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 چکیده
امروزه با ظهور خواسته ها و نیازهای جدید در زندگی بشر، معماری نیز وارد مرحله ی جدیدی از حیات خویش گشته است به نحوی که 

یال و گاه نا منظم را بدون محدودیت های سازه جستجو فضاهای ثابت گذشته پاسخگوی نیاز آن نمی باشد.انسان معاصر فضاهای آزاد ، س

می کند.بنابراین معماران و مهندسان همواره در پی یافتن راه حل های جدید برای حل مسئله فضاهای محصور بوده اند.با صنعتی شدن و 

مشبک فضایی به دلیل تنوع بسیار، توسعه دنیای مدرن تقاضا برای استفاده از سازه های با دهانه های بزرگ افزایش یافت.سازه های 

انعطاف پذیری ،مقاوم بودن ،سرعت و سهولت اجرای کار و همچنین دستیابی به فرم های جدید توسط معماران و مهندسین مورد توجه 

ه ابتدا به معرفی قرار گرفته است.لذا با توجه به نیازهای جامعه در حال پیشرفت کشورمان در رابطه با سازه های نو، در این مقاله سعی شد

سازه های مشبک فضایی و بیان ویژگی های آن پرداخته شود و در نهایت با بررسی های انجام شده ،این سازه را برای پوشش مجتمع های 

 .تجاری که خود دارای فضاهای وسیع با دهانه های یزرگ می باشد پیشنهاد گردیده است

 

 مرکز تجاری بیرمنگام "مرکز خرید ایگل  "ع تجاری مجتم "ک فضایی سازه های مشب كلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1
 1903سازه های مشبک فضایی از اوایل قرن بیستم میالدی هنگامی که اولین نمونه ها ی این نوع سازه ها در سال 

عت و توسط الکساندر گراهام بل ساخته شد ، به عنوان گروهی از سازه ها که از مزیت سبک و مقاوم بودن و نیز سر

 سهولت اجرا برخوردارند، همواره با فرم های متنوع برای عملکردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته اند.

رفتار سه بعدی این سازه ها ،پیش ساخته بودن و امکان تولید انبوه آن سبب شد شبکه های فضایی به عنوان یکی از 

ها با دهانه های زیاد ،مورد توجه معماران و مهندسان موثرترین روس ها برای پوشش سقف ها و اجرای ساختمان 

استفاده از این سازه جهت پوشش سقف مراکز تجاری توسط معماران و مهندسین در دنیا به چشم می  [1]قرار گیرد.

، دربی ، انگلستان اشاره  2و مرکز خرید ایگل 1خورد که از جمله این ساختمان ها می توان به مرکز تجاری بیرمنگام

 رد که در ادامه به توضیحات بیشتری در رابطه با این مکانها پرداخته شده استک

 

 نگاهی به سازه های مشبک فضایی -2
بشر از دیرباز همواره برای برآورد ساختن نیازهای خود از طبیعت الهام گرفته و با الگو برداری از خلقت کائنات توانسته خود را 

صنعت قرار دهد.در عرصه ساخت و ساز نیز جامعه بشری از این فرآیند بهره برده و اکنون در جایگاه کنونی دانش ، فناوری و 

                                                 
1
 - selfriges 

2
 -Eagle 
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روش های نوینی را در صنعت با الگوبرداری از طبیعت به کار می برد. روش سازه فضایی ، سازه فضاکار یکی از خالقیت هاست ، 

لقت آسمان ، قابلیت و امکان ساخت بناها مسقف با سازه فضایی سازه ای است که با بهره گیری و الگوبرداری از ساختار خ

مساحت های زیاد و بکارگیری کمترین ستون و اجزا باربر و مصالح و تجهیزات ساختمانی و صنعتی را برای جوامع به ارمغان 

توسط  1903هنگامی که اولین نمونه ها این نوع سازه ها در سال  20سازه های مشبک فضایی از اوایل قرن  [2]آورده است.

