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Aims: The arrival of European architects and the return of the Iranians students were 

the root of modern architecture in Iran. Roofing with truss structures is one of the 

architectural achievements of this period. In many buildings, and even for covering 

industrial buildings, trusses were used to cover large spans. The present study tries to 

address the differences between Iranian and non-Iranian truss structures in industrial 

heritage buildings. 

Materials & Methods: The first step of the research is documentation. The second part is 

based on the field study and structural analysis. Six samples were selected from among 
from the shared-heritage of Iran and Germany in the late Qajar and beginning Pahlavi 

era in the Gilan and the Mazandaran provinces. The methodology was set to explain the 

difference between Iranian and non-Iranian truss structures. 

Findings: Among the six selected samples of sloping structures, the two were made with 

Iranian truss systems and in the four other samples non-Iranian truss systems. The first 

group is only pretending to be sloping structures but the second group could be 

categorized as real truss structures. 

Conclusion: Investigating the two different groups of sloped roof structures suggests 

that Iranian truss systems are different from the western truss due to deployment of 

elements, cut of the wood, joints and distribution of forces. It shows that what we name 

as Iranian systems of truss structure is only similar in face with the western truss 

systems; and in statics point of view, those are different obviously.  
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سازه بر  در تحلیلی  شیبدار  چوبی  های 

 مربوط بههای صنعتی شمال ایران  ساختمان

 دوران پهلوی 
 

 3علی اصغرزاده، 2اسکندرمختاری طالقانی، *1زادهپریسا اسماعیل

 

پژوهشگر دکترای معماری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی،    -1

 مسئول( )نویسنده  چالوس، ایران.

تهران   -2 واحد  معماری  و  هنر  دانشکده  مرمت،  گروه  استادیار، 

 .مرکز، تهران، ایران

استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد   -3

 . اسالمی، چالوس، ایران

 
 

 چکیده 

  کشور،  از  خارج  ایرانی  تحصیلکردگان  بازگشت  و  خارجی  معماران  ورود  اهداف: 

 خرپایی   هایسازه  با   شیروانی  پوشش  شد.  معماری  از  جدیدی  شکل  ظهور  سبب

  برای   حتی  و  هاساختمان   از  بسیاری  در  است.  دوران  این  معماری  رهاوردهای  از

  استفاده   خرپا  از  بزرگ  هایدهانه  پوشاندن  واسطه  به  نیز  صنعتی  بناهای  پوشش

  در  غیرایرانی  و  ایرانی  خرپایی  هایسازه   تفاوت  به   دارد  سعی  حاضر  پژوهش  شد.

 بپردازد.  صنعتی بناهای

  بازخوانی   و  ایکتابخانه  مطالعات  به  تکاا   با  پژوهش  اول  گام  ابزار و روش ها: 

  بخش   در  .پردازدمی  موضوع  بررسی  و  نقد  به  ، مانده  برجای  متون  و  اسناد  دوباره

  میان   از  نمونه  شش  ، عینی   و  میدانی  مشاهدات  پایه  بر  ،پژوهش  فرآیند  از   دیگر

  و   ایران  مشترک  میراث  به  منسوب  ، پهلوی  دوره  و  قاجار  اواخر  صنعتی  بناهای

 . است شده تحلیل و انتخاب  مازندران و گیالن استان دو در آلمان، 

 در   و شده  اجرا   ایرانی خرپای با مورد دو  دار،  شیب سازه نمونه شش از یافته ها: 

  تنها   اول  گروه  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  غیرایرانی  خرپای  دیگر  نمونه  چهار

-سازه   دسته  در  دوم  گروه  و  خرپا(  ظاهر  )فقط  شوندمی  محسوب  شیبدار  هایسازه

 اند. خرپایی های

های شیبدار در جریان تحقیق این بررسی دو گروه متفاوت از سازه  نتیجه گیری: 

ایرانی به لحاظ ترکیب قرارگیری اعضاء، برش  مطلب را روشن کرد که   خرپای 

چوب، اتصاالت و توزیع نیروها، متفاوت از خرپای فرنگی است و آنچه ما در ایران  

-ای تفاوتو به لحاظ سازه مشابه خرپا هستند نامیم، تنها از جنبه شکلیخرپا می

 های آشکاری را با یکدیگر دارند. 

 

های چوبی شیبدار، معماری معاصر  شیروانی، سازه  سقف  کلمات کلیدی: 

ایران، میراث معماری صنعتی، معماری صنعتی، میراث مشترک معماری  

 .ایران و آلمان، فناوری های نوین، پایداری 

 

  مقدمه

ای دیرین دارد. های مورب در ایران سابقهاستفاده از پوشش

ایران به دست  ها در ترین سندی که از این نمونه سازهقدیمی

آمده است مربوط به نقش مهری متعلق به تمدن شوش و در 

)شکل است.  میالد  قبل  سوم  و 1هزاره  اجزا  اتصاالت   ،)

می ارائه  را  عالی  مکانیکی  سیستم  یک  موجود  -تناسبات  

این نوع خرپا را در اصطالح مهندسی  به نام خرپای    ]1[دهد.

