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 برخی از جوایز مرتبط

 اعطا شده به اعضاء انجمن  
-  جایزه بزرگداشت استاد هشیار نوشین از طرف انجمن جهانی سازه

 های پوسته ای و فضاکار

-  اعطای جایزه ویژه انجمن سازه های فوالدی ایران به استاد نصرهللا

 دیانت

-  اعطای جایزه آرک مگردیچیان از طرف انجمن سازه های فوالدی

 ایران به استاد مارکار گریگوریان

-  اعطای جایزه طرح برتر سازه های فوالدی در دو سال به اعضاء

 انجمن، جناب آقای دکتر دیانت و جناب آقای مهندس سماواتی

- جناب آقای : اعطای جایزه کتاب سال به اساتید محترم عضو انجمن

 .دکتر عابدی و جناب آقای دکتر شکسته بند

 







 تاريخچة مختصر

 
 از  1373نخستين بارقه ها و ايده هاي طرح در سال

سوي استاد هشيار نوشين مطرح شد و جلسات اوليه به 
 .نحو خود جوش آغاز شد

 

 



 
 

 قالب در فضاكار هاي سازه نامة آئين تدوين طرح 
 و مديريت سازمان فني امور معاونت فيمابين قراردادي

 به تهران دانشگاه فني دانشكده و كشور ريزي برنامه
 گسترش و ممكن هاي پشتيباني ارائة ،امر تحقق منظور
 سطح در و ملي سطح در فضاكار هاي سازه كاربرد
  .گرديد ريزي برنامه نظر، مورد كيفي

 



در چنين مقياسي تدوين آئين نامه سازه هاي فضاكار ،
براي نخستين بار در سطح بين المللي برنامه ريزي 

 .  گرديده است
 ، كميتة محترم تدوين آئين نامة سازه هاي فضاكار

متشكل از اساتيد برجسته ومتخصصان تراز اوّل اين 
 زمينه تخصصي در سطح ملّي و بين المللي مي باشد



 برنامة تدوين آئين نامة سازه هاي فضاكار
 گسترده از سازه هاي فضاكار در ايران به   بهره گيري هنوز

 . استنحو شايسته اي تحقق نيافته 

  متخصصان ممتازي در زمينه سازه هاي فضاكار در كشورمان و
 .همچنين در ارتباط نزديك در خارج از كشور حضوردارند 

  تدوين آئين نامه سازه هاي فضا كار ، موجب مي گردد كه
سازه هاي فضاكاري كه در آتيه بنا به نياز روز افزون در  

از ديدگاه فني و كشورمان توليد و احداث خواهند گرديد، 
به نحوي قانونمند طراحي و اجرا گردند و لذا سرمايه   اقتصادي

 .هاي ملي به نحو شايسته مورد بهره برداري قرار داده شوند

 ،ارائة اين آئين نامه در سطح بين   باكشورمان  در عين حال
 .  المللي سهمي در ارتقاي كيفيت خدمات مهندسي ايفا نمايد



 مرحله بندي مطالعات

  

 (1381-1380) مطالعات مقدماتي  

  

   (1386-1383)مرحلة تدوين آئين نامه 



 مرحلة اول مطالعات
 تعيين حوزه تأثير آئين نامه ، چارچوب ودامنة كار 
 آئين نامه  ( آرايه )تعيين ساختار 
تعيين روش انجام كار 
 و تعيين سرفصلهاي كلّي و جزئي( ضميمه ) بررسي سرفصلهاي پيشنهادي 
  تفكيك موضوعي سرفصلها به بخشهاي تخصصي 
 اولويت بندي مراحل تهيّه و تدوين آئين نامه و اولويت بندي در

 پردازش موضوعات و سرفصلها
 تخصصي  ( موضوع ) تعيين گروه كاري در ارتباط با هر بخش 
 تعيين مسؤول هر گروه كاري براي مرحلة دوم 
 تدوين شرح وظايف مسؤولين گروه هاي كاري و حدود مسؤوليّت هاي

