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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

نوآوريهايي در زمينه طراحي و  ،امروزه با توجه به استفاده روز افزون از سازه هاي فضاكار و با به وجود آمدن نرم افزارها در عرصه سازه

به  و باعث روي آوردناست. از طرفي با پيشرفت تكنولوژي عامل زمان اهميت بيشتري يافته  ساخت سازه هاي فضاكار صورت گرفته

سازه هاي پيش ساخته شده است . اين نوع سازه ها به دليل اشكال بسيار متنوع از جمله گنبدي،چليكي، قوسي، شبكه اي مسطح دو 

يا چند اليه و ... داراي جذابيت فراوان هستند .از آنجا كه كشور ما داراي معماري غني و منحصر به فردي است، استفاده از سيستمهاي 

مطابق با الگوهاي معماري ايراني باشد. در اين مقاله سعي شده است كلياتي مفيد و قابل كاربرد در زمينه سازه هاي سازه اي ميبايست 

 .شوددر ساختار سازه هاي فضاكار بيان اسالمي  -فضاكار و استفاده از نقوش هندسي ايراني
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 قدمهم -1

امروزه با پيشرفت تكنولوژي، نيازها و خواسته هاي جديدي در زمينه مهندسي سازه رخ نموده است. عامل زمان در ساخت سازه ها 

همچنين با افزايش جمعيت جوامع بشري  اهميت دو چندان يافته و اين امر گرايش به سازه هاي پيش ساخته را افزايش داده است

عالقه به داشتن فضاهاي بزرگ بدون حضور ستون هاي مياني خواهان بسيار پيدا كرده است در اين مقاله منظور از عبارت سازه فضاكار 

وند و نهايتا يك سيستم هاي اسكلت فلزي بوده كه از بافت تعداد زيادي المان يا مدول با شكلهاي استاندارد به يكديگر تشكيل ميش

سيستم سبك و با صلبيت زياد را ايجاد مي كنند.از ديدگاه تاريخي اولين سازه هاي فضاكار گنبدهايي بود كه توسط مهندسان آلماني، 

هنگامي كه دكتر هاسن تمايل به سازه هاي فضايي را  1937كامل شده و اين تجربه هاي آغازين تقريبا تا سال  2و زيمرمن 1اشودلر

ه رواج داده فراموش شده بود. سازه هاي فضاكار در اشكال متنوعي ساخته ميشوند كه مهمترين آنها عبارتند از:چليك ها، گنبدها، دوبار

قوس ها و شبكه هاي مسطح دو يا چند اليه. مثالهاي متعددي از سازه هاي فضاكاري كه در دنيا و ايران ساخته شده است وجود دارد: 

سالن هاي اجتماعات، مراكز خريد، ايستگاههاي قطار و .... با توجه به مزاياي زياد و كاربرد روزافزون سازه هاي  از جمله مراكز فرهنگي،

 ي غني ايراني، در اين مقالهاستفاده از تكنولوژيهاي نوين بومي شده و ارج نهادن به معمار لزومو فضاكار در عملكردهاي متنوع معماري 
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فضاكار در نرم افزار  بررسي شده است و نمونه اي از سازه اسالمي در ساختار سازه هاي فضاكار -ه ايرانياستفاده از نقوش هندس  امكان

  .طراحي شده است

        تعريف و تاريخچه سازه هاي فضاكارتعريف و تاريخچه سازه هاي فضاكارتعريف و تاريخچه سازه هاي فضاكارتعريف و تاريخچه سازه هاي فضاكار    - - - - 2222

اي سازه هاي فضاكار شكلهاي هندسي منظمي هستند كه در كنار يكديگر تكرار شده و با اتصال مكررر اجزاي سازه فضايي، شبكه 

مستحكم و يكپارچه با ساختاري سه بعدي به وجود مي آورند اين اجزا از المان هاي طولي و همچنين اتصال هايي كه هر روز بر انواع 

آنها افزوده مي شود تشكيل مي شوند. پس در حالت كلي به سازه اي كه اصوال رفتار سه بعدي داشته باشد، به طوري كه به هيچ 

اين تعريف  ي آن را با استفاده از يك يا چند مجموعه مستقل دو بعدي تقريب زد، سازه فضاكار ناميده مي شود. باترتيبي نتوان رفتار كل

طيف وسيعي از سازه ها، يعني حتي برخي از قوس ها و گنبدهاي آجري گذشته نيز جزو سازه هاي فضاكار محسوب مي شوند،اما در 

ه معموال داراي اعضاي مستقيم با اتصاالت صلب يا مفصلي مي باشند (سعيدي اينجا منظور سازه هاي سه بعدي خاصي هستند ك

با استناد به گزارشي كه در رابطه با وضعيت موجود سازه هاي فضاكار توسط انجمن بين المللي پوسته ها و سازه هاي فضايي ). 1378

رفت كه از عضوهاي خطي تشكيل شده است و طرز انتشار يافت، ميتوان يك سازه فضايي را به صورت يك سيستم سازه اي در نظر گ

  قرارگيري آنها به گونه اي است كه بارها به صورت سه بعدي منتقل مي شوند.