ص به صورت  خوانند و از دید مهندسی با دقت خاوارِن می

از لحاظ  مجموعه یافته است که  از اشکال مثلثی ترکیب  ای 

مکانیکی برای صلبیت خرپا ضرورت دارد. ترسیم مجموعه  

خطوطی که با این ترتیب خاص شیوه خرپایی را به وجود  

 ]2[تواند باشد.آورده است تصادفی و بدون طرح قبلی نمی

با   ای  استوانه  سیلوهای  از  استفاده  مهر  در  موجود  تصاویر 

 ]3-1[سقف نیم گنبدی را نشان داده است 

 ق.م 3000: مهر به دست آمده از شوش 1شکل 
 

های شیبدار با سازه خرپایی شکل  در دوره صفوی نیز پوشش

آن نمونه  یک  عالیقاپو  ستاوند  پوشش  و  است  شده  ها کار 

ها، تیرهای  سازه شامل: ستون  است.  اعضای تشکیل دهنده

ها در تماسند، تیرهای فرعی که در باالی  اصلی که با ستون

آن بین  در  یا  اصلی  شدهتیر  واقع  فشاری ها  اعضای  و  اند 

خرپایی که  بار  را  از تیرهای اصلی به تیرهای فرعی را انتقال 

شود.  دهند، بخشی از بار توسط دیوارهای جانبی تحمل میمی

منتقل می  یک سیستم را  بار جانبی  در سقف  کند مهاربندی 

 . ]4 [(2)شکل
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 : خرپای عمارت عالی قاپو 2شکل 

 

اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی به واسطه ورود معماری  

قرار  تقلید  مورد  نیز  معماری  این  الگوهای  ایران  به  اروپایی 

از    نادرست  الگوها برداشتی  این  گرفت که در بعضی موارد 

ها بود. از این دوران اجرای سقفمعماری  متداول در غرب  

از  بسیاری  و  شد  رایج  خرپا  با  و  شیروانی  صورت  به 

ها با این الگو ساخته  های مسکونی، اداری و عمارتساختمان

ها به لحاظ فرم و نحوه  شدند. در این دوره بسیاری از سازه

اتصاالت متفاوت از خرپاهای غربی  بودند.

 

 

 

 

 

 
 ]5[ترسیم: نگارندگان با برداشت از دامن پاک جامی: خرپای فرنگی،  3شکل

 

های منتخب دوره قاجار تهرنگ خرپایی  در کتاب اطلس نقشه

مثلث  مورب  اعضای  با   و  که همان  ترسیم شده  بندی شده 

)شکل   است.  فرنگی  خرپاهای  3خرپای  شکلی  لحاظ  به   )

مثلث قابی  از  متشکل  آن ایرانی  داخلی  تیرهای  که  است  ی 

اند ولی تیرهای داخلی خرپاهای فرنگی در داخل قاب  عمودی

 مثلثی به صورت مورب اند. 

  های صنعتی حضوری تازه یافته و در دوره قاجار ساختمان 

آورند. تعدای از بناهای این  شکلی نو در معماری را پدید می

خ از  تبعیت  با  یا  و  ایرانی  خرپاهای  همان  با  رپاهای  دوره 

فرنگی ساخته شدند، با گروه سومی نیز مواجهیم که ترکیبی  

اند. این نادرست از خرپاسازی ایرانی و فرنگی را ارائه داده

سازه الزمگونه  کارآیی  فاقد  عملکردی  لحاظ  به  در  ها  اند. 

ایران شمال  بومی  پوششنیز  معماری  برای  شیروانی  ،  های 

اند  رآن خرپا نام نهادههای چوبی شیبدار ساخته شده که بسازه

-ها به لحاظ شکل و میزان مقاومت ویژگی)اگرچه این سازه

های خرپا را دارا نیستند( در برخی از بناهای صنعتی به جای  

توان نمونه این  مانده از دوران قاجار و پهلوی شمال ایران می

های هر ها را مشاهده کرد که در ادامه به توصیف ویژگیسازه

                                      شود.مییک پرداخته 

پژوهش که  است  آن  بیانگر  مرتبط  منابع  انجام بررسی  های 

ها صورت نگرفته و  شده با محوریت شناخت این نوع سازه

اند. بخش اعظم به طور اجمالی به توصیف هر یک پرداخته

ها مربوط به معماری بومی منطقه شمال ایران است و پژوهش

اند. دکتر مهدی فرشاد در کتاب  ها اشاره کردهبه انواع گونهتنها  
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ترین خرپا  تاریخ مهندسی در ایران اشاره کرده است که قدیمی

سال پیش در شوش به دست آمده و پیشتر از آن   5000در  

نداشت  وجود  کتاب،خرپایی  در  گالبچی  محمود  های  دکتر 

نواع خرپا به معرفی ا  و سازه در معماری    هادرک رفتار سازه

روشها و جزئیات اجرایی معماری    ،پردازد. بسیاری از منابعمی

. تنها در مقاله ندبومی این منطقه را مورد مطالعه قرار داده ا

حیدری   وحید  و  رنگچیان  در  پوششبه  علی  مورب  های 

. در این نوشتار سعی بر این کنداشاره می معماری سنتی ایران  

پوشش در  است  شیبدار  ایران  بنا  6های  شمال  صنعتی  های 

های معماری، الگوی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و ویژگی

 ها بررسی شود. ساخت و نقاط قوت و ضعف آن

ای و بازخوانی  گام اول پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه

عکس، نقشه و متون برجای مانده به نقد  شامل  دوباره اسناد  

دیگر از فرآیند پژوهش بر    . بخش پردازدمیو بررسی موضوع  

های موردی از  پایه مشاهدات میدانی و عینی است که نمونه

میان بناهای صنعتی اواخر قاجار و دوره پهلوی در دو استان  

گیالن و مازندران  انتخاب شده و اساس کار بر پایه تحلیل و  

پژوهش  این  نیز  هدف  لحاظ  به  و  بوده  محققان  استنباط 

می تفاوت  پژ  باشد.کاربردی  تا  است  آن  بر  رو  پیش  وهش 

های شیبدار و خرپایی در بناهای صنعتی  منطقه شمال  سازه

 ایران را بررسی کند.

