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 چكيــده
  نفش سازه در معماري كويري

  ) نقش رسمي بندي در سازه هاي كويري ( 
در قسمت هاي . در نواحي كويري ، گرم و خشك بوده كه منطقه وسيعي در نواحي مركزي كشور را تشكيل مي شود اقليم 

 درجه سانتي گراد مي رسد كه با -10 درجه سانتي گراد و در شب ها به 70مياني اين فالت در روزهاي  گرم دماي هوا به  
يكي از بهترين تدابير،  ساخت بناهاي متراكم به صورت .  ممكن ساخت تدابيري خاص مي توان شرايط زندگي را در اين اقليم را

  . مجتمع با پوشش هاي قوسي شكل به همراه ديوارهاي ضخيم مي باشد 
بناهاي طاق پوش بيشتر به صورت طاق چشمه يا طاق تويزه ، طاق چهاربخشي يا چهار تركي ، چهارگرده پوش ، طاق گهواره 

  . طاق پوش عرق چين ساخته مي شود اي و طاق ضربي و در نهايت 
. زير سازي طاق ها و گنبدها به صورت گوشه سازي مي باشد كه يكي از اين روش هاي  تكامل يافته  رسمي بندي است  

رسمي بندي پديده اي است متشكل از بارلنگه قوسها كه تقاطع قوس ، پوششي براي سقف اصلي بوجود مي آورد و اغلب به 
مصالح مورد استفاده در گذشته و . و گاهي بصورت پوشش دوم و كوتاهتر از سقف اصلي اجرا      مي گردد عنوان سقف اصلي 

  . گچ ، خاك رس ، آجر و در نهايت كاشي مي باشد : تازمان تكامل كاربندي و در حال حاضر اغلب شامل 
ضخامت ديوارها و جرز ها مي گردد و رانش همين مصالح باعث سنگيني و اضافه وزن رسمي بندي  مي گردد و در نهايت باعث 

در اين تحقيق ضمن بررسي نوع رسمي بندي  بكار رفته در سازه هاي كويري و حفظ . هاي قوسي نيز مزيد بر علت خواهد بود 
ه ماهيت رسمي بندي  در بناهاي كويري راهكارهايي جهت استفاده از پروفيل هاي ساختماني در ساخت انواع رسمي ها نيز ارائ

رسمي كه به عنوان سقف اصلي و يا به عنوان سقف ( مي گردد كه با استفاده از پروفيل هاي ساختماني در ساخت انواع رسمي 
  . وزن سازه و در نهايت سطح مقطع ديوارها و جرزها را پائين خواهد آورد ) دوم 
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  :مقدمه 
با تدابير خاص مي . مي شود اقليم در نواحي كويري ، گرم و خشك بوده كه منطقه وسيعي در نواحي مركزي كشور را تشكيل 

يكي از اين تدابيرها در معماري بومي اقليم گرم و خشك ، ساختن بناها و . توان شرايط زندگي را در اين اقليم ممكن ساخت 
بناهاي طاق پوشش در اقليم كويري به . ساختمانها به صورت مجتمع با پوشش طاق گنبدي شكل و ديوارهاي ضخيم مي باشد 

 طاق چهار بخشي يا چهار تركي ، طاق چهار گرده پوش و طاق گهواره اي ، طاق ضربي و در – يا طاق تويزه صورت طاق چشم
زير سازي عرقچين طاقي و گنبدها به صورت گوشه سازي مي باشد كه يكي از . نهايت طاق پوش عرقچين ساخته مي شود 

 ظلعي 20 و 16 ، 12 ، 8 ضلعي ، طاقها و گنبدها به روشهاي تكامل يافته گوشه سازي ، رسمي بندي است كه در محل چهار
به عنوان مثال در .  كه به دايره نزديك مي باشند معروف هسنتد 20 و 16 ، 12 ، 8تبديل مي شوند كه اصطالحا به رسمي 

طاقها و در اين تحقيق سعي شده رسمي به كار رفته در زير .  ضلعي مي باشد 16 ، شروع دايره عرقچين در زمينه 16سهمي 
گنبدها در معماري كويري را بررسي كرده و روشي جهت استفاده از پروفيل هاي ساختماني در ساخت انواع رسمي ها ارائه شود ، 
كه در نهايت باعث كاهش ضخامت ديوار و وزن سازه بكار رفته در ساخت رسمي زير طاقها و گنبدها با توجه به شرايط اقليمي 

الزم به ذكر است كه . شود كه اين خود باعث احياء رسمي بندي  در معماري كويري خواهد شد حاكم در معماري كويري مي 
رسمي هاي بكار رفته در زير سازي و عرقچين طاقها و گنبدها جزء سازه بناهاي كويري مي باشد كه اين نوع رسمي ها معموال 

  .در زمينه هاي مربع و مسطتيل اجرا     مي شود 
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»نقش سازه در معماري كويري «   
  »نقش رسمي بندي در سازه هاي كويري « 

