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  چكيده

 تيسازه ها مستلزم رعا نيآوردن به احداث ا يرو ،يمهندس يدر سازه ها نينو يها ياز فناور يريهمگام با بهره گ
له زلز دهيساختمان ها با آن روبرو هستند پد ياز مشكالت يكي. سازه هاست ياصول سبك ساز نياز ا يكي. است ياصول

 بيبشر بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخر اتيح خياست كه درطول تار يعيطب يها دهيزلزله از پد. باشديم
با توجه  پيكلز يسازه ا ستميس .و داغ دار نمودن انسان بوده است ديشد يهمراه با تلفات انسان اديز يشهرها وروستاها

 يكه محل رفت و آمد مردم م يعموم يهت استفاده بخصوص در سازه هاج يمناسب اريبس نهيتواند گز يبه وزن كم م
 ستميس نياز نقاط قوت ا آن، يسبك تيوصصدر كنار خ ستميس نيا يو سهولت در نصب و اجرا يراحت. رديباشد، قرار گ

تم بهره عالوه بر اين، خصوصيات ديگر كلزيپ، نظير عايق بودن صوتي حرارتي، سيستم بام سبز، سيس .شود يمحسوب م
باشند، بر جايگاه ويژه سقف كلزيپ اذعان گيري از انرژي تجديدپذير خورشيدي، كه هركدام در نوع خود بي نظير مي

  .ضمن آنكه آزادي در طراحي معماري، توانسته است ساليق معماران را كامالً ارضا نمايد. دارند

  . كلزيپ، سبك سازي، زلزله، طراحي معماري :كليدي هاي واژه

  

  مقدمه -1

 خياست كه درطول تار يعيطب يها دهيزلزله از پد. باشديزلزله م دهيساختمان ها با آن روبرو هستند پد ياز مشكالت يكي
و داغ دار  ديشد يهمراه با تلفات انسان اديز يشهرها وروستاها بيبشر بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخر اتيح

ماوراء  يها دهي، آن را به پد دهيكه انسان چون خود را در مقابل آن عاجز ودرمانده د يه ابه گون. نمودن انسان بوده است 
از . بودن سازه در برابر زلزله مؤثر است ريپذ بيدر خصوص آس يعوامل مختلف. برانسان دانسته است انيو خشم خدا عتيطب

دارد و حوادث چند سال  يا ژهيو تياهم بك،س يه هااحداث ساز انيم نيدر ا. اشاره كرد...به وزن سازه و توانيجمله آن م
ساختمان را  يآوردن به سبك ساز يرو دهيا ،يميقد يو اثرات مخرب ساخت و سازها بيمه يوقوع زلزله ها ژهيبه و رياخ

زه با وجود قرار داشتن كشور در حو ران،ياما در ا. است يفرهنگ جهان كيشدن به  ليمبحث در حال تبد نيمطرح نموده و ا
همچنان  يموضوع همچنان مورد غفلت قرار گرفته است و ساختمان ساز نيا ر،يمخرب اخ يزلزله و وقوع زلزله ها كمربندچند 
  .شود ياجرا م يسنت يها وهيبه ش

با توجه به  باشد،يم ASTM , ACI رينظ كايمعتبر اروپا و آمر ينامه ها نييآ دييكه مورد تأ پيكلز يسازه ا ستميس
رو، در  زهيورق گالوان هيال كيپشم سنگ در وسط و  قيعا هيال كيو  نيريز زهيورق گالوان كيآن كه شامل  ييااجر ليدتا

به كاهش بار وارده در  جهيرا به همراه دارد كه در نت) يحذف بتن و آرماتور مصرف ليبه دل( مجموع كاهش وزن مرده ساختمان
به دنبال  زيرا ن ونيفونداس يها نهيكل اسكلت سازه، كاهش هز يك سازسب ليضمناً به دل. گردديهنگام زلزله به سازه م

 ازيبدون ن عيطبقات، نصب سر رعبور صدا د زانيبه  كاهش م توانيم ،يسازه ا ستميس نيا اتيگرخصوصياز د.  خواهد داشت
  .بخش اكسپوز ورق و امكان استفاده بصورت سقف كاذب اشاره كرد يريرنگ پذ ،يبه جوشكار

 ستمينسبت به س شتريمرتبه ب 13سقف تا  يسرعت اجرا شيشاهد افزا ،ييساده اجرا ليدتا ليكر است كه به دلذ قابل
  .بود ميشاهد خواه يميقد يها
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با  وارهياجرا و امكان استفاده در پوشش و د يراحت ،يسبك ليبه دل پيكلز يسازه ا ستميداشت كه س انيب توانيم ضمناً
 يو از لحاظ معمار باشديم) S-Curve( يمثبت و منف يمخروط و قوس ها ،يضيكره، ب: مانند يانواع رنگ ها و اشكال هندس

  .مختلف را ارضا كند قيسال توانديم زين

  يدر معمار يخالقانه و نوآور دهيا - 2

بتواند  ستيبا يخانه م نيبنابرا. ديفرد نام يايتوان آن را مركز دن يبرخوردار است كه م يتيانسان از چنان اهم يخانه برا
 يها يژگياز و يريپذ ريانسان ها با تأث. ديرا برآورده نما» فرد بودن يايمركز دن«خود توقع  يرونيو جلوه ب يدرون يدر فضا
و سپس با ظرافت مناسب با . كردند يم نيگزيجا يعيشهر و به تبع آن خانه ها را در بستر طب ك،يو استراتژ يمياقل ،يائيجغراف

امروزه متاسفانه بخاطر . آوردند يرا به وجود م يبافت شهر يمحل يو با اتكا به تجارب معمار يرهنگو ف يسنن اجتماع
آن  گر،يو نامأنوس از طرف د يخود ريغ يها لگرفتن ارزش ها و راه ح تيو به عار ياز طرف ازهاين يدگيچيو پ يگستردگ

 يبنظرمان م كيپهن و بار ياز نوارها يشطرنج يبكه اش مينگر يرا كه م مانيشهرها ينقشه. ظرافت ها از دست رفته است
  ]3.[آن گسترده اند يرسد كه رو