 

 مواد و روش ها  

ای  اند که اهمیت فوق العادههای چوبیترین سازهخرپاها سنتی

اولین   حقیقت  در  دارند.  سازها  و  ساخت  پیشرفت  در 

انسان توسط  چوبی  اولیه  خرپاهای  در های  محافظت  برای 

برابر عوامل جوی ابداع شد و این اولین حضور خرپاها در  

زندگی انسان بود. گرچه ساختارهای نخستین استحکام باالیی  

ها هایی اندک از آن نداشتند و همین موضوع سبب شد نمونه

 .]6[ماندب بر جای 

توان به طور دقیق مشخص کرد که اولین خرپا به عنوان  نمی

ترین نمونه قدیمیچه زمانی ظاهر شده است.  یک سازه سقف  

شناخته شده  خرپای  چوبی در کلیسای صومعه سنت کاترین  

که در کوه  سینا مصر مربوط به قرن ششم پس از میالد است.  

این سقف ساده مثلثی شکل    ]7[یک خرپا چوبی ساده است 

عضو شیبدار تشکیل شده بود.    دوتنها از یک تیر عرضی و  

ظاهر  یا پِرلین  الپه هایی باقبل میالد سقف 3000در مصر در 

شود که با چوب گرده و از تنه درختان بودند و در میان  می

می  قرار  دیوار  خرپای  دو  کالسیک  دوره  یونان  در  گرفتند. 

شود که در آن یک تیر عمودی در مرکز و  شناخته می آسناریا 

اتصال   تکنیک سبب می  2محل  این  که  بود  شد  تیر شیبدار 

اولین   کند.  پیدا  افزایش  برابر  دو  به  ساختمان  آزاد  طول 

-ها توسط رومیخرپاهای چوبی در رنسانس متولد شدند. آن

دادند و های مثلثی را تشکیل میها اختراع شدند که پشت بام

در    ]8 [  شودها ظاهر میهای چوبی سقف با آناولین سازه

فرم معرفی  رنسانس  انگلستان  دوران  معماری  به  های  ایتالیا 

حل راه  اتخاذ  مشکالت  همراه  نقص  رفع  برای  جدید  های 

 بندهای بزرگ بدون پشت های سنتی مثل پوشاندن دهانهروش

ساختمان گرفت.  شکل  جونز میانی  اینگیو  توسط  که    هایی 

( طراحی و 1723  -1632)    ( و کریستوفر رن1573-1652)

ای خرپای  ههای سقف را با الهام از نمونهاند طرحاجرا شده

شود که پاالین نامیده می  کینگ پُست و کویین پُست   کالسیک

می و اجرا  نشد  ابداع  پاالدیو  توسط  خرپا  نوع  این  کردند. 

ها قبل از زمان او در ایتالیا این نوع خرپا رایج بود اما او  مدت

به  هایش از این نوع خرپا استفاده می دراغلب ساختمان کرد 

. بر اساس دسته بندی،  ] 9[  ه استهمین دلیل نام او را گرفت

 :انده قابل تقسیمن های چوبی شیبدار به دو گو سازه

 های خرپایی و گروه اول شامل سازه ▪

 های غیرخرپایی  گروه دوم سازه ▪

خرپایی  سازه بودن  های  دسترس  در  دارند.  باالیی  اهمیت 

چوب با ابعاد طویل و با استحکام الزم محدود است و یکی 

های رفع این مشکل خرپا است که با انواع اتصاالت از راه حل

-های خرپایی چوبی سازهسیستم  ]10[توان آن را شکل دادمی

ای باربر کارآمدی هستند و برای طراح سازه آزادی زیادی ه

-ساختار خرپا به این دلیل انتخاب می  ]11[کنندرا فراهم می

بهینهش ابعاد کوچود که  از چوب در  ک  ترین روش استفاده 

 ]12[های زیبایی شناختی نیز دارداست و عالوه بر آن ارزش

چوب نه تنها به دلیل کیفیت فنی بلکه به دالیل زیست محیطی  
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 یکی خرپا  ]13[شودنیز یک ساختار عالی در نظر گرفته می

 عضوهای خرپا شامل هر است.  مهندسی اصلی هایسازه از

در    .]14[اند یکدیگرمتصل به هامفصل در که است  مستقیمی

هایی  ترین سازهتاریخ ساخت و ساز خرپاهای چوبی اصلی

می  استفاده  نگهداری سقف  برای  که  نوع  هستند  این  شوند. 