وجود سلسله جبال . اقليم در نواحي كويري گرم و خشك مي باشد كه از فالت وسيعي در نواحي مركزي كشور تشكيل مي شود 
 و شرقي ، مركز اين مناطق را داراي اقليم البرز از يك طرف و كوههاي زاگرس از طرف ديگر و مرتفع بودن كوههاي جنوبي

 درجه سانتي گراد و در شب به زير 70در قسمتهاي مياني اين فالت ، روزها دماي هوا در تابستان . گرم و خشك ساخته است 
ن را در  درجه سانتي گراد مي رسد ، و در بعد از ظهر كه زمين گرم مي شود ، بادهاي پراكنده ، گرد وخاك و ماسه هاي روا-10

در ويژگي هاي معماري . با تدبير خاص مي توان شرايط زندگي را در اين اقليم ممكن ساخت . هوا و اطراف پراكنده مي كند 
  :بومي اقليم گرم و خشك 

بناها و ساختمانها به صورت مجتمع و با ديوارهاي ضخيم از خشت و گل ساخته مي شود و معموال از زمينهاي گود جهت : الف 
  .مجتمع هاي مسكوني استفاده شده است ساخت 

براي نماي اين بناها بيشتر از مالت كاه گل و سيم گل به رنگ روشن استفاده مي شود و بازشوها به حد كافي كاهش داده : ب 
  .شده است 

  .در  طراحي سقفهاي اين بناها ، ارتباط با فضاي داخلي به وسيله كانالهائي بنام بادگير انجام مي گردد : ج 
  .وجود حياط هاي بزرگ با حوض آب وسيع و باغچه عريض و طويل در پايين آوردن درجه حرارت داخلي تاثير دارد  :  د
  .در طراحي سنتي اين بناها وجود هشتي در ورودي با اختالف سطح مانع كوران بادهاي شديد و گردوغبار مي شود : ه 

بناهاي خشتي به دو روش تيرپوش و طاق پوش اجرا مي گردند كه روش طاق پوش با توجه به اقليم گرم و خشك در نهايت 
  .طاق پوش عرقچين استفاده بيشتري دارد 

بديهي است كه فشار حاصله از .ويژگي بناهاي طاق پوش خشتي فقط در وضع پوشش قوسي و طاق گنبدي آن مي باشد 
عالوه بر نيروي فشار مذكور ، نيروي ديگري كه از رانش . فوق العاده زياد مي باشد ) شروع قوس (  پاكار پوشش سقف در ناحيه

براي خنثي سازي آن بايد دقت كافي مبذول داشت كه اين امر باعث قطور ساختن ديوار زير . طاق حاصل مي شود وجود دارد 
بايد توجه داشت كه در معماري كويري شكل بنا ها .وس باشد قوس مي شود كه مي تواند عكس العمل خوبي در محل رانش ق

طوري مي باشد كه فضاها به يكديگر تكيه داشته و مجموعه فضاها با ديوارهاي ضخيم  در مقابل زلزله مقاومت بيشتري 
و گذرگاهها امريست خواهند داشت از اين رو در بناهاي خشتي و گلين نواحي كوير ، اجراي طاق تويزه در بين دو ديوار كوچه ها 

بسيار اصولي كه ديوارهاي خارجي حتي گذرگاههاي عمومي را به يكديگر كالف كامل كرده تا مجموعه در مقابل بروز زلزله 
مقاوم باشند و همچنين به علت بلند بودن ديوارها ، پوشش هاي تويزه باعث تقليل نيروي فشار و كوتاه كردن ارتفاع بنا از 

بناهاي .  مي گردد ، كه گاهي به دليل عدم شناخت از سازه هاي كويري باعث تخريب خود بنا مي گردد نظرايستائي ديوارها
طاق پوش بيشتر به صورت طاق چشمه يا طاق تويزه ، طاق چهار بخشي يا چهار تركي ، چهار گرده پوش و طاق گهواره اي و 

عرقچين طاقها و گنبدها به صورت گوشه سازي مي زيرسازي . طاق ضربي و در نهايت طاق پوش عرقچين ساخته مي شود 
  . باشند ،كه يكي از روشهاي تكامل يافته گوشه سازي رسمي بندي است

رسمي بندي پديده اي است در معماري كه از روح و فكر ايراني نشات گرفته است و بايد آن را ماهيتي استوار از فرهنگ اصيل 
كل است از بار لنگه قوسها كه تقاطع قوسي ، پوششي براي سقف اصلي به وجود رسمي بندي متش. معماري سنتي ايران دانست 

مانند سقفهاي . ( مي آورد و اغلب به صورت سقف اصلي و گاهي به صورت پوشش دوم و كوتاهتر نسبت به سقف اصلي است 
  :كه نقش عمده اي كه ايفا      مي كنند ، عبارت است از ... ) هشتي ، بازارها ، منازل و 