الکساندر گراهام بل ساخته شد ، همواره با فرم های متنوع تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند. رفتار سه بعدی ، پیش ساخته 

بودن و امکان تولید انبوه آن سبب شد شبکه های فضایی به عنوان یکی از موثرترین روش ها برای پوشش سقف ها و اجرای 

 [3]زیاد ، مورد توجه معماران و مهندسان قرار بگیرد.ساختمان های با دهانه های 

با توجه به ساختار سازه های مشبک فضایی و مزایای این سازه ، استفاده آن در مجموعه بزرگ سرپوشیده همانند مجتمع های 

در مواقعی بدون تجاری بسیار کارآمد می باشد. چرا که نیاز مجتمع های تجاری به فضاهایی باز با فاصله ستون های زیاد و 

ستون می باشد. در این حالت می توان در مجتمع های تجاری با استفاده از این سازه به بهترین پاسخ ها در جهت رفع نیازها 

 رسید.

 

 تعریف سازه فضایی -3
زه های توسط انجمن بین المللی پوسته ها و سا "وضعیت موجود سازه های فضاکار  "با استناد به گزارشی که در رایطه با 

 انتشار یافت ، می توان تعریف زیر را درباره سازه های فضایی ارائه کرد : 1984( در سال IASSفضایی )

یک سازه فضایی را می توان بصورت یک سیستم سازه ای در نظر گرفت که از عضوهای خطی تشکیل شده است و طرز 

 [4]ل می شوند.قرارگیری آنها به گونه ای است که بارها به صورت سه بعدی منتق

 

 مزایای سازه های فضایی -4
 قابلیت ساخت با دهانه بزرگ  -

 استفاده از قطعات از پیش ساخته  -

 صرفه جویی در زمان  -

 قابلیت انعطاف در شکل  -

 آسانی در تثبیت سقف های ناهموار، نصب وسایل روشنایی و عبور لوله های تهویه -

 مقاومت در برابر زلزله  -

 ردگی مقاومت در برابر زنگ خو -

 زیبایی و جذابیت  -

 تنوع در کاربرد سازه فضایی -

 امکان همزمانی اجرای سازه فضاکار با سایر عملیات سا ختمانی   -

 صرفه جویی اقتصادی سازه فضاکار  -

 تعداد گره ها -

 امکان مونتاژ و دمونتاژ سازه فضایی در هر مرحله از اجرا و پس از اجرا -

 عدم انحدام ناگهانی  -

 ی و بارگیری و حمل و نقل سازه فضایی به کلیه نقاط سهولت در بسته بند -

 امکان رنگ آمیزی دلخواه الکترو استاتیک تمامی قطعات سازه فضایی  -
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 بهترین سازه جهت نور پردازی  -

 وزن کم سازه فضایی  -

 ایمنی سازه  -

 قابلیت تقسیم بار -

 سختی زیاد -

 باال بودن درجه نامعینی سازه فضایی -

 توزیع تنش در تمام جهات  -

 ریب ایمنی باالی سازه فضاکار در برابر طوفان ، زلزله و آتش سوزی ض -

 [5]راندمان باالی ایجاد فضا -

 

 محدودیت های سازه های فضایی -5

 هزینه : -5-1
 هزینه این سازه ها گاهی می تواند در مقایسه با سیستم های سازه ای دیگرمثل قاب مسطح بیشتر باشد.

 هندسه: -5-2
ه منظم شبکه های فضایی اغلب به عنوان یکی ار مزایای آنها در نظر گرفته می شود ، ولی از برخی زوایا با وجود اینکه هندس

 بسیار پیچیده و درهم به نظر می رسد.

 زمان نصب: -5-3
این خصوصیت نیز از مزایای شبکه های فضایی است ، اگرچه یک نگاه منتقدانه به شکل های غضایی بیان می کند که تعداد و 

 چیدگی گره ها ممکن است سبب طوالنی شدن زمان نصب در محل اجرا شود.پی

 مقاومت در برابر آتش:-5-4
 شبکه های فضایی در ساخت بام مکان هایی که به مقاومت در برابر حریق نیازی ندارند ، به کار می روند.