 متقبّله  
  تعيين اعضاي نهايي كميته اصلي تدوين آئين نامه 
  تدوين برنامه كار و تهية برنامه زمان بندي تدوين آئين نامه 
  برآورد هزينه انجام طرح تدوين آئين نامه 
ارائة گزارش توجيهي   



 
  لذا مهندسان در تالششان براي ساختن دنياي بهتري براي

همنوعان خود و پاسخگوئي به نيازهاي جوامع متحوّل ،  
دستاوردهاي دانش بشري، معرفت زمان وقابليت هاي  

تكنولوژيك روز را در چارچوب هاي قابل تعميم به صورت  
دستورالعمل ها ، راهنماها و آئين نامه هاي طراحي و اجراي 

 . سازه ها شكل داده اند 

 
  از اهداف مهمّ چنين آئين نامه هايي تعريف مقادير و نحوة

اعمال بارها و نحوة ملحوظ داشتن آثارعوامل محتمل به  
منظور طراحي وارائة روش شناسي براي مدلسازي سازه و  

تخمين پاسخ قريب به واقعيت سازه تحت تاثير اين عوامل و 
شناخت پديده ها و گونه هاي مختلف محتمل گسيختگي و 

كمّي نمودن گسيختگي و حاشية اطمينان نسبت به گسيختگي  
 .  خواهد بود 



 

   از جنبه هاي مهمي كه الزمست در تدوين آئين نامه ها مورد توجه قرار

ارتقاء كيفيت زيست ، ايمني و بهداشت و حفاظت از محيط داده شود ، 

همچنين تدوين آئين نامه ها براي انواع  . را مي توان بر شمرد  زيست

تخصصي سازه هايي كه در چارچوب آئين نامه هاي جاري نمي گنجند ،  

  - با قابليت اعتماد مكفي -باعث ترغيب دست اندركاران به بهره گيري 

از اين نوع از سازه ها گرديده و درنتيجه منجر به گسترش كاربرد آنها  

وطبعاً افزايش گزينه هاي طرح ها و يافتن روشهاي بهينه به منظور 

 .برآوردن نيازهاي جوامع خواهد گرديد 



 فرايند تكوين آئين نامه

 
 شناسائي ضرورت تدوين آئين نامه 
  برنامه ريزي و مديريت فرايند 
 تدوين آئين نامه 
تشويق و نظارت بركاربرد 
 نتايج حاصل از كاربرد و  تاببررسي باز

 هاي الزمتجديد نظر اعمال درصورت لزوم 



 

  اهداف : 

 هدف از تدوين اين آيين نامه تعيين حداقل ضوابط و

معيارهاي الزم براي تحليل، طراحي، اجرا، بهره برداري و 

مشمول اين آيين شبکه ای نگهداري  سازه هاي فضاكار 

نامه مي باشد؛ به نحوي كه شرايط الزم براي بهره 

برداري ايمن و دوام سازه را با رعايت جنبه ها و 

بر اساس اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی مالحظات 

 . معرفت زمان و دانش روز تامين نمايد 

  



:در تدوین این آیین نامه فرض بر آنستكه   

 













 



1-1-2-1-  طبقه بندي سازه هاي فضاكار: 

- مصالح  

3- روش هاي ساخت سازه هاي فضاكار 

 دو گروه پیشسازه هاي فضاكار به لحاظ شیوة ساخت به-
سیستم هاي . تقسیم بندي مي شوند  ساخته و ساخت درجا

-هاي پیشگرهي، واحدي و تركیبي معموالً در زمرة سیستم
ساخته محسوب مي گردند كه غالباً به صورت واحدهاي 

ساخته و با قابلیت تولید انبوه به روش تكرار شوندة پیش
 .گردند هاي صنعتي تولید مي



حوزة فراگيري و دامنة كاربرد  





 



  بعضي از الگوهاي اصلي شبكه های دو الیه



بعضي از الگوهاي اصلي چليك ها    



  مثالهايي از گنبدهاي تك اليه















 







-2-  مباني طراحي 

1-2- 1- مقدمه 

 فلسفة طراحي در این آیین نامه مبتني بر حاالت حدي است كه همراه

با ملزومات عملكردي مورد انتظار با بهره گیري از روش ضرایب 

 .  پاره اي بار و مقاومت به كار گرفته مي شود 



موارد ذيربطعمر مفيد طراحيطبقه بندي عمر مفيد

.  

