که هستي همه هست ها 

. توحید نخستین اصل معماري اسالمي به شمار آمده و از جمله ویژگي هاي آن وحدت است. از اوست

شکل از عناصر موثر در . ایجاد مرکزیت در بنا از جمله راهکارها براي تحقق وحدت در معماري است

گیري مساجد در دوران مختلف که تحت تاثیر مفهوم توحید قرار گرفته، گنبد است؛ این عنصر با نقش 

بارز خود در زمینه شکل دهي مفهومي و نمادین به ایجاد مرکزیت در بناي مساجد، بیانگر آن است که 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schatzhaus_des_Atreus,_Querschnitt.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haengekuppel.png?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louisiana_superdome_2004.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klostervalv.png?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiesa_di_santa_croce,_cappella_dei_pazzi,_cupola_1.JPG?uselang=fa
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در گنبدخانه مساجد اهمیت معنوي فضاي خالء . وظیفه خود را به خوبي مي تواند به منصه بروز برساند

براي . یکي از پیامدهاي رابطه عمیق و دقیق معنویت و مباني متافیزیکي اسالم و معماري اسالمي است

و  مبل یا نشانه اي است که استعالخالء، س( اگرچه این تنها ثمره اصل توحید نیست)معماري اسالمي 

های  ی اسالمی است که در ایران نمونههای معمار یکی از مشخصه  گنبد. حضور خداوند را نمایانگر است

 بخش و متعادل و ها آرام منحنی آنرنگ آبی گنبدها و شکل قوسی و . بسیار زیبایی از آن وجود دارد

کاری  روحانی است و شکوه و زیبایی معماری اسالمی بستگی زیادی به گنبد دارد که اغلب با کاشی

.  شود معرق تزیین می

ای  کره شود که حالت نیم دل قّبه در عربی است و معموالً به اشکالی اطالق میای فارسی و معا گنبد کلمه

های کهن و مذهبی بوده و بر مزارها و  های دور، نمادی ویژه در سرزمین گنبد از گذشته. داشته باشند

این عنصر معماری اسالمی در حقیقت . است شده  ای بنا می صورت طالیی و یا فیروزه اماکن مذهبی به

گر کرسی الهی است و به آن  گنبد همچنین جلوه. باشد ی بزرگی و نورانیت می ای از آسمان و نشانه وهجل

. شود همچون روح الهی که عالم را احاطه کرده، نگریسته می

نظر  از نقطه. گنبد در مکتب معماری مسلمانان، معنایی از هدف و جایگاه رسیدن به هدف، یعنی هللا است

فرهنگ در. است الهی عالم را احاطه کردهچون روح  کز در گنبد تحقق پیدا کرده که هممعماری، مفهوم مر

توان آن را  است تا جایی که می  و معماری ایرانی، فرم گنبد همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده

است؛  ده ای ذکر ش برای فرم گنبد همواره تعابیر ویژه. اسالمی خواند -یکی از نمایندگان معماری ایرانی

تعبیر دیگری که از . اند ی گنبد را نماد آسمان خوانده شکل را نماد زمین و زمینه ساختمان مربع یا مستطیل

ی واسِط زمین و آسمان تلقی  چون حلقه ی آن هم کاری شده فرم گنبد شده، این است که قوس مقرنس

د که از صدف سفیدی کن در روایت معراج، گنبد عظیمی را وصف می( ص)حضرت رسول. گردد می

.  است ساخته شده و بر چهار پایه در چهار کنج قرار گرفته

چنان  ساختند ولی در عین حال، نظم حاکم بر آن، آن در معماری ایرانی، گنبد را بدون استفاده از قالب می

ای که  هاز نکات برجست. ای و رانشی بهترین مقاومت را داشت دقیق بود که در برابر انواع نیروهای لرزه

.  هاست ها اشاره کرد، خاصیت ایستایی این نوع ساختمان های ساختمانی گنبدی باید به آن در مورد فرم