معمار . دارد يهم با مهندس مشخصي ٔدارد، رابطه بايز يمشخص با هنرها يا رابطه يگونه كه معمار همان گريطرف د از
 تر شيب. دارند يمشخص فيحرفه، تعردو  نياز ا كيفراموش شود كه هر  ديكند اما نبا يمهندس را باز كينقش  تواند يم

هر . اند اند كه هم معمار و هم مهندس بوده شده ساخته ياند به دست اشخاص واقع شده نيكه مورد تحس يخيتار يها ساختمان
و معنا، فراتر رود  ديبا ازها،ين نيا دنيمعمار عالوه بر د كه يدر حال. دارد كه كار مهندس است يكينيتك يها ينيب شيبه پ ازيبنا ن

  .را منتقل كند يا دهيا ايحس 
شناخته  يدر باب معمار مانده يكتاب باق نيرا كه امروز نخست يزيچ يمعمار روم وسيترويو الد،يسال قبل از م 20 حدود

مند  هرهمعماران ب انيدر م ييو روم باستان از اعتبار واال وناني معماري ٔكتاب به عنوان تنها نوشته درباره نيا. را نوشت شود يم
الزم  يها تيفيك وسيتروويكتاب و نيدر ا. است رفته يبه شمار م يمعمار يها هينظر تر شيب يها مأخذ اصل قرن يبوده و برا

  .كرد يبند ميتقس) venustas( ييبايو ز) utilitas( يي، كارا)firmitas(  ييستايا اصلي ٔرا در سه رده يمعمار
ساختمان را  بيتخر تيكه قابل-  روهاين گريزلزله و باد و د يروهايزنده، ن يبارهاوزن خود، : باشد ستايا يستيهر بنا با 
ساخت مناسب و بدون  ٔوهيرا با به كار بردن مصالح و ش يالزم و كاف ييستايخوب، ا يبنا كي رود يانتظار م. را مهار كند - دارند

  .كند نيمنابع تأم مورد يهدر دادن ب
 ريساختمان تأث كيكرد  عمل. گاه است نقش آن به عنوان پناه نيچن و هم)  Function(كرد  بنا شامل عمل كي ييكارا

و شكل  يريگ جهت يگاه رو زين ينقش پناهگاه. گذارد يآنان م ختيمختلف و اندازه و ر يفضاها يريگ بر شكل يقيعم
. مشاهده كرد توان يم - رونيب يضاحد فاصل آن با ف - ساختمان  ٔستهاثر آن را در پو نيتر شيب يساختمان اثر گذار است، ول

  ]2.[دارد يا ژهيو يدرون ساختمان هم اثرگذار يكيمكان يها ستميس يساختمان بر رو كي يگاه نقش پناه
زيبايي در ارتباط با ادراك ديده شد و بيننده جزئي . قرن هجدهم مفهوم زيبايي بيشتر جنبه روانشناسانه به خود گرفت از

به اين ترتيب زيباشناختي در قرن . سليقه، احساس وادراك در علم زيبايي شناسي راه يافتند.مداز اين مجموعه به حساب آ
احساس زيبايي بعنوان يكي از انگيزه هاي آدمي ، وادراك زيبايي .زيبايي شد ايبيستم به صورت فلسفه ودانش تمامي نموده

  ]1. [حاصل فرآيند ادراك آدمي است
از  يشناخت بايز يازهايو هم ن يسازه ا يها ازيبه ن يياست كه هم قادر به پاسخگو يبه گونه ا پيكلز يسازه ا ستميس

و  دهيچيپ اريبس ينما كيساده تا  ينما كيكه از  يباشد، به گونه ا يبدون مرز م يدر طراح ليپتانس. باشد يم يلحاظ معمار
 يسازه ا ستميس نيمنحصر بفرد ا يها يژگيو. دساز يمعاصر را ممكن م يطراح با دهيچيپ يظرافت ها قياستادانه بصورت تلف

  .اذعان دارد يسازه ا ستميس نيبودن ا كتاياست كه به  يبام سبز از جمله موارد ايو  يديخورش ستميس رينظ
  :موارد اشاره كرد نيتوان به ا يسقف م نياستفاده از ا يايجمله مزا از
  ستميو كامل بودن س ياضاف يبه اجزا ازيعدم ن -
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  حد و حصر يب يطراح ليپتانس -
  ديتول يهنر و تكنولوژ يريبكارگ -
  سازه سبك وزن ديدر تول دهيچيپ اريبس ستميس -
  ييمحصول نها يباال تيفيك -
  مواد نوآورانه بيترك -
  ادغام هماهنگ اشكال، رنگ ها و سطوح -

 يها ياز طراح ياريمقدم بسدر خط  ل،يبالقوه و قدرت تخ يبردن مرزها شيسال است كه با پ 40از  شيب پيكلز سقف
سقف  نيا. را بطور كامل جوابگو باشد يفرد يها قهيتواند سل ياست و م ريانعطاف پذ اريبس پيسقف كلز. مانده است يمعمار

 يآل برا دهيا اريضمناً بس. ها در هنگام زلزله موثر باشد بيتواند در كاهش آس يلحاظ م نيو سبك وزن بوده و از يقو اريبس
و سرعت  يهست كه راحت زيمتر ن 150طول قطعات آن تا  نكهيو ا يميقد يسقف ها يبزرگ و بازساز يدر دهانه هااستفاده 

و  بايز يكه طراح شوديباعث م پيكلز يومينيآلوم يها ليمنحصر به فرد پروف يريشكل پذ. در اجرا را به همراه خواهد داشت
مثل محدب، مقعر،  پياز اشكال موجود سقف كلز يعيوس فيوجود ط. شود ختهيعملكرد مناسب با كمال دقت و فن با هم آم

  .باشد يكننده معمار رهيخ يطرح ها يبرا يجذاب يها نهيتواند گز يم يهذلولو اي يضويب

  
  نمونه اي از طراحي معماري كلزيپ - 1شكل

  پيو نقش سقف كلز يعال اريبس يو صوت يحرارت قيعا - 3

 كيو آرامش افراد ساكن در  شيآسا شيافزا نيو همچن يانرژ ييدر صرفه جو ينقش قابل توجه يساختمان يها قيعا
ساختمان  ياجزا نيتر ياز ضرور يكيسال ها است كه به عنوان  يساختمان يها قياستفاده از عا. كنند يم فايا يواحد مسكون