-

-



-2-  مباني طراحي 

1-2- 1- مقدمه 

 فلسفة طراحي در این آیین نامه مبتني بر حاالت حدي است كه همراه

با ملزومات عملكردي مورد انتظار با بهره گیري از روش ضرایب 

در این بخش مباني . پاره اي بار و مقاومت به كار گرفته مي شود 

طراحي،  ارزیابي و كنترل طرح براساس این فلسفه تشریح شده و 

رهنمودهاي الزم در ارتباط با سطوح اطمینان مورد نظر، متناسب 

. با كاربري هاي متفاوت، براي سازه هاي فضاكار ارائه مي شود

روش هاي طراحي مبتني بر ترازهاي عملكرد مورد انتظار سازه 

هاي تعییني و تحت تاثیر سطوح متفاوت عوامل مؤثر، از دیدگاه

همچنین احتمال اندیشانه، در این چارچوب به نحو همساز مورد 

 .  گیري قرار داده شده است بهره



1-2-2- الزامات بنيادين طراحي 

1-2-2-1-  اصول بنيادين 

1-2-2-1-1-  سازه هاي فضاكار مشمول این آیین نامه باید

به نحوي طراحي و احداث شوند كه در طول عمر مفید 

مورد نظر، با سطح اطمینان تعریف شده و با رعایت 

 : مالحظات اقتصاد مهندسی، شرایط زیر را پاسخگو باشند 

 سازگاري خود را براي كاربري مورد نظر حفظ نمایند. 

 در مقابل تمامي عوامل محتمل و آثار محتمل ناشي از آن

-ها، چه در حین ساخت و نصب و چه در طول دورة بهره
برداري، با توجه به تراز عملكردي مورد نظر، پاسخ 

 .اي را از خود بروز دهند تعریف شده



1-2-2-1-3-  سازة فضاكار باید به نحوي طراحي و

احداث گردد كه عالوه بر ارائة رفتار پیش بیني شده تحت 

تأثیر عوامل محتمل مؤثر در طول عمر مفید خود، در 

صورت وقوع آتش سوزي، انفجار، ضربه و عواقب 

اشتباهات انساني، میزان گستردگي خسارات وارده از آنچه 

به ویژگیهاي علت اولیه و عامل مؤثر مربوط است، به 

 .طور نامتناسب فراتر نرود

-2-2-1-2-  سازه هاي  فضاكاري كه مطابق با بندهاي

هاي مذكور در فوق طراحي و احداث مي گردند، باید جنبه

ایمني، خدمت رساني و دوام مكفي را با توجه به شرایط 

مورد نظر در طراحي و اصول طراحي مفهومي و 

 .معیارهاي عملكردي ارضا نمایند



-      كاهش خطرپذیري.









 



-2-2-1-5-  الزامات بنیادین مذكور در فوق در سازگاري











 . 



1-2-2-2-سطوح اطمينان  قابليت و  

-   سبب و نحوة پاسخ در ارتباط با حالت حدي تعريف
 شده،

-  عواقب گسيختگي به لحاظ خسارات جاني، جراحات
وارده، صدمات بالقوه يا بالفعل اقتصادي و ميزان 

 اختالل در امنيت اجتماعي و فردي،
-  ميزان هزينه هاي الزم در ارتباط با بهره گيري از

راهكارهاي ممكن براي كاهش خطر پذيري و ارتقاء 
 .ايمني و سطح اطمينان 

-  سطوح اطمينان مورد نظر متناسب با ميزان اهميت
سازه و براساس شاخص هاي معين و سطوح خطر 

