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 یدر ی اسپا ینما ف ی تعر  .1
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آن   یاست که در اجرا ی ساختمان   یاز انواع نماها ی ک ی یدر یاسپا ینما
نما جزء مدرن   نی ا امروزه .شود ی ه م با اتصاالت مخصوص استفاد  شهیش
انواع  یبرا شود که ی محسوب م   ی ساختمان ینماها  نیتر  کیو ش نی تر

 .ردی گ ی مورد استفاده قرار م  یو ادار  یساختمان ها، مراکز تجار 

نما   نی استفاده از ا یایسازنده و مزا  یاجزا ،یتا به معرف دیما همراه باش با
 .میبپرداز

 

 یدر ی اسپا ینما فی تعر  1#

 یدر یاسپا یاستفاده از آن در نما شه،ینوآورانه ش یجمله کاربردها از
(Spider Glazing  ای Spider Facades)   ساختمان با استفاده از سازه

  نیا .شود ی مدرن محسوب م  یجزء نماها  ی مخصوص است که به نوع
ا، هتل ه د،یپر رفت و آمد، مانند مراکز خر ینما معموال در ساختمان ها

  ی و امثال آن ها مورد استفاده قرار م  یتجار  یها، ساختمان ها شگاهینما
  ریکه نسبت به سا یا شرفتهیبه سبب اتصاالت پ یدر یاسپا ینما .ردیگ

  یشود و با توجه به کاربر  ی م  زیمتما  نیری سا از دارد،  ی ساختمان ینماها
  استفاده .شود یانتخاب و به کار برده م  نه،یو هز یساختمان، نوع بارگذار 

گردد تا از دور به  ی نما باعث م   نیکابل در سازه نگهدارنده ا ایاز خرپا و 
 یدر یاسپا  یبه آن نما لیدل نیهم به شکل تار عنکبوت به نظر برسد؛

 .ندیگو  ی ( م ی)عنکبوت 
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 یدر ی اسپا ینما  یاجزا 2#

  ایتک  یا شهی بزرگ ش یمتشکل از پانل ها یدر یاسپا ینما ستمیس کی
متر است که ابعاد آن ها با توجه به   ی لیم 10از  شیدو جداره با ضخامت ب

نشکن   یها شهیش .گردد یم  نی خواسته کارفرما و نظر طراح تع
  تی سکور ای تی نیاز جنس لم یدر ی اسپا یمورد استفاده در نما  ی لیمستط

نگهدارنده  ی آالت به سازه اصل  راقیشش دسته  ایچهار  قیطر  از هستند و
معموال با استفاده   زین یا شهیصفحات ش نیب یفضا .گردند ی نما متصل م 
  کی زینگهدارنده نما ن ستمیس .شود ی رنگ پر م ی ب کونیلیاز چسب س

 .است یسازه سبک از جنس فوالد با اتصاالت گره ا
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 :باشند ریتوانند به اشکال ز ی سازه م  نی نگهدارنده اتصاالت ا یاجزا

 ییفضا یها قاب •
 خرپا •
 ی ا شهیش یها غهیت  •
 یکشش یها کابل •

توسط  دیاجزا در کنار برآوردن انتظارات مهندس معمار، با  نی تک ا تک
 رند؛یقرار گ ی مورد بررس  یدار ینظر پا از شوند و یمهندس سازه مدل ساز 

 .ردیمحاسبات مرتبط با آن ها انجام گ نیهمچن
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 یدر ی اسپا یاستفاده از نما یای امز 3#

 ی استفاده م   بایچشم انداز ز جادیباال و ا یر ینورگ لینما معموال به دل نیا
 نینماها کم تر است؛ بنابرا رینسبت به سا یدر یاسپا ینما وزن .شود

 .است شترینصب آن آسان تر و قدرت مانور با آن ب

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز ی نما م  نیا یها  تی مز نیمهم تر  از
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 بودن  ریانعطاف پذ 1-3#

گسترده آن به منظور  تیظرف یدر یاسپا ینما یدیکل یها  ی ژگیاز و  ی کی
نوع نما به  نیا یر یپذ  انعطاف  .است یمعمار  یاستفاده در انواع طرح ها

بدون قاب  یها  یاز ورود ی متنوع یا شهیش یاست که سازه ها یگونه ا
  ی درها و پنجره ها م ی تمام  .کند ی م  جادیمختلف ا یها  بانیگرفته تا سا

