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 -1چکيده
همگام با توسعه فن آوری ،روشها و مصالح مورد استفاده برای ساخت سازه ها متحول شده اند و اين امکان
فراهم شده است که فرمهای متنوع معماری گسترش پيدا نمايند .در گذشته محدوديت های سازه ای اغلب عاملي بود که
معماری با سازه تطابق پيدا ميکرد بعنوان مثال شکل گيری فرمهای قوس و گنبد ،به احتمال قوی ابتدا" منتج از
محدوديتهای باربری مصالح و روشهای ساخت بوده و فرمهای چشم نوازی که برای آنها خلق شده است ممکن است
تالش معماری برای تطابق با سازه تلقي گردد .در حاليکه امروزه اين سازه است که ميتواند با معماری تطابق پيدا کند و
حتي جامه عمل پوشاندن به طرح های جديد ،مسير تحول و توسعه صنعت ساختمان را تعيين ميکند.
جايگزيني مصالحي چون فوالد ،بتن مسلح و کامپوزيتها بجای خشت ،آجر و سنگ در ساختمانها ،موجب
افزايش استحکام و ايمني سازه ها و در عين حال،کاهش وزن وحجم اندامهای باربر شده است .در ساختمان هايي با
معماری اسالمي و سنتي ،حفظ تناسب ابعاد در ارتفاع ،دهانه و احجام معماری يکي از مهمترين قيدهای طراحي
هستند.اين احجام معماری ميتوانند بصورت کاذب ساخته و بعنوان اجزای الحاقي به سازه اصلي متصل شوند ويا ميتوان
سازه را با اين احجام هماهنگ نمود و حجم معماری را توأم با اجرای سازه ،ايجاد کرد .در مجموعه طرح توسعه حرم
مطهر امام رضا(ع) تجربه هر دو شيوه طرح و اجرا بکار بسته شده است و در اين مقاله به مقايسه کيفي اين دو مقوله
پرداخته ميشود و نهايتا" توصيه هايي برای انتخاب هر يک از گزينه های مورد بحث ارائه مي گردد.

 -1کليد واژه ها

معماری اسالمي  ,طراحي بهينه سازه ها ،سازه های الحاقي

 -2مقدمه
شاخصه اصلي سازه های نوين ،طراحي بهينه آنهاست .در حاليکه رسيدن به طرح بهينه همواره
مورد توجه بوده اما تحقق آن در سايه تحوالت فن آوری ميسر گرديده است .به اين معنا که به هنگام
طراحي انتخاب نوع مصالح ،سيستم سازه و پيکربندی آن بنحوی است که ضمن تأمين ايمني مطلوب و
اهداف عملکردی ،حتي المقدور با استفاده از کمترين هزينه حداکثر بازدهي از سيستم سازه بدست آيد.
با اين توضيح روشن است که تابع هدف در طراحي ها رسيدن به کمترين هزينه است و هزينه شامل
متغيرهايي چون مصالح مصرفي ،دستمزد و زمان اجرا است .قيدهايي که برای پيدا کردن طرح بهينه بايد
رعايت شوند ابتدا تأمين ايمني مطلوب و سپس تطابق سازه با معماری است .اين دو قيد طراحي در ادوار
مختلف ،متناسب با امکانات آن دوره ،بصور مختلف بر طرحهای سازه و حتي بر طرح معماری تأثير
گذارده اند .بنظر مي رسد ،با توسعه فن آوری و فراهم شدن امکان هماهنگي هر چه بيشترسازه و
معماری ،کاهش مصالح مصرفي بعنوان يکي از معيارهای طرح بهينه ،محقق شده است .اما اين استنتاج
کلي ،تا چه حد در سازه های با فرم معماری سنتي و ايراني  -اسالمي تحقق مي يابد.
در تجربه عملي که در طرح توسعه حريم حرم مطهر امام رضا(ع) بدست آمده است ،مقايسه ای بين
هزينه پروژه ،درچند طرح مختلف  ،انجام شده است و نتايج کلي آن در اين مقاله ارائه شده است .بطور
کلي اين طرحها با دو روش طرح و ساخت متفاوت به اجرا در آمده اند ،که اين دو روش عبارتند از :
الف

طرح سازه فضايي هماهنگ با حجم معماری( ايجاد يکباره حجم معماری با المانهای سازه ای)

ب  -طرح سازه قابي شکل که حجم معماری بصورت پوسته تزئيني و توسط اجزای الحاقي به آن
متصل شده است

شکل ( )1دو روش طرح و ساخت در کنار يکديگر.