 .پذيري تعريف شده 

 































 



1-2-2-4- دوام  

1-2-2-5- مديريت كيفيت   

 



-  حاالت طراحي و عوامل مؤثر در تقسیم بندي كلي خود به
 :گروههاي زیر منقسم مي شوند 

مربوط به شرایط بهره برداري متعارف :  حاالت مستمر الف ـ
 .سازه 

مربوط به شرایط موقت سازه، به عنوان مثال:  حاالت گذرا ب ـ  :
 .دورة ساخت، تعمیرات، مقاوم سازي و بهسازي 

مربوط به شرایط استثنائي محتمل و مرتبط با : حاالت تصادفي  ج ـ
سوزي، ویژگیهاي سازه یا شرایط محیطي یا موارد دیگر مانند آتش

 ...انفجار، ضربه، 

مربوط به زمین لرزة محتمل الوقوع در ساختگاه:  وقوع زلزله د ـ .
در این آیین نامه، به ویژه در حالت طراحي برای در نظر گرفتن 

آثار ناشي از وقوع زلزله، چارچوب فلسفة طراحي مبتني بر 
 .حاكم خواهد بود 3عملكرد به شرح مندرج در فصل 



1-2-4-4-  طراحي مبتني بر حاالت حدي
















 



1-2-5-2-   مقادير مشخصة عوامل 

1-2-5-2-1-  مقدار مشخصة هر عامل معرف و شاخص اصلي آن

 . عامل به شمار مي رود 

1-2-5-2-2-  مقادیر مشخصة عوامل در بخش هاي مربوط این

آیین نامه در مورد عوامل متغیر به روشهاي زیر در نظر گرفته مي 

 :شوند 

-  كرانة باالئي با این هدف كه در طول بهره برداري از آن مقدار

 .  تجاوز نگردد 

-  كرانة پاییني با در نظرگرفتن میزان احتمال مشخصي در ارتباط

 .با آنكه در یك دورة معلوم زماني احتمال وقوع داشته باشد 

-  مقدار اسمي در حاالتي مورد استفاده قرار مي گیرد كه توزیع

 .احتمالي متقني در دست نباشد 





3


 



 



1آثار ناشي از خستگيـ 7ـ2ـ 

1عوامل ديناميکيـ 8ـ2ـ 

1عوامل ژئوتکنيکيـ 9ـ2ـ 

1آثار محيطيـ 10ـ2ـ   

1خواص مصالحـ 11ـ2ـ 



1-2-12- داده هاي هندسي  

1-2-13- تحليل  

1-2-13-1- اصول مدل سازي   

1-2-14- آتش سوزي  



  داليل عمدة اولويت بندي
و كار فضا هاي سازه انواع متداولترين فراگيري حوزة مشمول فضاكار هاي سازه 

 . اند بوده كشور داخل و خارج در كاربرد بيشترين داراي
 
سازه از اي عمده سهم و باشند مي كاربردي نيازهاي اغلب پاسخگوي ها سازه اين 

 . اند داده اختصاص خود به  را فضاكار هاي
 
اين به و بوده صنعتي انبوه توليد خور در ، جا در ساخت امكان بر عالوه ها سازه اين 

 و دارند هماهنگي آن انكار قابل غير مزاياي و مدوالر ساخت و طراحي با ، ترتيب
 جنبه و شناختي زيبا ديدگاههاي و ايمني و مهندسي ، فنّي ملزومات تلفيق امكان
 . سازند مي فراهم را اقتصادي هاي

 
قابل تعداد به جهاني سطح در .... و چوبي ، آلومينيومي فضاكار هاي سازه گرچه 

 سازه مصالح عنوان به كنون تا اي سازه فوالد سهم ،ليكن اند شده ساخته  توجهي
 . باشد اينچنين نيز آينده در كه رود مي انتظار و بوده منازع بال مشبّك فضاكار هاي