به  ديشوند با يكه ساخته م ييساختمان ها يساختمان، تمام يمل اتبراساس مقرر نيهمچن. ها مورد توجه قرار گرفته است
كه  يها بسته به نوع و كاربرد قيعا. شده است نييمقررات تع نيدر هم زين ازيمورد ن قيعا زانيم. شوند يكار قيعا ياندازه كاف

اع و روز به روز انو افتهيتكامل  زمانشوند كه در طول  يم يبند ميتقس... و يرطوبت ،يحرارت ،يصوت يها قيدارند، به انواع عا
درصد صرفه  55تا  45 ييو سرما ييگرما يتوان در انرژ يدر ساختمان م يكار قيبا عا. . شود ياز آنها روانه بازار م يدتريجد
  .نمود ييجو

ها،  قيمهم در انتخاب عا يفاكتور. شناخته شده است يمسكون ياغلب ساكنان واحدها انيآنها م تيها و اهم قيعا كاربرد
كه  ييدهد و صرفه جو يحرارت را كمتر از خود عبور م قيمقاومت باالتر باشد عا نيهر قدر ا. نها استآ يمقاومت حرارت زانيم

گوناگون  يها قيعا. شوند سهيآنها با هم مقا يمقاومت حرارت ديها، با قيضخامت عا يجاپس به  ابد،ي يم شيبه همراه دارد افزا
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و محل كاربرد  متيهمانند هستند و تنها اختالف آنها در ق يدر انرژ ييصرفه جو زانيبرابر، از نظر م يحرارت يبا مقاومت ها
  :از  بارتندع رديمد نظر قرار گ ديبا قيكه در انتخاب مواد عا يمهم اتيخصوص. است

بنفش  ي، مقاومت در برابر اشعه ماورا ي، چروك خوردگ ي، مقاومت فشار تياحتراق ، درجه سم تي، قابل يحرارت مقاومت
 بياز آس يريبه منظور جلوگ( ييايميبودن از نظر ش يانبساط و انقباض ، خنث بي، ضر كروبير برابر قارچ و م، مقاومت د

  ]10. [يگالو چ ينگييمو تي، خاص) رساندن به فلزات اطراف
و ضخامت  يبا چگال قيعا. سقف اشاره كرد نيا ستميدر س قيتوان به استفاده از عا يم پيجمله نقاط قوت سقف كلز از

 نيباشد، با انتخاب ضخامت مناسب ا يم يو هم صوت يهم حرارت يها قيعا نيكه از بهتر) پشم سنگ اي شهيپشم ش قيعا(اال ب
 يفلز يها هيدر ال ييسوراخ ها جاديو ا يصوت يتخته ها زيو ن. فراهم آورد رابودن سازه  قياز عا يمناسب طيتوان شرا يسقف م

تواند  يم پيكلز يومينيآلوم هيضمناً ال. شود ليتبد يصوت قيعا ازيمورد ن زانيبه مقرار دادن مصالح جهت جذب صوت،  يبرا
بل صدا را كاهش  يدس 36 تواند¬يم دبل و از جنس فوال يدس33 توانديكند كه م فايا ياستاندارد نقش مؤثر قيبعنوان عا

تواند به عنوان  يم ENV 61024-1 يالملل نيبا توجه به الزامات استاندارد ب پيكلز ومينيآلوم يورق ها نكهيضمن ا. دهد
 يسازه ا ستميس نيا اتياز جمله خصوص. ستيدر سازه ن نگيارت ستميس يبه اجرا يازيرعد و برق و صاعقه باشد و ن يهاد

س حسا ريغ UVضمنا به اشعه . باشد يمقاوم م اريها بس سميكروارگانيو دوام باال بوده و در برابر م يبرابر خوردگ درمقاومت 
باشد كه  يم نيماده فراوان موجود در پوسته زم نيسوم -تيبوكس-ومينيآلوم ديتول يقابل ذكر است كه مواد خام برا. باشد يم

شود  يم ديكه تول يومينيدرصد آلوم 60از  شتريب. خواهد ماند يمصرف باق ينمصرف كنو هيبا رو گريسال د 300تا حدود 
 ومينيآلوم ديچرخه تول. است ريدپذيبوده و و تجدCO2از  يبوده و خال زيتم يها يرژبوده كه جزو ان يآب يبرق يانرژ لهيبوس

افت كرد بطور نامحدود و بدون از دست دادن يتوان آنرا دوباره باز يم ديتول كباريكه با  يحلقه بسته است بگونه ا نديفرآ كي
توان آن را بطور سالم خارج كرده و  ير ساختمان معم انيكه پس از پا ياست بگونه ا ريدمونتاژپذ ستميس كي پيكلز. عملكرد

است در  ازيمورد ن ياصل ومينيآلوم ديتول يكه برا يا يدرصد انرژ 95از  شيب. استفاده كرد گريد ييبطور نامحدود در جا
ر كاهش د يقابل توجه زانيدار به م قيعا پيكلز يسقف ها. باشد يمجدد نم يبه صرف انرژ يازيحفظ خواهد شد و ن افتيباز

  .موثر است يگلخانه ا يانتشار گازها

  پيبام سبز كلز ستميس -4

پشت (از ساختمان  ايبالاستفاده ياست كه در با احداث آن در فضاها يشده ا يسبز طراح يفضا) روف گاردن(بام سبز 
 ستيز طيواند در شرات يم يو فرهنگ ياجتماع ،يباشناسيز هايمدرن و همخوان با ارزش ي، همسو با تكنولوژ)بام و تراس

و  نيساكن يو جسم يبهبود سالمت روان ط،يمح يداريو موجبات پا هرا زند يسبز از دست رفته شهر ياكنون، فضا يطيمح
و كار، به بهبود  يزندگ يبرا ريدلپذ يطيمح جاديو ا ييبايسبز عالوه بر ز هايبام انيم نيدر ا. گردد يزندگ تيفيك شيافزا