در بخشهای بعد ضمن معرفي پروژه های مورد مطالعه ،معايب و محاسن هر يک از روشهای پيش
گفته که در آن پروژه ها بکار رفته است تشريح شده است.

 -3سازه هماهنگ با معماری جايگزين معماری هماهنگ با سازه
هنگاميکه به تطابق سازه با معماری اشاره مي شود ،نبايد فرمهای مناسب در معماری را برای سازه از
ياد برد[]1و[ .]2از نظر منطقي فقط هنگامي که فرم های مناسب برای انتقال بار در معماری بکار مي روند
مي توان تطابق سازه با معماری را دنبال نمود .بعبارت ديگر برای تطابق سازه با معماری سه عامل تعيين
کننده است :فرم ،مصالح و سيستم .خوشبختانه با استفاده از مصالح مناسب و در اختيار داشتن تئوری
های مکانيک مواد و ابزارهای محاسباتي ،تأمين هدف ايمني و تضمين عملکرد مطمئن سازه در فرمهای
پيچيده نيز ميسر شده است .در مورد مزايای اصلي فوالد و بتن ،دو مصالحي که در ساخت ساختمانهای
جديد بکار مي روند و جايگزين آجر و خشت شده اند ،مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 -1توليد کنترل شده اين مصالح که ضامن کيفيت مورد انتظار و خواص مکانيکي مورد نياز است
-2رفتار مکانيکي مشخص و قابل تعريف با مدلهای رياضي ساده که امکان تحليل و طراحي و پيش
بيني رفتار سازه تحت بارهای مختلف را فراهم ميکند
 -3امکان کاهش وزن ساختمان
 -8امکان کاهش حجم اندامهای باربر ساختمان و افزايش سطح مفيد
 -8امکان پيش ساخته کردن بخشهايي از سازه و باال بردن سرعت اجرا
ترتيب ذکر مزايا در فوق ،بر حسب توجه مهندسان سازه آورده شده است که اولين اولوليت طرح را
به تأمين حاشيه ايمني مطلوب يعني کاهش احتمال خرابي سازه مي دهند .در گذشته و زمانيکه برای
ساخت وساز از مصالح آجری استفاده مي شد ،اغلب با تکيه بر تجربه های عملي و با روش آزمون
وخطا ،سازندگان ساختمانها موفق به تأمين هدف مورد نظر مي شدند ،ازينرو هر گونه نو آوری در طرح
ساختمان که آنرا در زمره ساختمانهای خاص و منحصر بفرد قرار مي داد ،به سالهای متمادی نياز داشت
وبا گذشت قرنها ،فقط يک ساختمان همچون گنبد سلطانيه ساخته مي شد و تحول طرحهای معماری
بطئي و آهسته صورت مي گرفت .همانطور که در فوق ذکر شد ،در سايه مزايای مصالح جديد ،نو
آوری در طرحهای معماری سرعت بسياری پيدا کرده است و امروزه انتظار اين است که طراح سازه با
انتخاب مناسب مصالح و سيستم سازه ای ،ضمن تأمين ايمني الزم ،طرح معماری را با کمترين تغييرات
ايجاد کند.

 -4عملکرد سازه ای المانهای معماری
اگر شاخصه های معماری سنتي در ساختمانها را از ديدگاه سازه ای به قوس ،طاق و گنبد[]3
خالصه کنيم ،استفاده از پوسته های بتني و يا تير ورقهای فوالدی برای ساخت گنبد و استفاده از تيرهای
قوسي بتني ياخرپاهای فوالدی برای ساخت قوسهای با دهانه های بزرگ ،گزينه هايي هستند برای طرح
و ساخت اين شاخصه های معماری سنتي .اما زمانيکه به موضوع تأمين پيوستگي مناسب و ايجاد مسير
انتقال بار مطلوب در سازه مي انديشيم ،خصوصا" در مقابل بارهای لرزه ای ،بايد به اتکای گنبد و قوس
و غيره به سيستم هايي همچون قابهای خمشي يا قابهای بادبندی شده توجه کنيم و اين عناصر به تنهايي
پايداری نخواهند ماند مگر اينکه بخشي ازيک سيستم سازه ای شناخته شده و پايدار باشند.
با اين توضيحات ،المانهای مورد استفاده در معماری سنتي ،ابتدا بعنوان يک جزء سازه ای يا زير ساز
هبررسي ميشوند.