به استفاده از قاب  ازین لذا گردند؛ یگذار  ینما جا نیدر ا  ی توانند به آسان
گفته شده   یها ی ژگیکنار و در .ستیدر و پنجره ن یمخصوص برا  یها

نوع  نیا .هستند کی نوع نما از جمله مصالح االست ن یمصالح غالب در ا
تواند به طراحان   ی متنوع م یداشتن ضخامت ها و رنگ ها لینما به دل

 .کنند لیتبد تیه واقعب  ی خود را به آسان تصورات  کمک کند تا

 

 یدر یاسپا یگسترده در نما دید 2-3#

به  شهینسبت سطح ش نیشتر یاست که ب یبه گونه ا یدر یاسپا ینما سازه
از ساختمان  ریچشمگ  ینما نه تنها منظره ا نی ا نیبنابرا سطح سازه را دارد؛
دهد تا به    ی اجازه را م  نیا نی به ساکن بلکه دهد؛ ی را به عابران ارائه م
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 خارج از ساختمان را بدون موانع مشاهده کنند؛  یبایز یفضا ی راحت
 .شود ی م جادیداخل و خارج ساختمان ا انیم ی تعامل یی فضا نیبنابرا

 

 یمرتبط با انرژ  یها نهیکاهش هز  3-3#

 دیخورش ی عیبه نور طب یی نماها  نیچن شه،یش ی ذات  تی توجه به ماه با
به  ازین جهینت در .وارد ساختمان شود یاد یز زانیدهند تا به م ی اجازه م

  نیاز تام ی ناش یها نهیهز  و افتهیکاهش  ی مصنوع   یی استفاده از روشنا
در مناطق  گرا  .کاهد ی م  ی قابل توجه زانیدر ساختمان را به م ی نور مصنوع 

  نوع نما استفاده شود، نیمنعکس کننده حرارت در ا یها  شهیاز ش ری گرمس
مسئله منجر به   نی شود و ا ی راحت تر م  طیخنک نگه داشتن مح امکان

 .خواهد شد زی ساختمان ن ی شی سرما ستمیمرتبط با س  یها نهیکاهش هز
باعث گرم تر شدن  یاثر گلخانه ا جادیبا ا زین رینما در مناطق سردس نیا
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در پروژه   نینابراب .شود ی داخل ساختمان و حفظ حرارت موجود م  یفضا
  ی توان با طراح ی نما به نسبت باال است، م  نیا یاجرا  نهیکه هز یی ها
ساختمان،   ی مدت با کاهش مصرف انرژ  ی طوالن  در کمک نمود تا قیدق
 .نما جبران گردد نیا یمرتبط با اجرا  یها نهیهز

 

 یدر یاسپا یمقاوم و قدرتمند بودن نما 4-3#

  لیتشک یشود که سازه ها جادیا نندهیتصور در نگاه ب نی است ا ممکن
در خارج از   ی در معرض باد و باران دائم شهیش ع ی وس سطوح شده از
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نکته   نی ذکر ا نیبنابرا ندارند؛ ی مدت دوام کاف یان در طوالنساختم
 ی نوع یدر یاسپا ینما استفاده شده در شهیاست که معموالً ش یضرور 

 ی معمول  دهی گرماد یها شهیبار از ش 5 ی ال 4باشد که  ی خاص م شهیش
آب و   رات یتواند تغ  ی وجود اتصاالت ضدآب خود م  با تر است و یقو

ضدزنگ استفاده   فوالد .تحمل کند ی را به راحت دیشد یو بادها  یی هوا
بر   عالوه .مقاوم است ی در مقابل هر نوع زنگ زدگ زیشده در سازه آن ن

مقاومت   ی جانب یدر برابر فشارها  تواند  ی م یدر یاسپا ینما ستمیس ن،یا
شود،   ی اعمال م ستمیس نیکه تنش به ا ی زمان  .از خود نشان دهد ی خوب

مختلف   یاجزا انیم ها تنش وارد شده را شهیاطراف ش یاتصاالت فوالد
  شوند تا ی وارده باعث م یرویکنند و با کم کردن شدت ن ی سازه پراکنده م

داشته   ی مقاومت خوب  ی ک ینامیو د ی ک یسازه در مقابل هر نوع بار استات  نیا
 .شوند ی م  ی ها در اثر بار اعمال شهیعمال مانع از شکستن ش نیبنابرا باشد؛
شدن نما شده  قینما باعث ضدحر نیو فوالد در ا شهی ش بیترک نیهمچن

 برد.  ی ساختمان را باال م ی منیو ا
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