های مسطح و سه بعدی  با تیرهای  ها به عنوان سیستمسازه

شوند و بسته به دهانه سقف دارای مقاطع چوبی ساخته می

بامختلف توزیع  قابلیت  و  عمودیاند  نیروی    ر  ایجاد  بدون 

که  نآدلیل    به  ]15[  رانشی بر روی دیوارهای جانبی را دارند

متصل هستند   اجزای سازه خرپا به شکل مفصلی به یکدیگر

درآن گشتاور  بینیروهای    مختلف  اعضای   است.  تاثیر ها 

 یا و مهره و پیچ با باید اتصال نقاط تمام در چوبی خرپای

 میخ شوند یکدیگربسته به  محکم فوالدی هایاسکوپ

  [16]   باشد.نمی کافی یکدیگر به اضالع این ساده نمودن

کردن قطعات گیرد،    جفت  فنی صورت  با اصول  باید  خرپا 

مقدار   هایمیخ به  و  الپه گذشته  تمام ضخامت  از  باید  الپه 

 . الزم در عضو فوقانی خرپا فرو روند

 

 

 

 ]17[: چند نمونه خرپا، ترسیم نگارندگان با برداشت آزاد 4شکل 

نسل  پیدایش به منجر چوبی،  هایسازه توسعه و تولید

در شده چوبی های ساختمان اسکلت  از جدیدی  است. 

محوری چوبی هایسازه  دیوار، هایالمان در نیروهای 

 طرف از و شده خرپا تحمل مقاطع توسط کف و سقف

 سختی بر عالوه باال مقاومت برشی با خرپاها مجموع دیگر

-14[  دار است سازه را عهده کل سختی ساختمانی، اجزا

18[                        

لحاظ  «  غیرخرپاییهای  سازه» به  هم  و  لحاظ شکلی  به  هم 

که دچار خمش  ای با خرپاها تفاوت دارند و به دلیل آنسازه

ها دارند. بر عکس شوند مقاومت کمتری نسبت به خرپامی

ها  ها مثلثی شکل نیستند، ساخت آنخرپاها  اعضاء این سازه

بیشتر جهت پاسخگویی به مسائل اقلیمی بوده که به راحتی  

ای مد  های سازهالت جوی را به زمین انتقال دهند و جنبهنزو

نظر نبوده است. بیشتر اتصاالت به وسیله میخ است و معموال 

در حقیقت خرپشته همان    شوند.به صورت مناسبی اجرا نمی

دارد و نصف   است و واریخته تنها از یک طرف شیب   شیروانی

رایج  های  سقف شیروانی یکی از انواع سقفشیروانی است،

اجرا   با چوب  و  دارد  زیادی  شیب  که  است  منطقه  این  در 

شود.  چوب به دلیل فراوانی و در دسترس بودن از مصالح  می

ساختمانی اصلی در این منطقه است که در سازه، دیوار، کف  

. ]19[شودهای بومی استفاده میو همچنین سقف خانه

  

 

 

 

 

 

 

 
 : سقف گالی پوش 5شکل 
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 که شود می  ساخته دار شیب   صورت  به خانه تمامی سقف

 می چهارطرفه  شیب   صورت به اغلب  بومی های نمونه در

 ساقهبا    کلوشی   سقف پوشش نوع ترین لمتداو.   و  باشد

صورت    که به  یهایاز ساختمان  یدر برخ  ] 20[  .است  برنج

متعدد ساخته    یهافضـای متنوع و بام  ییک مجموعه با تعداد

بعضیم بام  که  بود  ممکن  فضاها  یشدند،    به   یجانب  یاز 

یک طراحـ   صورت  گونهی  شیبه  به  شود،  سـاخته  که    یاو 

و بخش زیرین  ی  مرکزی  بام متصل به دیوار فضا  یبخش باالی

  ی رو   یروستای  ی در نواح .  باز قرار داشت   یبام به سمت فضا

پوشاندند.  یقابل استفاده و در دسترس م  یبام را با الیاف گیاه

دوام بود، هر سال   کردند کمی که استفاده می  گیاهانه  اگر ساق

  ی یا هر چند سال یک مرتبه آن را مرمت و پس از فرسودگ 

مـ  تعویض  را  آن  برخد.  کردنیزیاد  نواح  یدر    ه حاشی  یاز 

که گیاه    یاز گال حینوا  یبرنج و در برخ  هخزر از ساق یدریا

م  یتر  بادوام استفاده  به   ن یا  ]21[  کردندیبود  ها  نوع خانه 

)خانه  الیگ  سرخنه  گال  یابه  پوشش  هستند.  یبا  معروف   )

ممکن   لیدل  نیو به هم  شودنمیچسبانده    یبه سازه چوب  یگال

آس طوفان  و  باد  از  پس  تواند   یم  که  ندیببشدید    بی است 

 ی مشکالت شود. بخش  یبرخ  جادیدر سقف و ا  یباعث نشت

 ]22[شود  نیگزیجا  دیشود و با  یم  دهیهر سال پوس  یاز گال

-مانند سفال، ورقهعالوه بر موارد ذکر شده  از مصالح دیگر 

استفاده  نیز برای پوشش بام    های آهن گالوانیزه و یا ایرانیت  

     .شودمی

 

 ]23[شکیلی گیالن: سقف گالی پوش در خانه های  6شکل
 

 
 های گرده سقف ای در گیالن و چوب: سازه چوبی خانه7شکل 

 