 قوسهااز گذشته های دور ،قوسهای رومي بعنوان المانهای باربر در مقابل بارهای قائم شناخته شده و با
مصالحي که فقط بار فشاری را تحمل ميکردند همچون خشت و سنگ بکار ميرفتند اما اين قوسهای
آجری و سنگي در مقابل جابجايي افقي حساس بوده و بسرعت مقاومت خود را از دست داده و نا
پايدار ميشوند .با مصالح جديد عملکرد خمشي قوسها بهبود مي يابد و در مقابل جابجايي افقي بهتر عمل
ميکنند .بطور کلي ،در مقابل بار های قائم ،قوسهای بتني مناسب تر هستند تا قوسهای فوالدی ،زيرا فوالد
با وجود مقاومت بيشتری که نسبت به مصالح بتني دارد ،در خطرکمانش است در حاليکه در مقاطع بتني
بدليل ابعاد مقطع بزرگتر موضوع کمانش ،اثر فرعي پيدا مي کند .چنانچه قوس به عنوان جزيي از سيستم
ب اربر جانبي مورد استفاده قرار گيرد و تحت خمش واقع شود ،استفاده از هر دو مصالح بتن و فوالد
مناسب هستند.
هندسه قوسهای کليل و قوسهای تزئيني مشابه عامل مهمي برای کاهش سختي اين اجزا است و بنابر
اين در صورت استفاده از چنين قوسهايي ،بهتر است از سيستم باربر جانبي مناسبي در کنار آنها استفاده
شود و اجزای قوسي به آنها متکي شوند.

 گنبدهاسير تحول فرم گنبدها ،از دوره ساسانيان تا سامانيان مثالي است از مصاديق تحول بطئي فرمهای باربر .
اين عناصر در ابتدا از تبديل تدريجي بدنه چهار ديواری به شکل منحني و تشکيل فرم گنبدی پديد مي
آمدند و بعدها اجرای آن تحول پيدا نمود و دهانه های بزرگتری با تبديل چهار ضلعي متشکل از چهار
ديوار به هشت و شانزده ضلعي نهايتا" با گنبدی پوشانده شدند که کامال" برجسته بر روی بنا و مستقل از

ديوارهای زيرين خودنمايي مي نمود .در بارهای ثقلي و حتي بارهای جانبي ،فرم گنبدی بسيار پايدارتر
از قوس است .وقتي گنبدی بتني يا فوالدی ساخته ميشود معموال" آنرا همراه با سازه قابي که اسکلت
فضاهای جانبي گنبد را تشکيل مي دهد ،يکپارچه در نظر ميگيرند و همراه هم طراحي ميکنند.

 طاقهااگر از لحاظ هندسي ،طاقها را گسترش يافته قوسها در بعد سوم و در فضا تعبير کنيم ،تفاوت زيادی
بين رفتارهای آنها با قوسها ،انتظار نخواهيم داشت .طاقهای بتني ،فرم يکپارچه مناسب برای انتقال بارهای
قائم و جانبي را دارند و اغلب جزئي از سيستم سازه اصلي بشمار مي روند ،اما در سازه های فوالدی
معموال" طاقها با کنارهم چيدن قوسهای منفرد و پرکردن سطوح بين آنها ساخته مي شوند که پيوستگي
کمتری دارند و از الحاقات سازه اصلي هستند.