 جانبه هستند، نیروهای وزن و سایرها که بنا به تعریف دارای شکل هندسی َدَورانی با انحنای دو گنبد

ها این ویژگی را  فرم هندسی گنبد. کنند یگاه منتقل م ها را اساساً با مکانیزم نیروهای غشایی به تکیه نیرو

ها با مصالح  آید؛ بنابراین ساختن گنبد وجود می  ها به کششی در این فرم ترین تنِش  دارد که معموالً کم

از دیدگاه .پذیر است را ندارند کامال امکانکه قابلیت تحمل نیروهای خمشی ( گل، آجر، سنگ)ساختمانی 

های ساختمانِی  های ساختمانِی قابی و حتی فرم های گنبدی نسبت به فرم رمهای ساختمانی، ف تکامِل فرم

محدب، با  از مزایای دیگر طاق قوسی و گنبد، این است که باد از روی سطح . طاقی برتری دارند

از طرفی این عنصر، پوششی . دنبال دارد تری به شود و فرسایش و تخریب کم سهولت بیشتری رد می

کند تا هنگام  های بزرگ است و فضایی کافی برای هوای مناسب ایجاد می  ای دهانهمقاوم و مناسب بر

 .ازدحام، مشکلی پیش نیاید
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: ساختمانهای امروزی کار دریا سازه های فضاگونگی پیدایش گنبد چ

در این مقاله منظور از عبارت سازه فضاكار سیستم هاي اسكلت فلزي بوده كه از بافت تعدادي 
یا مدول با شكلهاي استاندارد به یكدیگر تشكیل مي شوند و نهایتا یك سیستم سبك و زیادي المان 

سازه هاي فضاكار در اشكال بسیار متنوعي ساخته مي شوند . با صلبیت زیاد را ایجاد مي كنند 
. شبكه هاي مسطح دو یا چند الیه ، چلیك ها ، گنبدها و قوس ها : كه مهمترین آنها عبارتند از 

بدین ترتیب كه با . ر این ، سازه هاي فضاكار داراي بافتار متنوعي نیز مي باشند عالوه ب
تغییر در آرایش المان ها مي توان بافتار جدید ایجاد كرد و بدیهي است كه كارایي هر بافتار 

مثالهاي متعددي از سازهاي فضاكاري كه در . باید در مقایسه با بافتارهاي دیگر سنجیده شود 
ران ساخته شده است وجود دارد ؛ استادیوم هاي ورزشي ، مراكز فرهنگي ، سالن دنیا و اي

هاي اجتماعات ، مراكز خرید ، ایستگاه هاي قطار ، آشیانهاي هواپیما ها ، مراكز تفریحي ، 
..... برجهاي رادیویي و 

 

 

 :تعریف و تاریخچه سازه هاي فضاكار
 

در کنار یکدیگر تکرار شده و با اتصال مکرر این  سازه های فضایی شکلهای هندسی منظمی هستند که
با ) این اجزا از المانهای طولی. اجزا شبکه ای مستحکم و یکپارچه با ساختاری سه بعدی ایجاد می کنند 

و اتصالهایی که هر روز بر انواع آنها افزوده می شود ... ( مقطع های مربعی ، دایره ای ، مثلثی و 
نهای طولی متنوع بوده و بسته به نوع مصرف آنها متغیر خواهد بود ولی جنس الما. تشکیل می شود 

 .  معموالً از انواع پالستیک و پروفیل ، فوالد و آلومینیوم استفاده می شود

قطعه های پیش ساخته استاندارد تشکیل می یابند که در صورت تولیدانبوه ،قیمت  زسازه های فضایی ا-
. این قطعات توسط کارگران نیمه ماهر قابل نصب هستند . این قطعات بسیار پایین می آید

 وشش سطحهای وسیع بدون ایجاد مانعیکی ازمهمترین خصوصیات سازههای فضایی ،قابلیت پ -
وهمچنین قابلیت پوشانیدن دهانه های بسیاربلنداست که برای استفاده در امر ساختن استادیوم های ورزشی 