  .فراهم آوردن امكان اجراي طرحهاي استاندارد هندسي و سه بعدي در دهانه هاي مختلف با ابعاد متفاوت  -1
 .ايجاد روكش مناسب براي پوشش اصلي  -2
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 ) .در حالتي كه به عنوان پوسته دوم باشد ( عايق حرارتي و صوتي جهت فضاي داخلي  -3
 ) .د ارتفاع زياد فضا شكسته مي شو( سامان دادن فضاي داخلي  -4
 ) .ايجاد حفره هاي مناسب در قسمت عرقچين و هفتي رسمي ( تنظيم نور داخلي  -5
هماهنگ بودن شاقولي قوسها از روي سنگ ازاره با سر ( مرتبط ساختن خطوط عمودي با خطوط منحني شكل  -6

  ) .سفتي قوسهاي رسمي 
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تصاوير ترسيمي رسمي بندي 
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 راه تكامل خود را از قرن هفتم پيمود و به اوج خود رسيد ولي قبل از اسالم در زمان )كاربندي ( بعد از اسالم رسمي بندي 
  .ساسانيان به صورت گوشه سازي در زير گنبدها و كاخها مانند كاخ سروستان و فيروزآباد فارس كاربرد داشته است 

ل گچ ، خاك رس ، آجر و در نهايت كاشي مصالح مورد استفاده در گذشته و تا زمان تكامل كاربندي و در حال حاضر اغلب شما
مصالح مورد استفاده در رسمي بندي باعث سنگيني و ) . كاشي بيشتر جهت تزئينات آالت رسمي كاربرد داشته است . ( مي باشد 

ست كه اضافه وزن خود كاربندي مي گردد و همين وزن در سازه بنا كه شامل ديوارها ، ستونها و جرزها مي باشد ، تاثير گذار ا
 8در رسمي بندي مناطق حاشيه كويري در محل چهار ضلعي شروع طاق و گنبدها به . باعث افزايش سطح مقطع آنها مي گردد 

معروف مي باشند كه به عنوان مثال در ...  و 20 ،16 ، 12 ، 8ضلعي تبديل مي شوند كه اصطالحا به رسمي ...  و 20 ،16 ، 12، 
در اين تحقيق روش هاي استفاده از مصالح سبك در ساخت .  ضلعي مي باشد 16 زمينه  شروع دايره عرقچين در16رسمي 

استفاده از فوالد هاي رايج ساختماني پيشنهاد مي گردد كه براي پوشش عرقچين دهانه هاي مختلف ( انواع رسمي بندي      
  ) . كاربرد دارد 
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تصاوير طرح هاي پيشنهادي 
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    مي توان 6 يا 5 و قالبهاي قوسهاي فرعي از سپري شماره 18 و 16صلي قوسها از تيرآهن شماره قالبهاي ا -1
 .استفاده كرد كه بعد از پر كردن رسمي عرقچين را مي توان با آجر پوشش داد 

 و 4 و 3اجراي رسمي به عنوان پوسته دوم در نظر گرفته شود ، قالبهاي اصلي و فرعي تماما از سپري شماره  -2
ميلگرد مي تواند باشد كه بعد از اجراي رسمي و بستن با رابيتس بوسيله گچ پر شده و به مانند يك سقف كاذب 

در مراحل اول با توجه به اينكه رسمي بندي . عمل كرده و سبك مي باشد كه اغلب در زير گنبدها استفاده مي شود 
تر مي باشد و جهت كنترل نيروي فشاري عرقچين و جزء سازه اصلي بنا مي باشد ، نسبت به مصالح بنائي كم وزن 

زيرا تويزه هاي اصلي رسمي به همراه .رانش قوسها نيازي به ضخيم كردن سه پايه ها و ستونها و جرزها نمي باشد 
  :زير در اجراي دو روش به عمل مي آيد  نتايج تكيه گاه آنها تماما از تيرآهن مي باشند كه

  
  ) خصوصا انواع كاربندي گچي ( دي سرعت عمل در اجراي رسمي بن -1
به حداقل رسيدن وزن رسمي بندي به طوري كه در رسمي بندي گچي زير گنبد چنانچه از مصالح ذكر شده  -2

 . استفاده گردد ، وزن سازه كاربندي به اندازه يك سقف كاذب خواهد بود 
 قدرت مانور در اجراي رسمي بندي فلزي  -3
وسته دوم در زير سقفهاي تخت و قوسي شكل با خيز كم ، فضاي كمتري را اجراي رسمي بندي فلزي به عنوان پ -4

 )در مصالح بنائي ضخامت قوسها ، فضاي زيادي را اشغال مي كند . ( اشغال مي كند 
   :منابع و ماخذ 

  )بزرگ مهري مهندس زهره ( هندسه در معماري ايران  -1
 ) حسين زمرشدي ( اجراي ساختمان با مصالح سنتي  -2
  )زاده  حسين لراستاد( رهاي از ياد رفته احياء هن -3
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