 تزئينات معماری (مقرنسها ،کاربندی ها و ) ...از ديگر شاخصه های معماری سنتي و ايراني

اسالمي ،تزئينات معماری مثل مقرنسها هستند که

عموما" فرم مناسبي برای تلفيق با سازه ندارند وبدليل شکستگي های کوچک و بزرگ در سطوح آنها،
مسير انتقال بار منسبي بشمار نمي روند و نمي توان از آنها بعنوان جزئي از سازه استفاده نمود بلکه بايد
آنها را با کمک اعضای رابط به سازه اصلي مهار نمود .در معماری قديم اين مهارها بيشتر از نظر ثقلي
مورد توجه بودند اما در سازه های جديد اين مهارها حتما" برای بارهای جانبي هم در نظر گرفته مي
شوند.
 -5معرفی سازه های مورد بررسی
 سازه های سبک صحنهای هدايت  :اين سازه از نوع خرپای فضايي ساخته شده از مقاطع نبشيفوالدی است .اين سازه دقيقا" حجم معماری را بوجود آورده است وفرم کلي سازه مانند ديواره های
مرتفعي است که بصورت طره ای ايستايي خود را حفظ مي کند.

شکل ( : )2بخشي از سازه خرپايي صحن هدايت

 رواقهای فلزی صحن جامع رضوی  :اين سازه بدليل سنگيني بسيار زياد و عدم امکان اتکای آن بهروی سقف زيرگذر ی که سازه از روی آن عبور مي کند ،بصورت پلي ساخته شده است که حدود
شصت متر دهانه دارد و اعضای قائم قاب ويرانديلي شکل آن به شکل پايه های رواق های مجاور هم را
ايجاد مي کنند.

شکل ( : )3بخشي از سازه واق فلزی صحن جامع رضوی

 سازه های سبک صحنهای غدير و کوثر  :بخشي از اين رواقها بصورت قاب ساخته شده است وحجم معماری با کمک آهنکشي مناسب به آن الحاق شده است .بخش ديگری از اين رواقها که در نظر
بود ،مشابه پل فلزی رواقهای صحن جامع اجرا شوند ،با کمک سبک سازی و کاهش وزن سازه به
کمتر از يک سوم و بکارگيری سيستم خرپای فضايي ساخته شده است.

شکل ( : )8بخشي از سازه رواقهای فلزی  -سمت راست سيستم سازه قابي  -سمت چپ سيستم خرپای سبک

شکل ( )8نمای نهايي رواق در مراحل پاياني اجرا

 سازه های سبک بست غربي و شرقي  :پايه های اين رواقها ،بصورت خرپای فضايي و سقف آنها دربخش تخت ،از نوع مرکب (کامپوزيت) ودر بخش قوسي از قوسهای فلزی در ترکيب با پوسته سبک
سيماني ساخته شده است .شکل پايه های اين رواقها (در مقطع) بسيار پيچيده است.

شکل ( : )6بخشهايي از سازه رواق فلزی بست غربي و شرقي

 کاربندی های گنبدی در سردر های شرقي و غربي صحن جامع رضوی  :اين فرمهای گنبدی شکلدر داخل سازه های قابي قرار دارند ولي به دليل ابعاد بزرگ دهانه و ارتفاع آنها ،از المانهای فلزی قوسي
و خرپايي منطبق با فرم معماری کاربندی برای نگهداری آنها استفاده شده است.

شکل( :) 7شکل سمت راست کاربندی سقف و شکل سمت چپ يکي از المانهای سازه ای نگهدارنده کاربندی را
نشان مي دهند

 سازه نيلوفری رواق امام  :بمنظور افزايش سرعت ساخت ،بجای پوشته بتني ،از المانهای فلزی ودالهای مسطح بتني در ساخت اين سازه استفاده شده است.

شکل ( : )8المانهای قوسي فلزی در حين مونتاژ در تصوير سمت چپ و پس از اتمام سازه در تصوير سمت راست
نمايش داده شده اند

 سازه پارکينگ شماره  -1صحن غدير و پارکينگ شماره  - 3صحن هدايت  :اين سازه ها قابهایبتني با تيرهای ماهيچه ای هستند .