        انواع سازه هاي فضاكارانواع سازه هاي فضاكارانواع سازه هاي فضاكارانواع سازه هاي فضاكار    - - - - 3333

  شبكه هاي تخت

رهاي به تركيب يك سيستم يك يا چند وجهي با اليه هاي واحد شبكه گفته مي شود. شبكه مسطح تركيبي از يك دو وجهي كه با تي

واحد متصل شده است مي باشد. شبكه هاي تخت مي توانند داراي يك، دو يا سه و حتي چند اليه باشند، ولي بيشتر به صورت دواليه 

مورد استفاده قرار مي گيرند. شبكه هاي دو اليه از دو صفحه موازي كه به وسيله عناصري به هم متصل گرديده اند تشكيل مي 

كه اعضا در شبكه دواليه طويل شوند براي جلوگيري از خطر كمانش كردن از شبكه هاي سه اليه استفاده زماني ).1380شوند(نوشين 

مي شود و با توجه به اينكه نيمي از هزينه هاي سازه هاي فضاكار را پيونده ها تشكيل مي دهند اين نوع سازه ها اغلب غير اقتصادي 

  است . 
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        چليكچليكچليكچليك

سطوح مستطيلي داالن مانند استفاده چليك مي گويند.اين سازه بيشتر براي پوشش به شبكه اي كه در يك جهت داراي انحنا باشد، 

شده و بعضا فاقد ستون مي باشند و روي لبه هاي چليك كه به تكيه گاه متصل است،قرار ميگيرند. اگر چليك يك اليه باشد اتصاالت 

كمري نقش تركيب كردن چليك ها به يكديگر را بازي غلب به شكل تركيبي استفاده مي شوند و تير به شكل صلب است. چليك ها ا

مي كنند. نكته اي كه در طراحي اين نوع سازه ها بايد در نظر گرفت اين است كه انتهاي چليك بايد قوي باشد و اين تقويت را مي 

 .داد شود به وسيله تير، تير و ستون و شكل خورشيد مانند انجام

        

        گنبدگنبدگنبدگنبد

اگر شبكه اي در دو جهت داراي انحنا باشد، گنبد ناميده مي شود. شايد رويه يك گنبد بخشي از يك كره  يا يك مخروط يا اتصال 

متر مورد استفاده قرار مي  250گنبدها سازه هايي با صلبيت باال مي باشند و براي دهانه هاي بسار بزرگ تا حدود چندين رويه باشد. 

  ).1378گنبدها داراي مركز هستند(سعيدي % قطر پايه گنبد باشد.15گيرند. ارتفاع گنبد بايد بزرگتر از 
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        اسالمياسالمياسالمياسالمي    –نقوش هندسه ايراني نقوش هندسه ايراني نقوش هندسه ايراني نقوش هندسه ايراني         - - - - 4444

همچون معماري ساير ملل اسالمي، نقش جايگاه ويژه اي دارد. نقوش سطوح بنا را درمينوردند و در و ديوار و در معماري اسالمي ايران، 

به دو دسته نقوش گياهي و نقوش هندسي اشاره مي سقف و پنجره را زينت ميبخشند. هنگامي كه از نقش اسالمي سخن مي رود 

. از تركيب اين شكل ها بافت هندسي كامل و منظمي پديد مي آيد. شود. نقش هندسي مجموعه اي از شكل هاي منظم هندسي است

نقش هندسي كه اهل فن آن را گره مي نامند، بافت گوناگوني از شكل هاي منظم هندسي است. بافت پيچيده اي كه همگي تركيبي 

در شكل زير نمونه . غيير شودوش تمنظم و همگن دارند و مي توانند از همه سو گسترش يابند بدون آنكه تركيب هماهنگشان دستخ

  هايي از نقوش اجرا شده در آثار معماري سنتي ايران نشان داده شده است.

  

اين گونه طرحها تقريبا در همه هنرهاي سنتي چه غربي و چه شرقي ديده مي شود كه به عنوان نمونه مي توان به تزئينات شيشه هاي 

د. اما اين اشكال هندسي در هنر اسالمي گسترده مي شوند و داراي ضابطه اي پنجره هاي كليساهاي جامع سبك گوتيك اشاره كر

و در  و اماكن مذهبي، منازل شخصي منطقي مي گردند و به كمال مي رسند. از هنر گره چيني يا گره سازي از ديرباز در مساجد

در جدول زير برخي از گره  ساختار پنجره ها، ارسي ها، درهاي ورودي داخل، منبرها و نرده ها و سقف هاي چوبي استفاده شده است.