شیب سازه چوبی  پهلویهای  معماری  در  از    دار  بخشی 

مانند  اروپایی  کشورهای  و  ایران  مشترک  صنعتی  میراث 

آلمان و فرانسه است. پس از ورود مدرنیته به ایران معماری 

آن با دوگانگی  مواجه شد. از یک سو تمایل به معماری 

نوینی که وارداتی بود و از سوی دیگر گرایش به معماری   

می مشاهده  گذشته  و  مع  نیمهمترشد.  سنتی    ی مارنکته 

خارج   یپهلو  معماران  از  همچن  یدعوت  معماران    نیو 

تأث  لکردهیتحص  یرانیا و  غرب  و  بر    ی راتیاروپا  که  بود 

دوران    گذاشتند.    رانیا  یمعمار این  شد   یسع    شتریبدر 

به   ]24[انجام شود  رانیا  یمدرن در معمار  یمعمار  یمبان

و  ، به ویژه بتن، فوالد  دیعنوان مثال، استفاده از مصالح جد

  ی میقد  یهاروش  نیگزیجا   شیشه و ساخت و ساز نوآورانه

. مهم ترین تغییر استفاده از بتن در بناها بود.  از تر شدند

-سوی دیگر، پذیرش این مواد توسط معماران  سبب شکل 

گیری نوع جدیدی از معماری هم به لحاظ ساختار و هم 

 .]25[زیبایی  شد 

های بارزی است که  های شیروانی از ویژگیاز پوشش  استفاده

په خورد.  به چشم میلوی  در معماری اواخر قاجار و اوایل 

با این  ها  ها و کوشکهای دولتی، عمارتبسیاری از ساختمان

گرایش این  اصلی  دلیل  و  شدند  ساخته  واسطه روش  به  ها 

الگوی   این  رواج  دنبال  به  بود.  اروپا  در  معماران  تحصیل 

ساختمانی، سقف بسیاری از بناها از جمله تکیه تجریش، 
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و...  با این شیوه    ساختمان مجلس، دانشسرای مقدماتی تهران

  نمونه ای از بناهای نوظهور کارخانه های صنعتی   شد.    اجرا

هستند که با وجود پی ریزی شالوده های ابتدایی آن در دوران 

و   داخلی  نیروهای  وافر  های  کارشکنی  دلیل  به  قاجاریه، 

به ثمر ننشست و شکل گیری آن به دوران پهلوی   خارجی 

در این دوره گونه  خاصی از معماری     ]26[اول موکول شد

ه نام معماری صنعتی شکل گرفت  که پیشینه آن ایرانی نبود  ب

و با کمک  مهندسین  اروپایی  راه اندازی شد. برای پوشش 

سازه از  نیز  صنعتی  در بناهای  شد.  استفاده  شیبدار  های 

هایی که تحت نظر  مهندسین اروپایی احداث شدند کارخانه

د. از انواع  های اجرایی نیز متفاوت از معماری ایرانی بو روش

خرپاهای چوبی برای پوشش این بناها استفاده شد زیرا خرپا  

دهانه پوشاندن  برای  گزینه  های  های وسیع ساختمانبهترین 

د. صنعتی بو 

 : خرپای کارخانه قند کهریزک 8شکل 
 

 

 

 

 

 
 خرپای ساختمان دانشسرای مقدماتی تهران : 9شکل 

 

 

 و بزرگ انبارهای هواپیما، آشیانه صنعتی، هایساختمان در

 از دیوارها و هاستون  بین دهانه معموالً که مشابه ابنیه سایر

 تیرهای کاربرد از احتراز منظور  به است، بیشتر  معمول حد

  کنند می استفاده شیبدار هایسقفاز  ،سنگین آهنی و بتنی

نمونه  ]16[ از  آشیانه  که  و  کهریزک  قند  کارخانه  آن  های 

 مرغی است.  هواپیمای قلعه

ایران بخش مهمی از فرهنگ معماری    معماری صنعتی  میراث

[ که شناخت آن ها  35-27معاصر کشور محسوب می شود ]

تجارب   است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  حوزه  از  در  قبلی 

   ایران   معماری صنعتی  معماری معاصر و میراث  مطالعه میراث

 

تاکید  36-41]  ساختمانی  های  سیستم  شناخت  اهمیت  بر   ]

   دارند. 

، از ارزش های میراثی باالیی رانیدر شمال ا  ی پهلو   یمعمار

ال ایران نیز  تحوالت معماری پهلوی، به شمبرخوردار است.  

های اداری،  بسط پیدا کرد. از آغاز این دوران پوشش ساختمان

خانه  و  بیمارستان  هتل،  خرپایی دانشگاه،  الگوی  با  همه  ها 

دار پیشتر هم  های شیب ساخته شدند. گرچه استفاده از سازه

آن  اقلیمی  و شرایط  منطقه  بومی  معماری خاص  واسطه  به 

رد پای معماری غربی نیز به    اما در بعضی از بناها  ؛رایج بود

خورد. بناهایی مثل هتل رامسر، هتل چالوس،  چشم می
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ساختمان )عمارت  مجموعه  رشت  شهرداری  میدان  های 

شهرداری   عمارت  ایران(،  هتل  و  پست  عمارت  شهرداری، 

در   اند.های شاخص این دورهتنکابن و موزه بابل از ساختمان

های صنعتی نیز از پوشش این منطقه برای پوشش ساختمان

دار چوبی استفاده کردند.شیب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : خرپای هتل قدیم رامسر 10شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دیوار: جزئیات قرارگیری تیرهای مورب روی 11شکل 

 

پوشش در  ساختمانآنچه  شیبدار  اولیه  های  صنعتی   های 

خورد  التقاط مابین معماری بومی  شمال ایران  به چشم می

در  آن  نمونه  که  معماری  جدید وارداتی است  منطقه و  

های چای قابل رویت است. الگوی معماری  برخی کارخانه

ست  اما پوشش آن همان سازه چوبی شیبدار  بنا ایرانی نی

کارخانه اکثر  واقع  در  است.   منطقه  در  دوران  رایج  های 

پهلوی اول در شمال ایران به واسطه عدم آشنایی با معماری  

صنعتی  و فقدان نیروی متخصص، توسط اروپاییان تاسیس  

شدند. در این دوره  پوشش  بیشتر بناهای صنعتی  منطقه  

است و یا خرپای فلزی و تیر و یا خرپاهای چوبی اروپایی 

 دال بتنی است. 