بام  اي وارهايد يرو چهكاشته شده باشند،  نيزم يچه رو اهانيگ. كنند يكمك م تيپرجمع ينواح هوا به خصوص در تيفيك
 ليبه دل(گرم تابستان  يو خنك كردن شهر در ماه ها ژنياكس ديساختمان، قادر هستند عالوه بر جذب گرد و غبار، تول كي

از آن با  يقسمت اياست كه تمام  ي، بام ساختمانبام سبز. كمك كنند يعيطب ييسبز و فضا يبه گسترش نما) ريتبخ تيخاص
مانند  گريد يها هيبام ممكن است شامل ال نيا. ضد آب كاشته شده باشند، پوشانده شده است هيك الي يكه بر رو ياهانيگ

 شود يمن ييها و شامل بام كند ياشاره م ستيز طيمح ي سبز به مسئله ي واژه. باشد ياريآب ستميس ايو  يكشزه شه،يحصار ر
حفظ  ،يعيطب يها ييبايو حفظ ز يكياكولوژ طيتوان به شرا يم منوع با نيساخت ا نياز اهداف ا. ها سبز باشد كه تنها رنگ آن

 ريشامل موارد ز زين ستميس نيا ياياز جمله مزا. اشاره كرد يو معنو ياقتصاد يها سالمت جسم و روح شهروندان و ارزش
  :است

  كاربران ساختمان يبوع براسازگار و مط ييفضا نتامي•
  بايسبز ز يفضا كيمناظر اطراف ساختمان با فراهم كردن  بهبود•
  يزندگ تيفيساختمان و باال بردن ك نيساكن يبرا) يمشاع( يعموم مهيون بايسبز، ز يطيمح جاداي•
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  يسبز و كاهش آلودگ يمنظر شهر جاداي•
  )يريتبخ شيسرما قياز طر(بنا  شيو سرما) يحرارت قيعا هيبا افزودن توده و ال( شيبار گرما كاهش•
  يشهر ييآب و هوا راتييو تغ شياثرات گرما كاهش•
  يمحدوده زندگ شافزاي•
  البيس كاهش•
  هوا CO2هوا و كاهش  هتصفي•
  .شود يخارج م شتريب اي db3 زانيو به م شود يوارد ساختمان م db18كه تا  ييشدت صداها ليو تعد كاهش•
  ييمضر و صدمات آب و هوا UVبا محافظت از آنان در برابر اشعات ) شتريسه بار ب ايدو (بام  يغشابردن طول عمر  باال•
  .مناظر اطراف ساختمان با فراهم كردن يك فضاي سبز زيبا بهبود•
  .مضر و صدمات آب و هوايي UVبا محافظت از آن در برابر اشعات ) شتريدو يا سه بار ب(بردن طول عمر غشاي بام  باال•
  ارزش ملك شافزاي•
، سطح كاشته  كنديم يپوشش محافظ را تداع يبام به شكل گسترده ، نوع يكشت رو -از سقف  ينگهدار نهيهز كاهش•

  ]7و6. [رسد ياز بام به حداقل م ينگهدار گر،يشود و به عبارت د يم يشده خود محافظت و نگهدار
بام سبز  ستميس. باشد¬يم رينظ يدر نوع خود ب يياجرا و يبرحسب طراح پيبام سبز كلز ستميتوان ادعا كرد كه س يم

آن ارتقا  يطيمح ستيز يو منفعت ها يمعمار يباشد كه جنبه ها يبام سبز م يها ستمياز س شرفتهينوع پ كي پيكلز
و  يمعمار يطراح ،يطيمح ستيز يها ازينه تنها ن -است ردهتعادل را در دو مورد برقرار ك يبه نحو. شده است دهيبخش

سبك وزن سازه  ستميس نيا. داده است شيافزا زيساختمان را ن يشناخت ييبايرا ارضا نموده است، بلكه جاذبه ز يمشخصات فن
 يكه در زمستان از هدر رفت انرژ يرا به همراه دارد به گونه ا ييگرما يانرژ نهيبهبود عملكرد ساختمان در زم نيهمچن يا

درجه  كي يداخل ساختمان دارا طيكند و  در تابستان با جذب حرارت مح يم يريجلوگ يقابل توجه زانيبه م ييگرما
 اهانيو گ يخود بازساز يبا رشد كم و دارا اهانيگ ،يكم در نگهدار نهيبا هز پيبام سبز كلز. حرارت نسبتاً ثابت خواهد بود

آن با گذر فصل  يارنگ كه رنگ هادشت رنگ كيتواند به  يو خسته كننده سقف را م ريدلگ طيمح ،يمقاوم در برابر خشكسال
 كياز دود تراف يآلوده ناش يهوا هيدر تصف يبهبود قابل توجه اهان،يتوسط گ ژنيآزاد شدن اكس. شود ليكند تبد يم رييها تغ

 ريتأث فتد،يبزرگ اتفاق ب يدر شهرها اديتعداد ز بهكه بام سبز  يدر صورت نيهمچن. خواهد داشت يو گرد و غبار را در پ
  .آن شهرها خواهد داشت يهوا تيفيدر ك يريچشمگ
  :اشاره نمود ريتوان به موارد ز يكه در باال ذكر شد، م يعالوه بر موارد پيبام سبز كلز يايجمله مزا از
  .باشد¬ينم ياضاف هيال يبه اجرا ازيآخر به كار برده شده در سقف انجام شود و ن هيال يرو قايتواند دق يبام سبز م -
  .محافظت كند اهانيگ شهير شيتواند از نفوذ رطوبت و افزا يم يومينيآلوم هيال -
  .عمل كند نگيارت ستميتواند به عنوان س يسقف همچنان م -
 يها ستمياز حد آب باران در س شيدر انتشار ب ريتأخ جاديآب باران و ا يزهكش ستميكاهش قابل توجه بار حاصل از س -
  .يشهر يزهكش
  .آب و فاضالب يها هنيكاهش قابل توجه در هز -
  .گردديم رهيدرصد آب باران ذخ 50حدود  بايتقر -
  ).ريتوسط تبخ(گردد يباز م يعيبه چرخه طب پيدرصد از آب باران توسط بام سبز كلز 30حدود  باًيتقر -
  .دما، آب و هوا و تشعشع رييدر برابر اثرات تغ يكيو مكان ييمقاومت گرما -
  .دهد يرا كاهش م يو خارج يداخل يصدا ها يور كلبط ،يصوت قيعا يژگيو شيافزا -
  كردن يجهت زندگ بايجذاب و ز طيمح كي جاديا -
  .ينيشهرنش شيدر برابر افزا يتعادل بوم شناخت كي جاديا -
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  بام سبز كلزيپ -  2شكل