 انتخاب نادرست قطعات مربوطه: -5-5
ب پیچ و اسلیو یک عامل تاثیرگذار است که انتخاب نادرست آن تلثیر منفی بر انتخاب قطعات در جوشکاری مخروط ها ، انتخا

 [6]عملکرد سازه خواهد گذاشت.

 

 معماری سازه های فضایی -6

 تخت : -6-1
 شبکه های تخت یک الیه  -

 شبکه های تخت دو الیه ای و چند الیه ای -

 شبکه های دو یا چند صفحه موازی  -

نجام مراحل مشاوره و طراحی ، سازه فضایی به صورت تخت ، مونتاژ و در محل نصب شده و با دراین نوع معماری پس از ا

 استفاده از پایه های نصب شده بر روی سازه ، شیب بندی مورد نظر بر روی سقف ایجاد می شود.
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 شیب دار : -6-2
 ستونها ، شیب الزم برای سقف ایجاد می شود.در این نوع معماری سازه بصورت کامال تخت مونتاژ شده و با تغییر ارتفاع  

 

 :قوسی -6-3
در این نوع معماری ،سازه فضایی به گونه ای طراحی و تولی می شود که پس از اجرا ، نمای بیرونی و داخلی سازه به       

 صورت کمانی از دایره می باشد.

 

 ی:گنبد-6-4

ای وسیع و بدون استفاده از ستون در میانه ها مورد استفاده قرار در این نوع معماری سازه فضایی برای مسقف نمودن فضاه  

 می گیرد.

 

 هرمی: -6-5
 [1]در این نوع معماری سازه فضایی به صورت نیمه هرم اجرا می گردد.     

 

 سازه های فضایی از نظر اسمی به سه گروه تقسیم می شوند: -7
 

 جدا از هم است. : شامل المان طولی معمولی 3سازه های فضایی شبکه ای -

 : شامل اجزایی مانند دال ها ، پوسته ها می باشد. 4سازه های فضایی پیوسته -

 : شامل ترکیبی از اجزا جدا و پیوسته می باشد. 5سازه های فضایی دو وجهی -

 نگاهی به مجتمع های تجاری -8

االت جاده ها و ایستگاه ها در نظر گرفته ظر موقعیت شهری ، این نوع ساختمان ها بیشتر در مراکز اصلی و نزدیک به اتصار ن

 ، بنابراین باید از مصالح و طراحی برای لین مکان ها استفاده شود که هویت معماری و مهندسی را بیان کند.[7]می شود 

مجتمع های تجاری در شهرها معموال به صورت بناهای برجسته می باشند که از لحاظ زیبایی شهری دارای اهمیت زیادی 

هستند ، بنابراین طراحی و ساخت این ساختمان ها توسط طراحان و مهندسین باید با دقت بیشتری انجام گیرد چرا که 

معه در آن رفت و آمد صورت می گیرد و باید برای همه چشم نواز باشد مجتمع های تجاری اماکنی هستند که از تمام اقشار جا

 و همچنین بتوتند به نیازهای اکثریت پاسخ مطلوبی دهد.

 در ادامه به دو مرکز خرید اشاره شده که با سازه های فضایی احداث گردیده اند.

 

                                                 
3
 - lattice space structures. 

4
 - comtinuous space structres. 