  هاي پركاربرد در معماري ايراني ارائه شده است.
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                 ::::    كهكهكهكه    استاستاستاست    آنآنآنآن    سازدسازدسازدسازد    ميميميمي    متمايزمتمايزمتمايزمتمايز    هاهاهاها    سازهسازهسازهسازه    ديگرديگرديگرديگر    ازازازاز        رارارارا    فضاكارفضاكارفضاكارفضاكار    هايهايهايهاي    سازهسازهسازهسازه    آنچهآنچهآنچهآنچه

 و سالنها در معماران از بسياري كه روست اين از و باشد مي ارزش با معماري لحاظ به كار فضا سازه يا فضايي هاي سازه منتظم شكل

 گذارند مي نمايش به را فضايي سازه غيره و اجتماعات مراكز

 فضايي سازه فضاكاريا سازه كاربرد در تنوع

 فضايي سازه يا فضاكار سازه اقتصادي جويي صرفه 

 فضاكار  سازه هاي اليه بين فضاي از...  و حرارتي برقي تأسيسات عبور امكان 

 سقف نياز صورت در و تاسيساتي و ارتباطي هاي شبكه براي را الزم گاه تكيه ها گره تعداد بعلت كار فضا سازه يا فضايي هاي سازه

 باشد مي كلي هزينه در جويي صرفه موجب راه اين از و كرده تامين كاذب

 فضاكار سازه اجراي و توليد در سرعت

 اجرا از پس و اجرا از مرحله هر در فضايي سازه دمونتاژ و مونتاژ امكان 

 مختلف شكلهاي به  كار فضا سازه يا فضايي سازه اجراي 

 هاي دهانه  پوشاندن  به قادر كار فضا سازه يا فضايي سازه سيستم: فضايي سازه توسط ستون بدون وسيع هاي دهانه پوشش امكان

   باشد مي مصرفي مواد حداقل با بزرگ

 فضاكار سازه عناصر كم وزن

  آورد مي پايين را فضاكار سازه شكل تغير فضايي سازه زياد سختي

  گردد نمي فضاكار سازه كل خرابي باعث ، موضعي خرابي معموال و بوده باال فضايي سازه نامعين درجه

  گردد مي انجام جهات تمام در تنش توزيع ، فضاكار سازه بعدي سه رفتار بعلت

 سوزي آتش زلزله طوفان دربرابر فضاكار سازه باالي ايمني ضريب 

 همچنين. ميباشد  تر مقاوم بسيار ها سازه ديگر انواع از ، هوايي حمالت و زلزله انفجارات مقابل در يكپارچگي علته ب كار فضا سازه  

 . است بيشتر ها سازه بقيه از سوزي آتش مقابل در آنها مقاومت كه داده نشان آزمايش
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 شرح كار (طراحي سقف فضاكار)شرح كار (طراحي سقف فضاكار)شرح كار (طراحي سقف فضاكار)شرح كار (طراحي سقف فضاكار)    - - - - 5555

چليك با نقش دو راهه و يك نمونه  اي  نمونه براي مدلسازي نقوش هندسي به عنوان ساختار تشكيل دهنده سازه فضاكار  در اينجا

طراحي شده روي سقف چليك چهار اسالمي  –كه مدل هندسه ايراني طراحي كرده ايم   2000Sap  توسط نرم افزار ضاكار گنبد ف

با استفاده از طراحي سازه فضاكار در اين نرم افزار ميتوان به فرم ها و . نشان داده شده است 3كه در شكل لنگه الماس تراش مي باشد

با تمركز بر نقوش  نقوشي دست يافت كه در ذهن ما قبال وجود نداشته اند هدف بومي سازي سازه  ارائه الگوهايي از سازه فضاكار

مدول هاي  هندسه به عنوان 

فرمي و ساخت آن   است. 

  

   

 1111شكل شكل شكل شكل 

 2222شكل شكل شكل شكل 

 3333ششششككككلللل    
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        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    ----6666

در اين مقاله تالش بر اين بود كه اصولي هر چند مجمل درباره سازه هاي فضاكار بيان شود. استفاده از سيستمهاي سازه اي و 

تكنولوژي هاي روز دنيا بدون توجه به ارزش ها و فرهنگ يك كشور، چالشي ايجاد مي كند كه براي برون رفت از مشكالت ناشي از 

با تكنولوژي هاي جديد، مي بايست فناوري هاي نوين نيز بومي سازي شوند . هدف از بومي سازي  عدم تطابق ارزشهاي كشور ميزبان

ارائه راهكارهاي عملي براي نزديك تر ساختن تكنولوژي هاي نوين با چارچوب فرهنگ، هنر، معماري و شرايط زندگي در كشور است. 

، به طراحي اسالمي- در معماري ايراني  هندسي و انواع گره هاي پركاربرددر اين مقاله بعد از معرفي انواع سازه هاي فضاكار و نقوش 

پرداخته شد كه نشان از تطبيق  اسالمي با طرح چهارلنگه الماس تراش در چليك -و ايجاد نقش ايراني سازه فضاكار چليكي و گنبدي

  تكنولوژي روز با بومي سازي سازه مي باشد.
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