  يديخورش ريپذ ديتجد ياز انرژ يبهره بردار ستميس - 5

 دهيپد يتكنولوژ نيدر ا ياصل مقدمات. كند يم ليتبد يكيالكتر ينرژبه ا مايرا مستق دينور خورش كيسلول فتوولتائ
. باشد يم تهيسيالكتر يبه معنا "كيولتائ"نور و  يبه معنا "فتو".ديمطرح گرد نيشتيبار توسط ان نياست كه اول "كيفتوالكتر"

 ياساس كار سلولها. باشد يم ديآرسنا ميو گال كونيليمانند س ييهايهاد مهين ،يديخورش يدر ساخت سلولها يعنصر اصل
اتم دو سطح تراز مشخص  يتراز انرژ يدر سطح خارج. است هيمدارات اتم قابل توج يالكترونها يتئور يبر مبنا يديخورش

كه در ) تيهدا هيال(اتم تيهدادخالت دارد و سطح تراز  ييايميش اتيكه در عمل) واالنس( اتم تيسطح تراز ظرف. وجود دارد
به  اجياحت ابد،يانتقال  تيخود به تراز هدا يتياز تراز ظرف نكهيا يهر اتم برا ديدانيهمان طور كه م. نقش دارد يكيالكتر تيهدا

خاطر است كه  نيبه ا قايهم دق يها يهاد مهيعلت استفاده از ن. نديگو يگپ م يدارد كه به آن انرژ يانرژ يمقدار مشخص
توانند  يم طيكم در حد حرارت مح يمنتقل گردند و با حرارت تيتا به تراز هدا دارند نيپائ اريگپ بس يبه انرژ ازيعناصر ن نيا
از  شيگپ را ب يانرژ زانيتوان م يخالص آنها م ستاليبه كر يبا اضافه كردن ناخالص هايهاد مهيدر ن. ندينما نيرا تأم يانرژ نيا
بار  ياضافه شود دارا) بر ( و اگر  يبار منف يرااست فسفر اضافه شود دا يهاد مهين كيكه  ميسيلياگر به س. كاهش داد شيپ

  .گردد يمثبت م
. كنند ياستفاده م كيفوتوولت ريتاث قياز طر تهيسيالكتر ديتول يفوتونها برا اي دينور خورش ياز انرژ يديخورش يمدولها

استفاده  كون،يليس اي ديوريتل مويبر كادم ينازك مبتن لميف يسلولها امحور ي–وافر يستاليكر كونيليس ياكثر مدولها از سلولها
 بياز آس ديسلولها با يعقب هيال كي ايباشد و  ييباال ايتاپ  هيال كي تواند يمدول م كي) ارحامل ب( يعضو ساختار. كنند يم

منعطف هم وجود دارند، كه  مهيانواع ن يمنعطف هستند ول ريغ يديخورش ياكثر مدولها. و رطوبت محافظت شوند يكيمكان
  ]11و4. [در فضا استفاده شد 1958بار در سال  نياول يبرا ه،ياول يديخورش يمدولها نيا. باشند ينازك م لميف يولهاهمان سل

در  يمدرن با آزاد ييبطور همزمان ساختن بناها ،يديخورش يجذب انرژ تيو قابل پيكلز يورق ها يريپذ انعطاف
كامالً  ستميس كي AluPlusSolar پيسقف كلز. ن ساخته استرا ممك يبوم شناخت ميو بهره بردن از مفاه يمعمار يطراح

 يرونيب يورق ها يمتصل به سطح خارج ميبه در دو طول بصورت مستق كيفتو ولتائ يورق ها. باشديم كيفتوولتائ كپارچهي
بر  ،يكونيليس ينازك سلول ها لميسه گانه ورق ف يشده از قسمت ها لياز تشك كيفتو ولتائ يورق ها. باشنديم پيسقف كلز

 فياز ط يختلفسلول ها بخش م نياز ا كيهر . باشديم) EVA(اتان  لينيورق فوالد ضد زنگ و محصور شده در استات و كي
به  كيفتو ولتائ يورق ها. شوديم شتريب يبه انرژ ليراندمان تبد زين يابر يلذا در هوا كنند،يم يبه انرژ ليرا تبد يمرئ يها

  .شود¬يدار استفاده م بيو بصورت محدب و ش پيكلز يبا ورق ها يمواز پ،يكلز يورق ها يسه صورت مواز
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 ينازك رو لميبصورت ف يكونيليس هيو از سه ال هيال هيشود به صورت ال ياستفاده م پيكه در كلز يديخورش يها سلول
 ياز نور را به انرژ يخاص فياست كه هر كدام ط يشده است و بصورت نهيبصورت جداگانه به يا هيهر ال. شده است ليهم تشك

 راتيياروپا و شمال اروپا، با توجه به تغ انهيكه در نقاط مختلف مثال م دكن يكمك م يژگيو نيا. كنند يم ليتبد يكيالكتر
آن  ريموارد نظ اي يبه سوراخكار يازين رايبوده ز ياقتصاد اريبس ستمينوع س نيا. كند نهيرا به ستميس نيا يينور كارا فيط

به  يازيباشد و ن يفصل تابستان م ربخصوص د ييمحافظت گرما يدارا ستميس نيا. شود يد و نصب آن به سرعت انجام مندار
متصل  يبه اجزا يازيحال ن نيباشد و در ع يسبك وزن م يبطور كل ستميس نيا نيهمچن. ستيمورد ن نيدر ا ياضاف ديتمه

