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 : در مهندسی عمران هاسازهانواع 

 
 نمود:  بندیتقسیم  توانمی گروه زیر  6به مهندسی  گاهاز دید  ار(  Structures)به انگلیسی   ها سازه

 : ی وزنیهاسازه. 1

در مقابل    ها سازه . عامل پایداری این  شوندمی ساخته    همرویانباشتن مصالح    هستند که از   ایمصنوعی ی طبیعی یا  هاسازه

  . کندمی مثل زلزله و باد مقاومت    بارهایی، وزن زیاد این سازه در مقابل  دیگرعبارت به  ست.هاسازه نیروهای وارده، وزن این  

 . روندمی به شمار  بندیدسته های خاکی و سایر انواع آن و ... از این نوع  ، سدهاکلبه مثل اهرام، یی هاسازه
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 : ی قابیهاسازه. 2

و   (سیستم قاب خمشیب )م( هستند که با استفاده از اتصاالت صلئ)اعضای قا  هاستون از تیرها )اعضای افقی( و    ایمجموعه 

اعضای افقی    وسیلهبه ، بارهای وارده  هاسازه . در این  شوند میبه هم متصل   (سیستم قاب ساختمانی ساده) یا اتصاالت مفصلی

و سرعت  سادگی    به دلیل ی قابی  هاسازه .  شود می )مثل تیر و دال( و اعضای عمودی )مثل ستون و دیوار باربر( به زمین منتقل  

  های ساختمان ی قابی در ساخت  هاسازه  از    .باشدمی   مشابه  پالن   با   چندطبقه   ی هاسازه   احداث   برای  سیستم  ترین متداول  در اجرا،

 . شودمی مسکونی، اداری و تجاری استفاده 

 

 : )فضاکار( ی خرپاییهاسازه. 3

دلیل استفاده از هندسه    .نامندمی ی خرپایی  هاسازه شدند را  که از اعضای مستقیم )بدون انحنا( تشکیل    شکلی   ی مثلثیهاسازه

و    بودهکششی و فشاری )محوری(  خرپا،  اعضای  .  باشدمی مثلثی نسبت به سایر اشکال به خاطر پایداری بیشتر آن هندسه  

 . باشدمی از نوع مفصلی  هاالمان کلیه اتصاالت  عالوهبه  . شودنمی هیچ نیروی برشی، پیچشی و لنگر خمشی در اعضا ایجاد 

نه به اعضای آن )اعضای    شودمی خرپا وارد    هایگره در بارگذاری خرپا همیشه نیروهای وارده به   کهنکته مهم این است  

 .شود ممکن است باعث خرابی سازه و  شودمی این صورت تنش خمشی درون اعضا ایجاد  در غیرچراکه   . کششی و فشاری(

(، بیشتر برای پوشاندن  شود می)که باعث سادگی در اجرا    آن  بزرگ و نیز مشابه بودن اجزای  هایدهانهقابلیت پوشاندن    به دلیل

ی خرپایی  هاسازه از    چندمنظوره   های سالن ها، احداث بناهای عمومی و  های بزرگ(، پل هایی با دهانهسقف   ویژهبه ها )سقف 

 .شود می استفاده 

http://alefbayeomran.com/structure-system/
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 : ی قوسی )طاقی(هاسازه. 4

تحت بارهای وارده توانایی    کهد. به این معنی  مصالح فشاری بودن  شد می استفاده    هاساختمان در    درگذشتهکثر مصالحی که  ا

فکر اجرای    بهبنابراین همیشه مهندسان    ؛ دمقابله با فشار داشته و در برابر نیروی کششی مقاومت خوبی نداشتن  یخوبی برا 

.  شود سازه جلوگیری    در و از ایجاد نیروی کششی    شده تبدیل به نیروهای فشاری    هاآن که بارهای وارد به    د یی بودنهاسازه

 .دندبو هاسازه و گنبد از این دسته  مثل طاق، قوس  هایی فرم

  تر ساده (. به زبان  باشدمی   دوبعدی  ایسازه )پس قوس یک عنصر    است  پیداکرده سوم گسترش    عدبُ  طاق، قوسی هست که در

که با دوران کامل حول یک محور    باشدمی . گنبد، قوسی  باشدمی   طاق به قوس مثل نسبت دال به تیر   نسبت  گفت  توان می

زیاد و    نسبتا  مقاومت فشاری    ها سازه(. این  است  بیضی هم موجود   هاینمونه )  اند شکل   ایدایره . اکثر گنبدها است  گرفتهشکل 

لی  عنصری کمکی، جهت تقویت مقاومت کششی سازه و عام  عنوان به مقاومت کششی ضعیفی دارند. برای همین از چوب  

 .شودمی مذهبی استفاده    هایمکان برخی  معماری مساجد و معابر    . از این نوع سازه بیشتر در شود می برای ایستایی بنا استفاده  
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 ی معلق: هاسازه. 5

کششی    هایکابل   اکثرا )  شوندمی طراحی  به فرم کششی    هاالمان از  ، برای تحمل بارهای ثقلی برخی  ایسازه در این سیستم  

این   در  موجود  کابل  هستند(.  زیاد  مقاومت  کار    عنوانبه  همواره  ها سازهبا  از  هاسازه .  کندمی عضو کششی  یکی  معلق،  ی 

 . شود می استفاده  هاآن از   ندرتبه  سازیبلندمرتبه و  سازیساختمان در  و است  سازیپل برای   ها سیستم  ترینمعروف 
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 :ایپوستهی هاسازه. 6

  از   گروهی  جزء  پوسته.  کندمی   تحمل  برش   و از طریق کشش، فشار   اه بارها رک  است  سازه نازکی با سطح منحنیپوسته،  

  افزایش   را   پوسته  بار   تحمل   ظرفیت  و  سختی  باال،   به  رو  انحنای.  است  پیداکرده  خودش را  کارایی   هندسه  تغییر  با   که  ستهاسازه

  های دهنه  پوشش  همین است که  برای   کندمی   تحمل   بیشتری  بار  صاف  سطح   به  نسبت  منحنی  سطح  کهازآنجایی .  دهدمی

 .باشدمی  پذیرامکان  ایپوسته  هایسقف با  بزرگ

  متفاوتی   رفتار (  وارده  بار   تحت)  وجود   باعث  آن   کششی   مقاومت   ، اماد ظاهری شباهت زیادی به طاق دار  ازلحاظ   بااینکه پوسته  

(.  گیرندید تحت بار متمرکز قرار  نبا)  د دارن خوبی  مقاومت  گسترده بارهای  برابر   در تنها  هاپوسته. شود می   طاقی   سازه  به  نسبت

  ترین معروف قوسی از    سدهای . اندایپوسته دارای سازه   هامرغ  تخم  و  طبیعی مثل جمجمه  هایساختمان   هایفرم بسیاری از  

 .آیند می  حساببه ایپوسته ی مصنوعی  هاسازه

 

 

 :آورندهدگر 

 دانشگاه تهران(  کیژئوتکنهای عمرانی )کتاب و مولف مدرس  مهندس اسالم اسالمی 

 

 


