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 چکیده
هایی با دهانه  سبک ، سقف کامالًها با استفاده از پوسته های پارچه ای و صنعتی  از سازه به شمار می آیند که در آن یسازه های پارچه ای نوع

چنین به علت  و هم کندتری نیاز پیدا  به پروفیل های فلزی سبک وزن سبک پارچه باعث می شود تا. های بزرگ و به صرفه ایجاد می شود 

. استفاده از این نوع سازه محدودیت زیادی ندارد و  می یابدپیش ساخته بودن کل سیستم ، کل زمان اجرای پروژه به طور قابل توجهی کاهش 

امروزه استفاده از  با توجه به مزیت های فراوان این پوشش ها، می تواند با توجه به شرایط محیطی مختلف ، نوع پوسته مصرفی را تطبیق داد .

شناخت و ز چادر از گذشته های دور متداول بوده است. سرزمین ما ایران، استفاده ا نقاط مختلف دنیا بسیار متداول گشته است. در درچادرها 

نحوه گردآوری اطالعات به  در این تحقیق، بررسی این سازه ها می تواند راهگشای بهره برداری هر چه بهتر  از آن ها در معماری امروز باشد.

 شده است. صورت کتابخانه ای بوده و در این راه از کتب، مقاالت و سایر منابع مکتوب بهره گرفته

 

 سازه پارچه ای، پوسته پارچه ای، طراحی پوشش چادری، چادر و معماری امروز واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

ارچه ای به صورت چادر هزاران سال است که مورد استفاده قرار می گیرند و در واقع پوشش های  چادری امروزی سازه های پ

غشایی به لحاظ ارزانی مصالح، سهولت اجرا و سرعت برپایی بسیار جذاب  د. پوشش هاینسنت های کهن چادرسازی دارریشه در 

از سوی دیگر این پوشش ها همواره ضعف هایی نیز داشته اند  بوده و به همین خاطر سال هاست که مورد استفاده قرار گرفته است.

سوزی ، بی ثباتی شکل و این که به سادگی که از جمله می توان به کوتاهی عمر ، کم دوامی مصالح ، آسیب پذیری در برابر آتش 

امروزه سازه های غشایی به کلی دگرگون و متحول گشته اند. به نحوی ، چروک بر می دارند، اشاره کرد. اما با پیشرفت فن آوری ها 

لوژی ساخت پارچه و که آن ها را نمی توان حتی با سازه هایی که تا دو دهه پیش مرسوم بوده مقایسه نمود. . با پیشرفت علم، تکنو

اتصاالت آن ارتقا پیدا کرد و مطرح شدن سازه های سبک به عنوان یک ضرورت در معماری روز، استفاده از این نوع سازه ها را بیش 

 از گذشته در دنیا رواج داد.

وچ نشینان دیده می ایران نیز پیشینه ای بسیار غنی در زمینه سازه های پارچه ای دارد و آثار آن هنوز در میان عشایر و ک

چنان که  شود. اما باوجود قدمت تاریخی و گسترش استفاده از این شیوه در دنیا، اهمیت و جایگاه سازه های پارچه ای در ایران آن

 . باید شناخته شده نیست



 

 

ها،سازه  یک سازه خوب نیاز به انتخاب درست مصالح، طراحی مناسب ، مهندسی و نصب صحیح دارد. از طرفی در این پوسته

ها و نیز نحوه  همان فرم معماری است . پس برای معماران و طراحان آشنایی کامل با رفتار این سازه ها، مصالح مورد استفاده در آن

هدف از  انجام این تحقیق آشنایی با سازه های پارچه ای به عنوان یکی از سیستم های نو ساختمانی می  اتصاالت ضروری می باشد.

 باشد . 

 :له پیش رو در راستای رسیدن به اهداف خود باید به سواالت زیر پاسخگو باشدمقا

 .رفتار سازه ای چادرها چگونه است؟1

 .پوسته های پارچه ای از چه اجزا، مواد و مصالحی تشکیل می شوند؟2

 . موارد کاربرد این پوشش ها به چه شکل می باشد؟3

 .مزایای پوشش های چادری چیست؟4

 یق فرضیاتی به صورت زیر در نظر گرفته می شود:برای این تحق

سهازه ههای چهادری مهی توانهد فهرم ههای بهه خصوصهی بهه خهود             ،ویژگهی ههای خهاص مصهالح    رفتهار سهازه ای و   با توجهه بهه   .1

 بگیرد.