. ایده آل است ... هوایی،سقف استخرها و ،سالنهای چندمنظوره،آشیانه های 

 اع مختلف سازههای فضایی در مقابلدانشمندان پس ازآزمایشهای زیاد،به مقاومت بسیارزیادانو -
سازه های فضایی دارای آنچنان نیروی پایداری و . بارگذاریهای سنگین متمرکزیا نا متقارن پی برده اند 

تجربه نشان می . مقاومت نهایی هستند که سازه را قادر به تحمل بارگذاری موضعی بیش از حد میکند 
ناگهانی فرو نمی دهد که انواع ویژه ای از شبکه های فضایی حتی در صورت صدمه دیدن ، به صورت 

.  ریزند و این ویژگی ، در صورت بروز حریق و انفجار ، اهمیت بیشتری دارد 
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 : (space structure)سازه فضا كار

كه این سازه ها در مقابل سازه . به سازه اي اطالق مي شود كه سه بعد دارد  سازه فضا كار

قرار مي گیرند كه بیش مانند خرپاهاي صفحه اي ( plane structure)هاي صفحه اي 
فحه حه اي بارهاي خارجي و داخلي در صبطور دقیق تردر حالت سازه صف.از دو بعد ندارند

درسازه . كه همان صفحه اي است كه شامل خود سازه نیز مي شود .اي منفرد وارد مي شوند 
یك  ایي هاي سازه بر فرازهاي فضا كار تركیبي از بارهاي خارجي ؛ بارهاي داخلي و جابج

در . این تعریف یك تعریف كلي از سازه هاي فضا كار است .رد توسعه مي یابد نفصفحه م
عمل سازه فضا كار به مجموعه اي از سازه ها اطالق مي شود كه شامل تیرها طاقهاي گنبدي 

. گنبدها برج ها شبكه هاي كابلي سیستم هاي پوسته اي تركیبات تاشو و اشكال كششي است 
كار دامنه بزرگي از اشكال و سازه هاي ساخته شده با مواد مختلف مثل فوالد سازه هاي فضا 

این موارد را شامل شیشه و یا تركیبي از، مسلح فیبري  كامپوزیتهاي ، بتن، چوب ، م وینیآلوم
 . مي شود

 

 :گنبد های ژئودزیک 
 

 ابتداء به اعضای خود منتقلار را بار کروی اطالق میشود این گنبدها گنبد ژئودزیک به گنبد های فضا ک
 فرمی که  بهترین (ندآن تحت فشار ویا کشش قرار میگیر اعضای)  رده و سپس به پی ها منتقل میکنندک

درصورتی که تعداد  ( و زلزلهنیروی باد ) کروی است ائم را تحمل نماید احجام قهای افقی ومیتواند نیرو
. بیشتر خواهد شد در برابر بارهای قائم وافقینتیجه مقاومت گنبد  زیادتر شود دراعضای گنبد ژئودزیک 

متر  30یک الیه  دو الیه باشد حداکثر دهنه برای گنبدهای  یا یک ممکن است یک الیه وگنبد های ژئودز

برای گنبد های ربع  یابد ارتفاع کمتر خواهد بود  ایشر گنبدهای یک الیه اگر تعداد تقسیمات افزد است
ا ایجاد میکنند ب این گنبد ها رانش زیادی ایجاد ،  نقطه اتکا در روی پی درنظر گرفت 5ید حداقل دایره با

 .د کر کششی میتوان این رانش را خنثی پشت بند ها ویا حلقه های

غیره  هشت ضلعی و ، شش ضلعی، ضلعی  طونی مکعب چهارگنبدهای ژئودزیک از پنج حجم افال
سازه های فضا کار مساوی   این شده در ع بکار بردهنکته قابل توجه اینست تمام اضال تشکیل گردیده

  . هستند در این حالت بار بهتر تقسیم می شود
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 :هندسه 

 

یک ساخت از آنجائیکه ترکیب چند مثلث میتوان زافالطونی میتوان گنبد ژئود  با ترکیب دو یا چند حجم