5
 - biform space structres 
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 بررسی مجتمع های تجاری -9

 

 فروشگاه سلفریج  -9-1

 

 مکان : بیرمنگهام 

 : فیوچر سیستم معمار

  1999سال ساخت :

 

 

 

 

 

 : فروشگاه سلفریج1شکل 
 

درون ساختمان سلفریج بیرمنگهام در چهارطبقه فروشگاههایی قرار دارد که هر یک ار ویژگی شاخص ، نبوغ و طراحی مدرن 

ئه کرده بود .سه شرکت برخوردار هستند. شرکت فیوچر سیستم برای مرحله اول این پروژه ، طرح ساختمانی خالقانه ای را ارا

طرح ارائه شده با الهام از لباس زنجیره مانندی از در معماری دیگر نیز یزای طراحی و ساخت فضاهای داخلی  دعوت شده بودند.

دیسک آلومینیومی پوشیده شده و تحولی تحولی در برج سازی شهر بیرمنگهام به  15000پاکو رابانه سطح بیرونی ساختمان با 

این مجتمع باعث رونق تجاری شهر ، جذب خرده فروشی های حاشیه ای و افزایش سرمایه گذاری در بیرمنگهام وجود آورد. 

منابع متعددی برای الهام این طرح ذکر شده است از جمله بزرگنمایی چشم یک حشره یا طرح لباس زنانهزنجیره  گردید.

طرح نهایی با رعایت جرییات  نیوو در ناپل با ساختاری هرمی شکل.مانندی از پاکو رابانه و اثری سنگی از گسو نیوو در کلیسای 

متناسب با هزینه ها در نما نمی توانست پانل هایی با سطوح صاف داشته باشد.بنابراین واحدهایی تکرار شونده ای نمایی 

 700تا  600قطر  مشخص طراحی گردید. فرم دایره به خاطر برتری های آن به مثلث انتخاب گردید.صفحات دایره ای با

میلیمتر با شرایط نما سازگارتر بودند. حدود پانزده هزار مدول تکرار شونده در مقیاسی بزرگ در حالت های صاف و منحنی 

ماده مختلف از سنگ های آذرین تا چینی شیشه ای مورد بررسی قرار گرفته برای  30مورد نیاز بود. به این منظور بیش از 

متر ساخته شد که اجسام مختلف در رنگ ضخامت های متفاوتی را مورد آزمایش قرار  6ا ارتفاع آزمایش دو پانل بتنی ب

میلیمتر بود. این صفحات ک انعکاس بسیار جالبی در  660دادند.مناسب ترین مصالح ، دیسک آلومینیومی با صفحاتی به قطر 

 نها پرداخته و پوشانده شد.فضای اطراف داشتند تحت فشار قرار گرفته و شکل داده شدند.سپس سطح آ

میلیمتر)با عایق و نازک کاری  75برای کاهش هزینه ها ، سطح زیرین صفحات با پوسته ای ساده و مقاوم بتنی به ضخامت 

روی آن( در نظر گرفته شد و با چسب پالستیکی عایق گردید. دیسک های آلومینیومی به راحتی با سرعت زیاد نصب شده و 

ی آنها در نظر گرفته شد. مهارهایی نیز برای مقابله با بار باد ، تخریب ، النه سازی پرندگان و نیز برای خطای اجرا نیز برا

برای ایجاد کنتراست بین نازک کاری سطح پوسته و نمای نقره ای دیسک ها ،سطح نما با  تعمیرات مورد استفاده قرار گرفت.

سال برای  35ی و با دوام ، از رنگ های چراغ دریایی با ماندگاری حدود رنگ آبی پوشیده شده است. برای ایجاد پوسته ای رنگ

 [9]سطح بیرونی استفاده شده است.
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 د ایگل  ، دربی ، انگلستان یمركز خر -9-2 -

 

 

 

 مالک : سی.ای.ان 

 مهندسان معمار : گروه طراحی ساختمان و همکاران 

 6مهندس سازه : کنچینگتون فورد

7ایی : پروژه های کاندرپیمانکار اصلی و قاب فض
 

 

 

 

 

 

 

 

 د ایگل  ، دربی ، انگلستانیمركز خر :2شکل

 
کاندرهالی ، به عنوان بخشی از برنامه بازسازی مرکز خرید ایگل در دربی انگلستان در سقف شبکه فضایی به  80سیستم 