  .مزایای سیستم های چادری منجر به استفاده روزافزون از آن ها در معماری روز دنیا گشته است.2

 

 تاریخچه
گردد؛  هم گفته می شود، به دوران اولیه حیات بشر و زندگی در چادرها باز می" پارچه ای "قدمت سازه های غشایی که به آن 

هایی از پارچه برای خود  گشت و پناهگا ه زمانی که انسان برای محافظت در برابر باد، باران و آفتاب به دنبال یافتن را ه حلی می

وجود پیشرفت فن آوری و دانش معماری، استفاده از سازه های پارچه ای نه تنها اهمیت خود را از  ساخت. از آن پس تاکنون با

ها  دست نداده، بلکه همراه شدن دو ویژگی زیبایی و لطافت در کنار کاربریِ این نوع ساز ه ها موجب رونق روزافزون استفاده از آن

شتند تنها به منظور استفاده موقت از آنها بهره برداری می شد ولی رفته رفته شده است. در ابتدا به دلیل ضعف هایی که چادر ها دا

 با اصالح این عیوب و با توجه به مزیت های این پوشش ها استفاده به عنوان سازه های دائمی از آنها رو به افزایش است.

 "فرای اتو"مصالح در طراحانی همچون  پس از جنگ جهانی دوم به دلیل کمبود مصالح ساختمانی ، اندیشه استفاده بهینه از

معمار آلمانی ایجاد شد. اولین سازه غشایی در واپسین سال های قرن نوزدهم ساخته شد و دستیابی به روش های مختلف 

  .[1] محاسباتی در قرن بیستم، باعث شد اصول ساخت و طراحی این سازه ها به عنوان شاخه ای از رشته معماری شناخته شود

چنین  یعنی زمان طراحی و ساخت دو مجموعه غشایی غرفه آلمان در نمایشگاه مونترال و هم 1691ن سال های از هما

ورزشگاه المپیک مونیخ که هر دو در زمره پیچیده ترین و عظیم ترین سازه های غشایی زمان خود بودند، کار تهیه برنامه های رایانه 

 .شی توسط فرای اتو و همکارانش آغاز گردیدای برای تجزیه و تحلیل و طراحی سازه های کش

این فن آوری ها بعدها توسط مهندسین مشاور گایگر برگر و همکارانش که در نیویورک مستقر بودند دنبال شده و تکامل یافت 

نه ای دقت و دیگر تجزیه و تحلیل و طراحی سازه های کششی و غشایی با استفاده از برنامه های رایا 1691، به نحوی که در اواسط 

 سرعت فوق العاده به دست می داد.

نه  1691پس از این دوره سیستم های تجزیه و تحلیلی و محاسباتی به سرعت متحول گشت به نحوی که در اواسط سال های 

ه سادگی و تنها تولید هندسه شکل به صورت خودکار انجام می پذیرفت بلکه تغییر شکل ها و فرم ها تحت تاثیر نیروهای وارده نیز ب

 .[1] فوریت قابل ترسیم بود

  



 

 

 ساختار و رفتار سازه ای ،معرفی
در ابتدا ذکر این نکته الزم است که پوسته های چادری به طور کلی به دو صورت عمده در معماری به کار گرفته می شوند. در 

حالت نخست پوسته های چادری خود در نقش سازه بکار رفته و ایستایی بنا را تامین می کنند و در حالت دوم تنها به عنوان 

یرند ویا به منظور اصالح شرایط موجود ویا ایجاد شرایط بهتر و مطلوب تر به داخل یا پوششی روی سطح سازه اصلی قرار می گ

 خارج بنا الحاق می شوند. 

 سازه چادری از دو جزء تشکیل شده است؛

 .دده پارچه:پوسته کششی نازکی است که نیروی کششی را انتقال می .1

 دهند. میها که نیروی فشاری را انتقال  ها و ستون عناصر فشاری:قوس .2

ز پارچه ساخته شده اند ، معموالً ا در چادر ، پوسته تمامی بار یا بخشی از آن را حمل می نماید . چادرهای کوچک ، که کامالً

ای کششی پوسته افزایش یافته و با افزایش طول دهانه نیرو ه به وسیله دکل ها ) ستون ها ( یا قوس ها نگاه داشته می شوند .