شکل ( : )9ا پارکينگ شماره 3

شکل ( : )18پارکينگ شماره 1

 -6مسائل تحليلی و طراحی
وقتي حجم معماری با عناصر سازه ای مقاوم فوالدی ساخته ميشود ،معموال" اولين گزينه انتخابي،
سازه ای سه بعدی با اتصاالت مفصلي و بصورت خرپايي است که هم مسائل طراحي ساده تر و هم
سهولت اجرايي اتصاالت را دارد .اما در صورتيکه نياز باشد ميتوان از سازه سه بعدی قابي متشکل از
اعضای متصل شده بصورت گيردار و پوسته های صلب استفاده نمود که طبيعتا" اجرای مشکل تر و
محاسبات پيچيده تر و وقتگيرتری خواهد داشت .در هر صورت مدلسازی و تحليل اين سازه ها بمراتب
مشکل تر از سازه های متعارف است البته نه تنها بدليل پيکر بندی پيچيده بلکه بدليل مسائل خاص
طراحي و کنترلهای متعددی که مورد نياز است.کنترل تغيير شکلها و کنترل تنشها در چنين سازه سه
بعدی که در اغلب موارد فقط يک محور تقارن دارد و عناصر تيپ و مشابه در آن کم تعداد هستند بسيار
پر زحمت و وقتگير است خصوصا" که استفاده از عناصر نبشي و سپری برای سهولت شکل دهي اين

عناصر و امکان اتصال مستقيم جوشي بين آنها برای ساخت فرمهای سازه ای معماری سنتي بسيار مطلوب
هستند و در اين سازه ها بکار ميروند در حاليکه اين عناصر تحت اثر نيروهای فشاری ،با خرابي کمانشي
پيچشي تهديد ميشوند و کمانش ساده در آنها رخ نميدهد و بايد ظرفيت باربری اين عناصر را با احتساب
مشخصات مؤثر مقطع تعيين نمود نه مشخصات اصلي مقطع .در نرم افزارهای متداول طرح سازه ها ،اين
موارد بطور خودکار قابل کنترل نيست و فقط با محاسبات دستي بايد بررسي شوند و برای جلوگيری از
بروز خطا و اشتباه در محاسبات دستي ،ضرورت کنترلهای مضاعف طراحي بيشتر ميشود.
عالوه بر اين بايد توجه نمود ،ساخت اجزای خميده و قوسي فوالدی اگر با روش نورد سرد باشد،
در محل خم عضو و در جاييکه تغييرشکلهای دائمي و ماندگار ايجاد ميشود ،مصالح فوالدی در خطر
ترد شکني قرار ميگيرد و شکل پذيری عضو کاهش مي يابد و در هنگام طراحي بهتر است که شکل
پذيری اين عناصر بحساب نيايند و اين اعضا اصطالحا" از نوع کنترل شونده توسط نيرو قلمداد گردند.
نکته ديگر در طرح اين سازه ها ،پيش بيني اضافه بار ناشي از بي دقتي اجرای سازه است .فقط در
صورت استفاده از دستگاههای برش دقيق  CNCو دستگاههای خمکاری خودکار است که ميتوان
خطای اجرا و مونتاژ اجزای سازه را به صفر کاهش داد ولي با روشها و ابزارهای ديگر که متداول و
سنتي هستند و برای شکل دهي قوسها و کمانها مورد استفاده قرار ميگيرند نتايج متفاوتي بدست مي آيد
و امکان دارد با وجود نظارت بر اجرا نهايتا" حجمي که مونتاژ ميشود با آنچه در طرح معماری پيش بيني
شده است تفاوتهايي جزيي داشته باشد .اين مشکل هنگام تکميل نمای کار با گچ و امثالهم اصالح
ميشود ولي اين مصالح اضافه بار بيشتری بر سازه تحميل ميکند .آنچه بر اساس تجربه موجود قابل ارائه
است اين ميباشد که در سطوح غيرمسطح ،در تيزه و پای قوسها و محل تغيير انحنای قوسها تا %88
افزايش وزن مصالح مصرفي محتمل است و هنگام طراحي بايد مورد توجه طراح قرار بگيرد.
 -7مسائل اجرايی
اجرای سازه هماهنگ با معماری ،اغلب مشکل تر از سازه مدوالر و تير و ستوني متعارف است و
بنابراين ،دقت اجرايي بيشتری نياز دارد .ساخت اعضای منحني و قوسها در صورتي نتيجه مطلوبي
خواهد داشت که با کمک ابزارهای نيمه خودکار يا تمام خودکار انجام شوند .برشکاری و جوشکاری
های ظريف در اجزای فوالدی و قالب بندی پيچيده در اعضای بتني گاهي اوقات شرايطي را ايجاد مي
کنند که در اجرای سازه به پيش مونتاژ قالبها و قطعات و يا ساخت ماکت نياز خواهد شد.