 براي آلومينيومي مقاطع توليد و نبوده ميّسر چوب از انبوه استفادة نيز  درايران
 تهيه امكان انبوه توليد سطح در و نيافته تحقّق كشور داخل در نيز اي سازه كاربرد

 به كنون تا آنچه .است نگرديده مهيّا كشور در آلومينيومي اي لوله مقاطع وساخت
 احداث كشور داخل در جا در ساخت يا ساخته پيش مدرن فضاكار هاي سازه عنوان

 ديگري جايگزين كه رود نمي انتظار و  بوده فوالدي مصالح نوع از ، است گرديده
 . باشد متصوّر كشور داخل در نزديك آتية در فوالد براي



 ساختار ، پيكر بندي و آراية كلي آئين نامه

 متن اصلي ، تعاريف ، واژه نامه و نمادها،  آئین نامه داراي
تفسير و توضيحات مشروح ، راهنماي كاربرد و گزارش 

 . خواهد بود  مطالعات ويژه

 

  آئین نامه شامل پنج بخش به شرح زیر خواهد بود: 

 ل ّّ  كليات : بخش اّو

 طراحي : بخش دوم 

 اجرا: بخش سّوم 

 بهره برداري ونگهداري : بخش چهارم 

 مستند سازي: بخش پنجم  







 





 











 









 



























 





 طراحی به کمک آزمایش
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 اولويت بندي مراحل تدوين آئين نامه

 

 اولویت در تدوین آئین نامه به  بخش اّول و دوم  :

 .  داده شده است  كليات و طراحي

 



و برداري بهره اجرا، ، طراحي هاي بخش اگرچه 
  باشند مي فراواني متقابل پيامدهاوآثار داراي نگهداري

 تعيين در آثار اين كه است آمده عمل به كوشش ولي ،
 توجه مورد جزئي و كلي موضوعات تفصيلي فهرست

  .شوند داده قرار
 
قسمت ارائة طرّاحي، و كلّيّات هاي بخش تفكيك با 

   .گردد مي ميسّر تري كوتاه مدت در كار از مستقلّي



 گروه هاي كاري و كميته هاي تخصّصي

كميته هاي تخصصي : 
 
  عوامل و بارهاي موثر 
 مباني طراحي و طراحي مجموعة سازة فضاكار 
 تحليل 
طراحي اعضا ، اتصاالت ، پيونده ها و تكيه گاهها 
طراحي مبتني بر آزمايش 
 (ساخت  ، بافت ، نصب ، رواداري ومديريت كيفيت )اجرا 
 بهره برداري و نگهداري 
مستند سازي 



 

 اهمیت عوامل غیرخطي 

در شبكه هاي فضاكار تك الیه اثر غیرخطي هندسه بسیار زیاد و در مقابل، اثر غیرخطي مصالح كمتر داراي  -
.اهمیت است  

.در شبكه هاي دو الیه تخت اثر غیرخطي مصالح اهمیت بسیار بیشتري نسبت به غیرخطي هندسي دارد -  

(  آنالیز غیرخطي كامل)غیرخطي مصالح و هندسي ( داراي انحنا)و در مورد شبكه هاي دو الیه پوسته اي  -

.تواماً باید مورد توجه قرار گیرند  



 

  ناپایداری عضو

 

 ناپایداری گرهی 



 

  ناپایداری پیچشی گره



 

  ناپایداری خطی



 

 

  ناپایداری کلی

  ناپایداری کوپله
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Materials of Construction 

 

Steel 

 

Welding Materials 

 

  Bolts and fasteners 



Recognition and the analysis of 
defects has a key role on the 
behaviour of the joint under low 
cycle fatigue. 

 

Crack monitoring is essential. 

 

Remote monitoring is to be 
considered as a trend in the present 
and the future. 

















• Concluding Remarks 
  

 Proper materials 
 Proper design and detailing 
 Proper construction practice 
 Proper quality control 
 Establishment of a quality assurance 

procedure 
 Proper use 
 Proper maintenance 
 Proper documentation 
                 - Provide as built drawings 