یله کابل هایی که بارهای اصلی کششی را انتقال می دهند با پارچه ای که فاصله بین کابل ها را می پوشاند به آن باید به وس سطح

 بخش های کوچکتر تقسیم شود.

ها در این است که همیشه در  سازه های چادری زیرمجموعه ای از سیستم های کششی هستند. و در واقع شرط ایستایی آن

با وجود  "برگر، یکی از مهندسین درگیر با طراحی تعداد زیادی از سازه های چادری اخیر می نویسد :هورست  . [2]کشش باشند

های اخیر، فقدان اساسی از شناخت طراحی و رفتار سازه های چادری در  پیشرفت بسیار زیاد مصالح ساختمانی و فن آوری در سال

ری با کلمات پوسته و چادر برای مبهم کردن این حقیقت که چنین بین بیشتر معماران وجود دارد . طبیعت موقتی و آسیب پذی

ها درعمل بسیار سبک  سازه هایی امن تر و قابل اطمینان تر از بسیاری از سیستمهای سنتی می باشند ، ترکیب شده است . زیرا آن

ری شامل وضعیت خط و منحنی ، بوده و یک پوسته ضد آب یکپارچه و قابل انعطاف را فراهم می سازد. پیچیدگی سازه های چاد

سادگی رفتار این سازه را که مبتنی بر کشش و انحناست و توانایی آن را برای حمل بارها ، پنهان می سازد . این سادگی فرم ، 

پوسته قابل مشاهده ای را می سازد . تصویری حقیقی از اینکه نیرو از آن پیروی می کند. در سازه های چادری، فرم معماری و 

ملکرد سازه ای یکی هستند . در نتیجه مهندسی ساختمان و معماری جدانشدنی بوده و درک رفتار سازه یک ابزار اساسی در ع

طراحی این نوع از سازه ها می باشد . به علت ارتباط نزدیک بین ظاهر بصری و رفتار سازه ای ، درک چنین مفهومی برای استفاده 

 . [3]هاست  چنین سازه هایی روشی مناسب برای شناخت توانایی طراحی آناز این سیستم مشکل نیست . مشاهده 

ها، انتخاب مصالح مناسب و طراحی  گاه ای چهار عامل مورد توجه قرار دارند. فرم غشا، طراحی تکیه های پارچه در طراحی سازه

 .[4] هندهای چادری را تشکیل می د ها، امری هستند که فرآیند طراحی سازه ها و مرز دقیق لبه

  : فرم غشا-

ای یکی هستند. در نتیجه مهندسی ساختمان و معماری جدا نشدنی بوده و  کرد سازهعمل های چادری، فرم معماری و در سازه»

 شکل مورد در شده مطرح مبانی تمام به نظر با [2] .«ها می باشد یک ابزار اساسی در طراحی این نوع از سازه  درک رفتار سازه

ای مورد نظر  ای مورد توجه قرار می گیرند که عالوه بر تامین رفتارهای سازه پارچه های سازه طراحی در پایه اشکالی غشاها، گیری

 . در غشاها، قابلیت ترکیب و تشکیل الگوهای پیچیده تر را به هر شکل ممکن دارند

ترین تصمیمات طراح در  تحقق اثر، یکی از مهمهای بستر  ی چادری، بسته به نیازهای معمارانه و نیز ظرفیت انتخاب فرم سازه

ی مورد  پیچیده  ی چادری، و یا تبین فرم ی سازه های چادری ست. در واقع طراح، با انتخاب فرم پایه فرآیند طراحی و ساخت سازه

برای اجرای سازه را نیز مورد ها و مصالح ممکن  ها و نوع آن گاه های پایه، منطق باربری، محل استقرار تکیه ی آن به الگو نظر و ترجمه

  .[4]گیری قرار می دهد بررسی و فرآیند تصمیم



 

 

 تکیه گاه :-

ی انتقال بار غشا به زمین را برعهده دارند. این عناصر به طور  های غشایی، عناصری هستند که وظیفه بخش دیگری از سازه