 یافته ها 
ساختمان میان  صنعتیهاز  ایران  ای  نمونه   شش،  شمال 

دار هر یک مورد تجزیه و های شیب شد که سازه  برگزیده

 . تحلیل قرار گرفته است 

 



ـ     136 دوران پهلوی  مربوط به های صنعتی شمال ایران های چوبی شیبدار در ساختمانتحلیلی بر سازهــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1401بهار ، 1، شماره 12دوره                                                                                                                                           پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

 کارخانه فالطوری الهیجان 

با    آن  زمانی  دوره  نزدیکی  به  توجه  با  فالطوری  کارخانه 

های منتخب پژوهش پیش  پهلوی اول، به عنوان یکی از نمونه 

این بنای آجری در دوطبقه ساخته شد.   1277روست. در سال  

شیوه ساخت بنا ترکیبی از معماری سنتی و اروپایی است و  

-توسط مهندسین آلمانی طراحی و احداث شد. بررسی سازه 

بنا توسط   با وجود ساخت  های چوبی سقف مشخص کرد 

همان اصول و    مهندسین غیر ایرانی، تکنیک اجرای سازه با

 های معماری اقلیمی منطقه انجام گرفته است. روش

 

 : کارخانه فالطوری الهیجان12شکل
باشد های چهار تراش و گرده میاین سازه ترکیبی از چوب

تیرهای افقی به    : و نحوه استقرار اعضاء بدین صورت است 

های  روی دیوار مستقراند و به وسیله ستون  صورت گرده

گرفته قرار  طولی  محور  در  که  تراش چوبی  بار  چهار  اند 

کنند. بر اساس الگوی ساخت این نوع  سازه را تحمل می

ها وجود ستون چوبی در مرکز سازه اصولی نیست و  سازه

می نظر  سالبه  در  سازه  پایداری  برای  از  های  رسد  پس 

های عمودی  ساخت به آن الحاق شده باشد. اتصاالت تیرچه

قسمت  بقیه  در  و  آنیم  نیم  به صورت  طولی  تیرهای  ها  با 

اتصاالت با میخ فلزی صورت گرفته است. در الیه نهایی  

تیر الپه روی سازه قرار گرفته و با ورق حلبی پوشانده شده  

 . است 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : سازه شیبدار ساختمان فالطوری الهیجان 13شکل 
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 : جزئیات سازه شیبدار ساختمان فالطوری الهیجان 14شکل 
 

 کارخانه چای رامنوش رامسر 

در سه طبقه ساخته شد. طراحی  پالن    1330این بنا در سال  

مرکز بنا است که الگوی  به صورت محوری،  با  پیشامدگی در  

منطقه است. سازه چوبی  اصلی ساختمان این  در  های چای 

های انجام شده هنوز شکل اصیل خود  سقف با وجود مرمت 

های چای  را داراست و این نوع سازه در بسیاری از کارخانه

 قابل مشاهده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : سازه شیبدار کارخانه چای رامنوش15شکل 
 

 

چوبی  روی    سازه تیرهای  است.  مستقر  ستون  و  دیوار 

تیرچه مورب    چهارتراش مستقیما روی دیوار نشسته و دو

گرفته قرار  طولی سازه  محور  در  تیرچه عمودی  -و یک 

اعضای و  عمودی  میانی  صورت   اند)عضو  به  طرفین 

ها تخته چوبی قرار دارد و در نهایت  اند( و روی آنمورب

تصاالت اعضاء سازه با  با ورق حلبی پوشانده شده است. ا

 . میخ و میخ اسکوپ اجرا شده است 

 
 

 : نحوه قرارگیری تیرهای مورب و عمودی 16شکل 
 

 : سازه شیبدار کارخانه چای رامنوش رامسر 17شکل 

 

 قائم شهریا   شاهیکارخانه نساجی 

احداث   توسط مهندسین آلمانی  1309در سال    نساجی شاهی  

این بنا  باشد.  نساجی مازندران میترین کارخانه  شد و قدیمی

شکل اصلی  تاسیس  هسته  از  قبل  است.  شاهی  شهر  گیری 

از   پس  و  بود  آباد  علی  نام  به  کوچک  قریه  یک  کارخانه، 

کارخانه شامل مجموعه  احداث آن  به شاهی تغییر نام داد.  