  .ندارد يكننده و نگهدارنده اضاف
 زيسطح خود تم يباشد، دارا فيضع ديكه نور خورش يزمان يباال حت ييكارا ،ييبايتوان به ز يم ستمينوع س نيا يايمزا گريد از

  .شود ياستفاده م قيو بدون عا قيعا يدر هر دو نوع سقف دارا. ابدي يكاهش م اريآن بس ينگهدار نهيباشد لذا هز يكن م

  
    ي سقف كلزيپديخورش ريپذ ديتجد ياز انرژ يبهره بردار ستميس -  3شكل

  و راحت عيسر پ،يسقف كلز ينحوه اجرا -6 

  كليات- 1- 6  

عملكرد خاص  كياز نظر  ايخاص مورد نظر  يمعمار يها يانواع طراح يبرا ماتيدر انواع تنظ پيسقف كلز يها ستميس    
  :اشاره كرد ريتوان به موارد ز يدر دسترس هستند، كه از جمله آن ها م يسازه ا

-Liner roof system 
-Structural deck system 
-Liner deck system 
-Low U-value system 

 يحاتيتوض) با موضوع مقاله ستمينوع س نيمرتبط بودن ا ليبه دل( Liner deck system مقاله به اختصار در مورد نيا در
  .آورده شده است

و  پيكنترل بخار كلز هي، ال پيكلز قيعا ،يرونيب يومينيآلوم ليفو  وستهيبهم پ يسقف، متشكل از ورق ها يسازه ا ستميس نيا
 لهيبوس پيسقف كلز يرونيب وستهيبهم پ يورق ها. تواند باشد يم ومينيآلوم ايكه از جنس فوالد  ( liner-deck) نيريز هيال
در آن ها كه  ديجد يدر ساخت و سازها يسازه ا ستميس نيا. شود يم يبانيپشت  liner-deck هيتوسط ال نيپرل يكسري

مد نظر باشد، مورد  قياز عا يشتريب يباشد و ضخامت و چگال يعيستونها بزرگتر از حد طب اي ريشاه ت يرو يقسمت افق
 هيال. آل است دهياست، ا برخوردار يا ژهيو تيپروژه از اهم كيكه سرعت نصب در  يزمان ستميس نيا. ردگيياستفاده قرار م
liner-deck يپوشش موقت برا كيبه سرعت نصب شود كه  توانديشكننده است م ريجنس آن غاست و  نيريز هيكه ال 
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قسمت  هيسقف موقت انجام شود و در ادامه بق نيا ريپروژه در ز يداخل يكارها هيبق نصورتيداشت ، و در ا ميسقف پروژه خواه
سازه  يها ستميس هيبا بق يسازه ا ستميس نيا يتفاوت اصل. رديپروژه انجام گ يبرنامه زمانبند ريدر مس ريتأثسقف بدون  يها
 پيكل ن،يپرل يكسريبا  (liner-deck) نيريز هيبه ال ميبصورت مستق يفوقان هيال ستميس نياست كه در ا نيدر ا پيكلز يا

كه  يزمان(وارد بر سقف  يكند كه بارها يكمك م دمانيچ نيا. شوند يم يبانيبهم متصل شده اند و پشت  ات،يجزئ گريو د
با ضخامت  قيكه عا يو زمان ابديو سپس به ستونها انتقال  نيريز هيبه ال يبصورت خط) با ضخامت كم استفاده شده است قيعا

  .ابدييانتقال م كنواختيبار برف بصورت  ريوارده نظ يخارج ييباال استفاده شده است بارها يو چگال
وارده بر سقف و بار  يخارج يوارده مرده، بارها يا، بارهابا توجه به ستون ه) liner-deck( نيريز هيو مشخصات ال ضخامت

 پيمواد و مصالح مورد استفاده در كلز. شوديم نييآن، تع يشكنندگ ريغ بيسقف و ضر يرو يرو ادهيو الزامات پ... باد و
استر  يپل اي زهيوانپوشش گال كيسقف بصورت  نيا يانيپوشش پا. باشديباال در دسترس م تيفيو فوالد با ك ومينيبصورت آلوم

بر حسب تقاضا  زين گريد يرنگ ها و پوشش ها فيضمنا ط. كنديآن فراهم م يبرا زتريو دل انگ بايز يكه ظاهر گرددياجرا م
  .ردگييمورد استفاده قرار م

  يبصورت مرحله ا پيسقف كلز ينحوه اجرا - 2- 6  

  
گردد،  يسر مته روي المان هاي سازه اي نصب م چيپ لهيبه وس) متريليم 68متال دك ذوزنقه ارتفاع كام ( نيريز هيورق ال -1

ورق ها به حالت كام و زبانه و  يجانب يپوشش سقف، همپوشان داريياستقرار و پا ليها به دل نيجهت ورق عمود بر راستاي پرل
  . باشد يمتر م يسانت 10تا  5 نيب يبيورق ها به مقدار تقر يدر راستاي طول يهمپوشان

  Vapor و Vapor Barrier ه داخل ساختمان، از دو نوع مصالحاز نفوذ رطوبت ب رييجهت جلوگ) بخاربند( يرطوبت قيعا -2

Control Membrane ،)اين اليه كه به صورت . گردد يم هي، ته)مانيپ يخصوص يفن طيمطابق مشخصات درج شده در شرا
گردند، اليه بخاربند  دستگاه اتو ليزري كنار يكديگر نصب ميگردد و به وسيله  باشد،  بر روي ورق متال دك پهن مي رول مي

  :از چهار اليه به شرح زير تشكيل شده است ) عايق رطوبتي(
   ومينيفويل آلوم هيال كي

   لنيپلي ات هيال دو
  استر يپل هيال كي

3-  Spacer Profile  يونانيفرم داده شده به شكل حرف امگاي  زهي، ساخته شده از ورق گالوان )Ω (هيجهت انتقال بار ال 
  . )گردد يبخار بند اجرا م هيال يبر رو  Spacer Profile. (گردد ياستفاده م) متال دك( نيريز هيسقف، به ورق ال پيز
به فاصله معادل عرض ورق  سرهايو عمود بر راستاي امگا اسپ پيز هيورق ال رييدر امتداد جهت قرارگ يومينيآلوم پسيكل-4
و اعوجاج در سقف  يدر صورت بروز عوارض ارتفاع(گردد  ينصب م سريامگا اسپ يبر رو چ،يپ لهيبه وس)  ترميسانت 41(  پيز