شکل ( : )11فاصله ايجاد شده بين آهن آالت(که ضد زنگ دارند) با نازک کاری ناشي
از عدم دقت در ساخت اسکلت نگهدارنده کاربندی است.

 -8مصالح مصرفی
موفق ترين پروژه از لحاظ کاهش مصالح مصرفي در بين پروژه های مورد مطالعه ،سازه رواقهای
سبک (خرپای فلزی) صحنهای قدير و کوثر در مقايسه با پل فلزی رواقهای صحن جامع است که وزن
آهن آالت مصرفي حدود  %78کاهش پيدا نمود .اين موفقيت عمدتا" ناشي از سبک سازی نما و تأمين
تکيه گاههای مياني برای سازه بود .همچنين با مقايسه مصالح مصرفي در دو سيستم سازه ای نشان داده
شده در شکلهای ( )1و ( )8نشان دادند ،با استفاده از خرپای فلزی بجای سازه قابي ،ميتوان آهن آالت
مصرفي را حدود  %88کاهش داد .پس از اين دو تجربه موفق ،سازه های رواقهای صحن هدايت و
بستهای غربي و شرقي با همين سيستم به مرحله اجرا در آمدند ولي بدليل پيچيده بودن شکل آن طرحها،
اجرای سازه های خرپای فلزی با سختي انجام شدند .در هر صورت استنتاج کلي از اين تجربيات اين
است که مصالح مصرفي حداقل  %38قابل تقليل هستند اما با استفاده از فرمهای ساده تر در طرح
معماری ،هم ميتوان مصالح را بيشترکاهش داد و هم سهولت و سرعت اجرا بقدر کافي باال خواهد رفت
که استفاده از سيستم خرپای فلزی از هر لحاظ ارجحيت پيدا کند.
 -9زمان اجرا
مقايسه بين زمان اجرا ی سازه های مورد بحث نشان دادند که تفاوت قابل مالحظه ای بين زمان
اتمام اين پروژه ها بوجود نيامده است .بعبارت ديگر ،در هنگام ساخت سازه قابي ،سرعت نصب سازه

باالتر است اما پس از آن مرحله اضافه کردن الحاقات سازه بايد انجام شود که وقتگير است .در مقابل
سازه خرپايي مدت ساخت بيشتری الزم دارد ولي با نصب آن اضافه کردن الحاقات بسيار سريع به اتمام
مي رسند .در خصوص سازه های بتني نيز همين شرايط حاکم است و در صورت اکسپوز بودن سازه،
ايجاد حجم معماری ،به قالب بندی وقتگيری نياز دارد اما پس از آن لزومي به کار اضافي برای نمای
سازه نيست در حاليکه در سازه بتني غير اکسپوز که با سيستم قابي ساخته ميشود ،سرعت اوليه اجرا با
لزوم انجام کارهای تکميلي برای اجرای الحاقات سازه ،جبران ميشوند.
-11

هزينه کل
آنچه در مقايسه مصالح مصرفي و صعوبت اجرا و زمان ساخت توضيح داده شد نهايتا" در قالب

هزينه کل مقايسه ميشود .ارزيابي کلي اين پروژه ها نشان ميدهند ،کاهش مصالح مصرفي عامل مهمتری
در هزينه کل مي باشد و صعوبت اجرا و هزينه ساخت و دستمزد اجرا در کارهای سخت تر را جبران مي
کند .بنابر اين از لحاظ اقتصادی ساخت سازه های منطبق با معماری با وجود صعوبت های اجرايي صرفه
اقتصادی دارد.
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جمع بندی
تجربه موفق در استفاده از خرپاهای فلزی در احجام متشکل از پايه های منشوری و طاقهای

ساده(همچون رواقهای صحنهای غدير و کوثر) استفاده از اين سازه ها را برای کاهش هزينه مصالح
مصرفي و زمان اجرا ،مفيد نشان مي دهد .در مقابل در ساخت احجام با پيچيدگي فضايي بيشتر همچون
کاربندی زير گنبدها ،استفاده سازه فلزی که به تنهايي باربر نباشد بلکه بواسطه مهار به سازه قابي اصلي
حجم الزم را ايجاد کرده باشد ،مناسبتر است .در مورد گنبدها ،سرعت و سهولت اجرای سازه فلزی
بسيار بيشتر از سازه بتني است.
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