هایی است که به صورت منفصل و نامنظم در کنار  ساختمان
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بناها خرپای فلزی است پوش   یکدیگر قرار دارند. و در    ش 

به ساخت    بعضی فضاها خرپای چوبی کار شده است. با توجه

اجرای    متفاوتی در  مجموعه توسط مهندسین آلمانی، تکنیک

شود. خرپای به کار رفته در این  خرپاهای چوبی مشاهده می

خرپا روی یکدیگر قرار دارند. خرپا به  دوبنا ترکیبی است و 

اعضا کامال متفاوت با خرپای ایرانیست.  لحاظ نوع اتصاالت  

است. مستقر  ستون  روی  صورت  چوب  سازه  به  ها 

ها کام و زبانه و با میخ انجام شده  اند، اتصاالت آنچهارتراش

های چوبی و در نهایت ورق حلبی  است. روی خرپاها با تخته

 پوشانده شده است. 

 

 : خرپای کارخانه نساجی شاهی 18شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : جزئیات خرپای کارخانه نساجی شاهی19 شکل

 

 

 

 

 

 

 
 : خرپای کارخانه نساجی شاهی 20شکل 

 

 کارخانه پنبه بابلسر 

احداث شد. بنا الگویی با تهرنگ    1312کارخانه پنبه در سال 

حیاط مرکزی دارد. ساختمان در مرکز یک حیاط و انبارهای  

فلزی است اما  پنبه دورتادور آن قرار دارند. خرپای کارخانه  

ها به صورت دو به سازه  انبارهای پنبه خرپای چوبی دارند.

اند، در  بخش مرکزی انبار ستون  دو کنار یکدیگر قرار گرفته

از  و  دیوار  روی  یک سمت  از  سازه چوبی  و  است  مستقر 

های مورب  و با دستکسمت دیگر روی ستون نشسته است.   

 به تیر مرکزی متصل شده است. 

 
 : خرپای کارخانه پنبه بابلسر 21شکل 
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های  روی خرپاها الپه قرار دارد که در قسمت زیرین با تخته

چوبی نازک پوشانده شده و پوشش سقف نیز ورق حلبی 

اند و اتصاالت اعضاء ها به صورت چهار تراشاست. چوب

فشاری )تیرهای مورب( کام و زبانه است و با میخ و میخ  

  .انداسکوپ به هم متصل شده

 
 : جزئیات خرپای کارخانه پنبه بابلسر 22شکل 

 

شباهت بسیاری به    برش اعضا این خرپا و نحوه اتصاالت آن  

شاهی دارند. با توجه    خرپاهای اجرا شده در کارخانه نساجی

احتمال بنا  دو  یکسان  زمانی  دوره  مجموعه    به  این  ساخت 

 . توسط مهندسین آلمانی بسیار است 

 
 کارخانه پنبه بابلسر : جزئیات خرپای23شکل

 

 قلعه گردن  کارخانه چای

ساخته شد.    1312ساختمان کارخانه چای قلعه گردن در سال  

ترین کارخانه چای  این بنا  کهنبنا در مرکز حیاط قرار دارد.  

و   قدیمیمازندران   حاضر  حال  در  در  چای  کارخانه  ترین 

در آن ایجاد شده اما  که  ایران است. با وجود تغییرات زیادی  

در داخل موتورخانه، خرپاهای چوبی قدیمی آن پابرجاست.  

 سازه روی دیوار قرار دارد. 

 

 
 : خرپای کارخانه چای قلعه گردن24شکل 

چوب با  اعضاء  و  تمامی  شده  ساخته  چهارتراش  های 

ت نیم آنیم و کام و زبانه و با میخ  ها به صوراتصاالت آن

های چوبی پوشانده شده فلزی است. روی خرپاها با تخته

 هاست. و ورق حلبی پوشش آن

 

 : جزئیات خرپای کارخانه چای قلعه گردن25شکل 
 

 

 

 کارخانه شالیکوبی بابل 
سال   در  بنا  قرارگیری    1317این  الگوی  شد.  ساخته 

به صورت  ساختمان مجموعه  می های  منظم  نا  و  منفصل 

اند ها چهارتراشباشند. خرپا روی دیوار مستقر است، چوب

و به جای تیرکش خرپا از مفتول استفاده شده است. روی  

تخته و  )الپه(  چوبی  تیرهای  ورق  خرپاها  که  است  کوبی 

 حلبی روی آن قرار دارد. 
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 : خرپای کارخانه شالیکوبی بابل 26شکل 

انه است و از میخ، میخ اسکوپ  اتصاالت به صورت کام و زب

و تسمه فلزی استفاده شده است. الگوی ساخت این خرپا نیز  

است    این خرپا از نوع کینگ پُست )شاه تیر(  ایرانی نیست.  

بیشترین    پوشش سقف  برای  غربی   خرپاهای  میان   در  که 

دو نمونه این خرپا  ( 29و  28شکل )در [ 42استفاده را دارد ] 

تی و  مفتول  با  لحاظ  که  به  که  شده  آورده  اجرا شده  کش  ر 

    هااست.شکلی و نحوه اتصاالت کامال مشابه آن

 

 
 : جزئیات خرپای کارخانه شالیکوبی بابل 27شکل 

 

 

 

 
 

، ترسیم از  از نوع کینگ پُست )شاه تیر(:  خرپای 28شکل 

 ]43[( Valerianiنگارندگان با برداشت از)

 

 

 
، ترسیم از پُست )شاه تیر(از نوع کینگ : خرپای 29شکل 

 ]44[ (Tomaselloنگارندگان با برداشت از)
 