  .)گردد يانجام م رد،يگيقرار م پسيكل ريكه ز PVCقطعات  لهيبه وس ري،يلرگيجهت مسطح نمودن پوشش ف
فضاي  نيب ياز تبادل حرارت رييگجهت جلو متريسانت 14پشم سنگ به ضخامت مجموع  هيشامل دو ال ،يحرارت قيعا -5

 نيبخاربند در فاصله ب قيجهت پوشش درز تخته هاي پشم سنگ روي عا يبه صورت خشت حايساختمان، ترج يو خارج يداخل
  .گردد يها نصب م سرياسپ

  .گردد ينصب م پيپشم سنگ، همزمان با ورق ز يكيزيخواص ف راتييو تغ ياز هوازدگ رييجهت جلوگ نكهينكته مهم ا 
گردد را داخل دستگاه رول فرمينگ قرارداده و به وسيله چندين رديف قرقره  ورق آلومينيومي كه به صورت كويل تهيه مي - 6

هاي توليد شده، با استفاده از چندين  گردد و ورق با طول مورد نياز توليد مي پ،يداخلي دستگاه، ورق آلومينيومي به فرم ورق ز
،  Zipping Machineگردد و در پايان به وسيله دستگاه  هاي آلومينومي نصب مي كليپس يوباشد و بر ر روش باال برده مي

  .گردند ها، كنار يكديگر زيپ مي ورق
  )  Snow guard(  ريبرف گ -7
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نگهدارنده  يبستر مناسب براي نصب نبش جاديجهت ا پيشكل روي گام ورق ز رهيدا هيبه شكل امگا با پا يومينيبراكت آلوم -8
  .گردد ينصب م تيكامپوزورق 

هاي  يدر آمده و نبش Boxدر محل كارگاه، به صورت  CNCدستگاه  لهيبه وس يارزنيپانل ها، پس از برش و ش تيكامپوز -9
  .گردد ينصب م يومينيبراكت آلوم يروي سطح افق گر،يپرچ شده و از طرف د تيورق كامپوز يروي لبه برگشت يومينيآلوم

  متال دك ورق.1
  )بخاربند( يطوبتر قيعا.2
3 .Spacer Profile 

  يومينيآلوم پسيكل. 4
  يحرارت قيعا. 5
  پيز ورق. 6

  
  جزئيات اجرايي سقف كلزيپ - 4شكل

بازدارنده از سقوط بام و  ستميس. است دهيآل قوت بخش دهيا يطرح ها هيارا ييبه توانا پيكامال همسان سقف كلز ستميس
باشد و همه آنها طبق  يبه قوام ظاهر و عملكرد مناسب تر پشت بام م دنيرس يبرا گريد اتيو جزئ ينورپرداز ق،يناودان عا
  .باشد يم يمنيضوابط ا

  

  پيزلزله و نقش مؤثر سقف كلز دهيپد -7

 ياصول تيسازه ها مستلزم رعا نيآوردن به احداث ا يرو ،يمهندس يدر سازه ها نينو يها ياز فناور يريهمگام با بهره گ
آهن  ريمعتقدند استفاده از ت كرديرو نيمثبت ا يامدهايكارشناسان در مورد پ. سازه هاست يصول سبك سازا نياز ا يكي. است

است و طراحان مصالح  يگرد رفته رفته در حال فراموش ليو م ماني،آجر، س حمسل ريمختلف، بتون مسلح و غ يزهايدر سا
ها  دهيا نيرا ارائه داده اند و ا يديجد يها دهيو ا ختهيدر آم نينو يها يمصالح با فناور نيرا از ا يريدانش بهره گ ،يساختمان

به شمار  يفانتز دهيا كي شيسبك تا چند دهه پ ياحداث سازه ها. ارائه شده است  يجهان يازهاين ديجد طيمتناسب با شرا
ا به مهندسان گوشزد كرد نكته ر نيمخرب در گوشه و كنار جهان ا يزلزله ها ژهيبه و يعيرفت اما وقوع حوادث مخرب طب يم

سوق دهند و به سبك  يمياقل طياز مصالح متناسب با شرا نهياستفاده به يها و محاسبات را به سمت و سو يطراح ديكه با
انبوه  تيروز افزون مسكن و فعال ازيبا توجه به ن زين رانيدر ا. احداث ساختمان بنگرند يمهندس ديجد يبه عنوان مش يازس
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از  يكي يشود سبك ساز تيبهتر رعا يمنيو نكات ا ييها صرفه جو نهيكرد تا در هز يرويپ دهيا نياز ا ديباسازان، الزاماً 
عبارتست از كاهش وزن  يفنĤور نيا. باشديم شرفتيبه روز در حال گسترش و پ زدر علم ساختمان است كه رو نيمباحث نو

 ييكه باعث صرفه جو. اجرا يروش ها يساز نهيو به ديلح جدساخت، مصا نينو يها كيتمام شده ساختمان با استفاده از تكن
 ادياز وزن ز يو صدمات ناش دادهمانند زلزله را كاهش  يعياز حوادث طب يناش يها انيشده و ز يزمان و انرژ نه،يدر هز

شدن وزن  نيبه مسئله اول، علل سنگ دينخست با يسبك ساز يها كيتكن يريبكارگ يبرا. رسانديساختمان را به حداقل م
آنها و وزن تمام شده  ريبه حداقل رساندن تاث ايجهت حذف  ديعلل و عوامل با نيشود پس از شناخت ا يساختمان توجه كاف

، مقاوم و "مجزا" ايو  "نيسنگ"بر همگان مبرهن است كه در صورت استفاده كماكان از مصالح  نيهمچن. مودساختمان تالش ن
 ز،يدر حال توسعه و لرزه خ يدر كشورها ژهيبه و يبناها در برابر زلزله در حد و سطح مقتض ياتيو ح عينمودن موثر، سر منيا