توانست طرح شودلر نبد ها باشدگحجم پایداری را ایجاد نماید بنابراین شکل مثلث میتواند پایه واساس این 

جدیدی برای گنبد ها ارائه دهد که درنوع خود بی نظیر بوداین طراح برجسته گنبدی بوجود آورد که از 

شده بود این گنبدها نسبت به گنبد های قبلی از طرفی پایدار بودند از  کیلحلقه ها ونصف النهارهای تش

 . سوی دیگرمیتوانستند دهنه های بزرگتری را پوشش دهند
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 : دزیکمات فرعی در نمای مثلثی گنبد ژئوتقسی

 

های جدیدی را توانست گنبدباک مینستر فولر  1954درسال  فرعی مثلثی در گنبد ژئودزیک تقسیمات 

برجسته امکان طراحی واجرای دهنه های  این طراح نابغه و ددرنوع خود بی نظیر بودن ابداع نماید که

 مورد تحسین صاحبنظران قرارگرفت 60طرح های این هنرمند در دهه های  و ه فراهم نمود بزرگ را

اگر به   مرجان ها دریائی گرفته شدهبه جرات میتوان گفت که ایده اصلی گنبدهای ژئودزیک از شکل 

ایده تشکیل شده واز این  ضلعی اه بیاندازیم مشاهده میشود از اشکال پنج ضلعی ویا ششگتوپ فوتبال ن

 .است  زیک استفاده شدهنیز در طراحی گنبد های ژئود

 

 :گنبدها  نحوه اثر بار در روی

 

ی ها منتقل می شود به اعضای باال ی کره نیروی پ بار وارد به گنبدها ابتدا به اعضا خرپا واز آنجا به

 دو دسته تقسیم میشونده فشاری وبه اعضای پائینی کره نیروی کششی وارد میشود گنبدهای ژئودزیک ب

گنبدهای دو  متر است 35 ه تشکیل شده وحداکثر دهنه دراین حالتگنبدهای یک الیه که فقط از یک الی

بشمار میروند ویا به عبارت دیگر اسکلت گردیده و از نو ع سازه کارتشکیل ه الیه این گنبدها از دوالی

 ی بزرگ مناسب است اشکا ل گنبدهایدهنه ها  گنبدها برای پوشش  فضائی است این سازه های آنها 

ره باشند بهترین شکلی که میتوان برای گنبد های ژئودژیک کیتواند کره ویا نیم کره ویا ربع م ژئودزیک

یابد و عکس العمل ها  حداقل کاهش میه ب گنبد نیم کره است زیرا دراینحالت نیروی افقیانتخا ب نمود 

ایجاد میشود در گنبدهای ربع کره نیروی افقی زیادی درتکیه گا ه ها ایجاد می شود  عمود بر تکیه گاه

 . کششی استفاده میشود برای خنثی کردن این نیرو از پشبند ها ویا حلقه
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: های ژئودزیک  ایده اصلی گنبد

 

 

 .است  بدست آمده وجهی است که از تقسیمات سه تائی 20توپ فوتبال یک 
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 .است  هندسه گنبد های ژئودزیک از مرجان های دریایی الهام گرفته شده 

 

           
 

 

نماید بنا براین در دهنه  فیزیکی میتواند درمقابل نیروهای قائم وافقی مقاومت گنبدهای ژئودزیک از لحاظ

 افزارهای کامپیوتری با دقت زیاد سوی دیگر با بوجود آمدن نرم واز دارد های بزرگ کاربرد زیادی 

از این گنبدها را شبیه سازی کرد وپس ، نها را انجام داد وحتی میتوان قبل از ساخت آمیتوان محاسبات 

عت ساخت برای سازندگان بسیار مهم است راز آنجائیکه س ن اقدام به ساخت نمودآاز مقاومت  اطمینان

پیش ساخته بودن المان های آن در مدت کوتاهی میتوان این گنبدها را ساخت بنابراین امروزه ه وباتوجه ب

مانند ورزشگا ه ها  های عمومیها درفضاگنبد این گنبدها مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است