بررسی شده، بناهای صنعتی دیگری نیز  های  نمونهعالوه بر  

اند، خرپای ویرندیل و  به لحاظ پوشش سقف حائز اهمیت 

که   رشت  بافی  گونی  کارخانه  آب  منبع  ساختمان  خرپای 

خرپای ساختمان اولین کارخانه گونی بافی در ایران بود  و 

اند. هر دو بنا در دوره پهلوی  نوغان بندرانزلی از آن جمله 

اول احداث شدند. فرم  و نحوه اتصاالت هر یک از اعضای  

سازه کامال متفاوت با خرپای ایرانی است. بررسی ساختار 

ها نیازمند تحقیق و بررسی جداگانه است و امید این سازه

 .است که  گام دوم این پژوهش باشد

 

 

 

 

 

 : خرپای  ساختمان منبع آب کارخانه گونی بافی رشت 30شکل 
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 ]45[ : خرپای ساختمان نوغان بندرانزلی31شکل 
 

 گیری نتیجهبحث و 

های صنعتی با دو  های شیبدار در ساختماندر بررسی سازه

مورد    دوبنای مورد پژوهش    ششیم. در  هست  گروه مواجه

نمونه با    چهارهای شیبدار غیرخرپایی هستند  و  دارای سازه

شدهسازه اجرا  خرپایی  سازههای  اول،  گروه  در  بر  اند.  ها 

سنت  چوب اساس  با  منطقه  بومی  معماری  در  رایج  های 

شوند و در بعضی موارد ترکیبی از چوب  گرده ساخته می

اند. اتصاالت تنها با میخ، میخ اسکوپ و  گرده و چهارتراش 

اتصال ورت مییا طناب ص تنها عامل  میخ  در واقع  گیرد، 

برقراری   جهت  الزم  کارآیی  فاقد  که  است  سازه  اعضای 

عنوان   به  زمان  مرور  به  خود  و  اعضاست  مناسب  اتصال 

می شمار  به  سازه  آسیب  در  مخل  دلیل عاملی  به  آید. 

های فلزی،  ها وتعدد میخاتصاالت غیر اصولی در این سازه 

دچار ضعف گشته و پس از مدتی   در اثر گذشت زمان سازه

شود. هندسه کلی  شکاف در جان تیرهای چوبی مشاهده می

ها ترکیبی است از یک تیرکش که در دهانه قرار این سازه

-دارد و دو عضو شیبدار که قاب مثلثی سازه را تشکیل می

دهند. یک تیر اصلی در مرکز قرار دارد و وادارها در طرفین 

ندسی خرپا مثلث است در حالیکه  گیرند. واحد هقرار می

ترکیب قرارگیری اعضای این سازه اینگونه نیست و حالتی  

از   دیگر که در کارخانه چای رامنوش مشاهده شد، سازه 

از   پس  شده،  تشکیل  شیبدار  عضو  دو  و  کش  تیر  یک 

تیرچه تیرها،  در  قرارگیری  چوبی  مورب  و  عمودی  های 

 گیرد.  محور طولی بام قرار می

روه دوم سازه متفاوتی دارند. برش اعضا به صورت بناهای گ

های یک خرپا تبعیت  چهارتراش است. فرم سازه از ویژگی

ها توسط مهندسین اروپایی فرم  کند.  با توجه به ساخت آنمی

آن اجرای  تکنیک  ایرانیست.  و  خرپاهای  با  متفاوت  ها 

و ها به صورت کام و زبانه، فاق و زبانه، نیم آنیم  اتصاالت آن

با پیچ و مهره، میخ، میخ اسکوپ، تسمه و مفتول انجام شده  

زبانه   فاق و  زبانه و  کام و  مانند  اتصاالتی  از  استفاده  است. 

می یکدیگر  با  اعضا  بیشتر  درگیری  سازهسبب  و  ای  شود 

میمقاوم ایجاد  و  تر  تسمه  و  میخ  با  کششی  اتصاالت  شود. 

می  اتصاالت اجرا  زبانه  و  کام  صورت  به  به  فشاری  شوند. 

عالوه استفاده اندک از میخ عاملی است که سبب پیشگیری از  

ها میزان  شود. با توجه به قدمت ساختمانضعف اتصاالت می

آسیب در بناهای گروه اول بیش از گروه دوم است. از مقایسه  

نحوه    خرپاهای ایرانیشود که در  این دو گروه مشخص می 

نیروها  توزیع  اتصاالت و  نوع  کنار هم،  در  اعضا  قرارگیری 

اجرای نادرست اتصاالت،   است.   خرپاهای فرنگیمتفاوت از  

رویه از میخ و مفتول، سازه  برش نامناسب چوب، استفاده بی

را ناتوان کرده و در حد یک پوشش برای دفع نزوالت جوی 

رد. در حالی که  ای ندالحاظ سازه  دهد و کاربردی بهمی  قرار

های خرپایی توزیع نیروها به صورت مناسبی صورت  در سازه

اتصاالت  گیرد، برش چوبمی اتصاالت اصولی است،  و  ها 

فشاری به صورت کام و زبانه و اتصاالت کششی  با میخ و  

های گروه اول، شوند و بر خالف سازهتسمه فلزی اجرا می

تفاده نادرست  دچار خمش نخواهند شد. آنچه روشن است اس

های شیبدار ایرانی است زیرا هیچ یک  واژه خرپا برای سازه

های خرپا را به صورت کامل دارا نیستند و تنها به  از ویژگی

 گذارند.لحاظ فرم، تهرنگی از خرپای فرنگی را به نمایش می
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