و قابل تحقق در  يعمل" يدرست راه حل نشيپس مهم، گز. ماند يم يباق يافتنيدست ن يدر حد شعار ياديعمال و تا حد ز
 رغميموجود و عل يها تيمجموعه امكانات و محدوداز زلزله با توجه به  يناش ارِيبس عاتيكاهش تلفات و ضا يبرا "سطح كالن
  .گوناگون است يها نهيدر زم يو ساختار قيعم يها يهمه كاست

سبك  نيو همچن يو خالقانه در معمار ديجد يها دهياز ا يريبا بهره گ پيسقف كلز يسازه ا ستميراستا س نيدر ا لذا
  . كند شترير حال ساخت بد يخود را در سازه ها گاهيجا توانديآن م ستميبودن كل س

وزن اجزا همراه با  اديبنا در برابر زلزله تنها محدود به كاهش دادن هر چند ز يساز منياست كه مقاوم و ا يهيبد البته
 يو اجرا يدر انتخاب محل و طراح يمسلما اعمال توجهات مقتض. شود يتر نم كپارچهيهر چه  ياز سامانه ها يريبهره گ

از جمله در ( "اتصاالت"، ) "يـصنعت مهين ايو  يمناسب صنعت ياسكلت ها" عداشتن قاط تيبا ارجح( "تاسكل"، "يپ" ياصول
با وزن كم تر و  يمقتض يپوشش و نما حيصح يمطلوب، انتخاب و اجرا يبند كرهيمربوط، پ يو مجموعه اجزا) رهايمورد ت

 نيالزم ب يهماهنگ ير، برقرا)يمقتض يو رنگ هادر ابعاد، طرح ها  "سبك ينماها"انواع  يمانند برخ( يكاف يريدرگ
و اعمال  يفرهنگ ساز"از اجزا در كل سامانه ،  كيمتناسبِ هر  زيو ن كپارچهيرفتار  نيتام سات،يمعمار، سازه و تأس نيمهندس

  ]9و5،8. [شتخود را خواهند دا يجا انيم نيدر ا ي، همگ...و  "سطوح و بخش ها هيدر كل افتهيمستمر و نظام  ،يجد ينظارت
) يحذف بتن و آرماتور مصرف ليبه دل(كاهش وزن مرده ساختمان  ليمترمربع به دل يكم به ازا اريبا وزن بس پيكلز سقف

 گريد يبا انواع سقف ها سهيدر مقا نيو ا گردديبه كاهش بار وارده در هنگام زلزله به سازه م جهيرا به همراه دارد كه در نت
 يرويهرچه سازه سبكتر باشد در مقابل زلزله ن نكهيبا توجه به ا. باشد يسبك تر م اريبس... و يبتندال  ت،يمثل سقف كامپوز

 ستميضمناً س. سقف كارآمدتر است يها ستميانواع س گرينظر نسبت به د نياز ا پيشود سقف كلز يبه آن وارد م يكمتر
 زين ياز لحاظ معمار. خواهد داشت دنبالبه  زيرا ن نويفونداس يها نهيكل اسكلت سازه، كاهش هز يسبك ساز ليبه دل پيكلز

شهر  يشناخت ييبايدر مباحث ز پي، سقف كلز...بام سبز و ستمياز س يريسازه و بهره گ يينها يزيدر رنگ آم يبا توجه به آزاد
  .خواهد نمود فايا يا ژهيو گاهيجا

  يريگ جهينت -8

بر همگان  يعيطب يبال نيبارها واقع شده است و لزوم مقابله با ا انرياست كه در ا ياز مشكالت يكيحاصل از زلزله  يخراب
همانطور كه گفته شد . سازه است يزلزله سبك ساز ياز خراب يريشگيموجود جهت پ ياز راهكارها يكي نكهيو ا. مبرهن است

كه  يعموم يسازه ها جهت استفاده بخصوص در يمناسب اريبس نهيتواند گز يمبا توجه به وزن كم  پيكلز يسازه ا ستميس
از نقاط  يسبك تيدر كنار خصوص ستميس نيا يو سهولت در نصب و اجرا يو راحت. رديباشد، قرار گ يمحل رفت و آمد مردم م

  .شود يمحسوب م ستميس نيقوت ا
 يطراح نهيكارآمد در زم يتوان از آن به عنوان سقف يشد م انيكه ب ياتيبا توجه به خصوص پيكلز يسازه ا ستميس
از  يعيوس فيهمانطور كه مالحظه شد وجود ط. ارضا كند دانست يمعمار را در طراح كي قيقادر است سال نكهيو ا يمعمار

كننده  رهيخ يطرح ها يبرا يجذاب يها نهيتواند گز يم يلولوهذ اي يضويمثل محدب، مقعر، ب پياشكال موجود سقف كلز
  .باشد يسقف م نيبارز ا اتياز خصوص زينسقف  يينها يدر رنگ بند يباشد ضمناً آزاد يمعمار
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در نوع  ييو اجرا يبرحسب طراح پيبام سبز كلز ستميتوان ادعا كرد كه س يم ستم،يس نيا يمعمار اتيبر خصوص عالوه
و  ،يو مشخصات فن يمعمار يطراح ،يطيمح ستيز يها ازين يكه تعادل را در مورد ارضا يبه نحو باشد،يم رينظ يخود ب

  .ساختمان برقرار كرده است يشناخت ييبايجاذبه ز
به  ازيدر اجرا و عدم ن يباشد كه با سادگ يم ستميس نيكه از نقاط قوت ا پيكلز يحرارت يصوت قيعا ستميس نيهمچن

 پيسقف كلز يديخورش ريپذ ديتجد ياز انرژ يبهره بردار ستميس. باشد يم كتايدر نوع خود  ياضاف زاتياستفاده از تجه
 نيا ياز كارآمد يحاك يابر يدر هوا يآن حت يياز همه كارا همتركه گفته شد و م ياتيبا توجه به خصوص) كيفتوولتائ(
باشد،  يسازه ا ستميس كي تيتواند عامل موفق يم ييگفته شده كه هركدام به تنها اتيعالوه بر موارد و خصوص. است ستميس

  .است تيآن حائز اهم يو سهولت در اجرا پيكلز ستميس يسبك
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