 1/8*  5/7جود در یک شبکه ستون های مو نصب شد. 1992تا ژانویه  1991متر مربع در ده هفته از اکتبر  9000مساحت 

متر بوده که این ابعاد برای شبکه ستونهای جدید که در نگهداری خرپای فضایی مستطیل بر روی مستطیل جابجا شده مورد 

متر در  2/16*15شاخه از لوله های فوالدی در یک شبکه  2استفاده قرار گرفته ، دو برابر شده است. ستون های درختی با 

ی کف بازار آماده شده است. با وجود اینکه سقف روی ستونهای شبکه اصلی به صورت یک در میان قرار گرفته متر باال 6حدود 

است ، با سقف در هر شمع پی هنوز در حد ظرفیت اولیه است. از آنجا که تعیین محیط دقیق سقف شبکه فضایی جدید قبل از 

و باالی ساختمان موجود طره شده و سپس یک درزبند هوایی خراب کردن سازه قدیم مشکل است ، لبه ها نزدیک به وجوه 

اگرچه ممکن است از دیدگاه معماری این ساختمان پروژه ای نسبتا معمولی و ساده به نظر برسد ، ولی  استفاده شده است.

مورد نظر است  سقف جدید مرکز خرید ایگل ، پایداری سازه شبکه فضایی برای بازسازی پروژه ها را به ویژه زمانی که سبکی

 [1])مانند این پروژه که سازه جدید باید توسط شمع های پی موجود تحمل شود(، ثابت کرد.

 

 نتیجه گیری-10
با توجه به پیشرفت جوامع و به وجود آمدن فن آوری های نوین نگاه انسان معاصر به فضا تغییر کرده ،امروزه انسان ها بیشتر 

ه نامنظم هستند و طبیعتا محدودیت در سازه را نمی پسندند. با تغییر دید افراد جامعه و به دنبال فضاهای آزاد و سیال و گا

                                                 
6
 - Kenchington ford Plc 

7
 - conder 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 7 

همچنین نگاه به پیشرفت روز افزون جوامع مهندسی مخصوصا در کشور عزیزمان ، همه روزه باید به طراحی های جدید و سازه 

ز مکان هایی که می توان با طراحی های نوین و سازه های نو پرداخت تا بتوان پاسخگوی نیازها بود، لذا با این شرایط یکی ا

های نو به یک مکان پاسخگو به نیازها تبدیل شود ، مجتمع های تجاری در سطح شهر ها می باشد.با توجه به بررسی های 

اسخگوی انجام شده در رابطه با سازه های مشبک فضایی در حال حاضر می توان گفت یکی از بهترین سازه هایی که می توند پ

 فضای مجتمع تجاری باشد همین سازه است.

اگر به صورت اجمالی به این سازه در رابطه با ساخت مجتمع های تجاری نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این سازه عالوه بر  

ی کند از اینکه پوسته ی بیرونی زیبایی خلق خواهد کرد ، از لحاظ فضای داخلی نیز بیشتر نیازهای فضای تجاری را رفع م

جمله ارتفاع ساختمان که معموال در مجتمع های تجاری نیاز به ارتفاع های مختلف در غرفه های فروش احساس می شود. از 

لحاظ نورپردازی نیز این امکان را ایجاد می کند که در هر شرایط اقلیمی به بهترین نورپردازی ممکن دست پیدا کند ، 

ن سازه می تواند به خوبی پاسخگو باشد. یکی از مهمترین عوامل در طراحی نمایشگاه ها همچنین جهت عبور لوله ها تهویه ای

،موزه و مزاکر تجاری ، زیبایی و جذایت طرح برای جلب بیشتر افراد می باشد.سازه های پوسته ای عالوه بر تمامی مزایای بیان 

 [8]ورده می کنند.شده به دلیل فرم منحنی ،شکل زیبا و جذاب این نیاز را به خوبی برآ
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