مسکونی های طراحی شده که  ونمایشگا ه ها ومساجد ومرکز تجاری کاربرد فراوان دارد امروزه مجتمع

 .سقف آنها با گنبد پوشیده میشوند 
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 :اولین ساخت گنبد بصورت انبوه
 

اولین کار اولین شرکتی که اقدام به ساختن گنبدهای ژئودزیک نمود شرکت کیسربود  1950در سال 

پانل که دارای اندازه های  575متر بود و 44ن آکه قطر اجرای این شرکت آلومینیومی گنبدی نیم کره بود

گردید تعداد  1970در اوایل  این شرکت موفق به ساخت تعداد کمی از این گنبدها گردید ولی مختلف بود

مانند  مشکالت زیادی ره باوامر صورت ساخت این گنبد ها هه ی گنبد ژئودزیک ساخته شد بهزیاد
ل شناسی که به خانه سبز معروف است درسا هره مطرح بوده است این باغ گیاجایزوالسیون بام وایجاد پن

 . متر است21متراست وارتفاع این بنای عظیم  53ه دهنه آن بنا گردید این گنبد دوالی 1961
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(  Kaiser) گنبد کیسر مرکز گردهمائی در ویرجینیا   

    (1950)شرکت آلومینیوم سازی کیسر      
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( ساخته شده 1967)مهندس معمار فولروسادائو : غرفه 67نمایشگاه اکسپو : مریکا آ -
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تشکیل گردیده الیه بیرونی  سازه این گنبد بزرگ وزیبا از سه بخش: غرفه 67نمایشگاه اکسپو : مریکا آ 

که ترکیبات اصلی آن هشت ضلعی است و یک الیه دیگری  اعضای مثلث تشکیل شده والیه داخلیکه از

متراست  61ن حدود متر وارتفاع آ 76دو الیه را بهم وصل میکند این گنبد افسانه ای دارای قطر  که این

ر یحتی تغیاره موعه را بجراین میتوان داخل این مدارد بنابداخل گنبد هیچ ستونی وجود ن با توجه باینکه

 . (شکل این گنبد سه چهارم کره است)مزایای این نمایشگاه عظیم است این مسئله یکی از و داد 

متلایر  ا زیبائی داخلی را دو چندان کردهسکوها واختالف سطح بین آنها واستفاده از آسانسورها وپله ه

  .استبکار برده دراین نمایشگاه لوله 
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Kingdom    این یکی از بزرگترین گنبدهای بتنی کروی است که توسط کریستیانسن

متر  201تن قرار گرفته و دارای دهنه گم کییک کانتری در واشنوده استادیطراحی ش

 .میباشد واز نوع کنگره دار است
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 :نتیجه گیری 

گنبدها سازه های بسیار پا برجااند و به دلیل استقامت باال در برابر نیرو در جهان 
گنبدها بسته به اینکه زاویه . مختلف از قابل اطمینان ترین سازه ها محسوب میشوند 
باشد به حلقه کششی انتهایی داخلیشان کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از زاویه قائمه 

از آنجائی که جهان رو به صنعتی شدن می رود .زمندندبه ترتیب نیازمند و غیرنیا
طراحی و اجرای انواع پوسته های پیش ساخته روز به روز متداول تر می شود و 
با عنایت به محاسن سازه های فضایی این نوع پوسته ها در آینده نزدیک جایگزین 

 .بسیار مناسبی برای سقف کنونی مکان های بزرگ و مهم خواهند شد 
 

 

 :جع و منابع مرا

 (سازمان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ) –دکتر علی کاوه  (1

سوله ، سقفهای قوسی فلزی و ساختمانهای صنعتی  –مهندس مهدی وارسته  (2

 (نورث ایستون  –استاد سابق دانشگاه فلورایدا )

 هنر معماری ایرانی  –دکتر گرگوریان  (3

  www.civilica.com. سایت مرجع مهندسی عمران : منابع اینترنتی  (4

 پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهیسایت  (5
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