های خارجی  های معلق از دیرک های خارجی، کابل صورت دیرک های چادری به ها در سازه گاه شوند. تکیه گاه نامیده می عمومی تکیه

های خطی ست و از این منظر  ها رفتاری خطی و همانند دیگر سازه گاه اگرچه رفتار تکیه .(1)شکل  [2]های داخلی هستند و دیرک

 تغییرات  ها می تواند منجر به نی استقرار آ ها و نحوه گاه ی تکیه ای غشاها ندارد اما عدم شناخت هندسه شباهتی به رفتار سازه

 ی نحوه گاه، تکیه انواع بایست می معمار طراح. گردد شده انجام های طراحی به نسبت ساخت زمان در سازه برآیند  فرم در فراوان

و  بشناسد درستی به را خویش معماری در ها گاه تکیه حضور از ناشی تاثیرات نیز و گن هم و ایستا استقرار های هندسه اتصالت،

 .[4]تصمیمات صحیح متناسب را اتخاذ نماید

 
 [2]: انواع تکیه گاه1شکل 

 

 لبه ها و مرزها:-

وسایرنیروهارا دارد، به همین علهت معمهوالً لبهه چادررابهه صهورت مقعهر        نیروهای باد لرزیدن درمقابل به تمایل همواره چادر ی لبه

 "انعطاف بوده ) غیر متصل ( و معمهوال لبه کناری چادر قابل  .سازند که همواره درکشش باقی بماند واز پارگی آن جلوگیری شود می

برای اطمینان از اینکه در کشش باقی می ماند به شکل مقعر است. به علت این که لبه کناری تحت تهنش بهاالیی قهرار مهی گیهرد ،      

بی) کهه  به وسیله کابل هایی که تا نقطه اتصال ادامه می یابد، مسلح می گردد . نقطه اتصال ممکن است به یهک کابهل طنها    "معموال

نیروهای کششی را به پی منتقل می کند( متصل شود یا از طریق دکل یا میله مهار فشاری ) که بارهای فشاری را به زمهین منتقهل   

لبه های صلب ، مانند دیوارها ، تیرها و قوس ها می توانند هر فرمی با طول دلخواه که قوس مناسهبی را   . می کند ( نگاه داشته شود

  .[2] جاد کند به خود بگیرند و در برابر تنش های وارده نیز مقاومت نماینددر لبه پوسته ای

ها نیاز به طراحی و  ها و مرزهای غشا، این قسمت تنیدگی و نیز بارگذاری سازه، در لبه های باالی ناشی از پیش به دلیل تنش

ها و مرزهایی که تنش فراوان  های محکم کننده لبه کابلهای چندالیه و نیز  مقاوم سازی ویژه دارند. عموما با استفاده از پوشش

ست  ممکن است منجر به آسیب دیدن سازه از همان جا شود را مقاوم سازی می کنند. طراحی انواع مقاوم سازی نیز از جمله اموری

 که معماران با اندکی اطالع و آشنایی می توانند انجام دهند.

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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حالت های مختلفی که برخی در جدول زیر اع لبه ها اشکال مختلف و متنوع شکل می گیرد. از ترکیب فرم ها، تکیه گاه ها و انو

 سازه می تواند داشته باشد مشخص شده است:

 

 [5]:انواع پوشش های چادری1جدول 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 مصالح-

موثر و تاثیر پذیر از های  انتخاب مصالح مورد استفاده چه در مورد غشا و چه در مورد متعلقات سازه ای آن از دیگر انتخاب

های چادری می بایست به آن پاسخ دهد.  ست که طراح معمار با کسب دانش کافی در مورد مواد و مصالح مصرفی در سازه معماری

ای ،  امکانات سازههای معمارانه و  بسته به بایسته ،ها و عناصر باربر در سازه های چادری از مصالح صلبی نظیر چوب و فلزات دیرک

مصالح  امروزی از دوام و طول عمر بیشتر برخوردارند به این ترتیب که حتی در شرایط دشوار و سخت محیطی، دوام .گردند می تهیه

 بیش از بیست سال تضمین می کند. آنها را تا 

در  سازه های سبک ،کاربرد مصالحی که در عین ویژگی های سازه ای نقش حفاظت در برابر شرایط محیطی را نیز دارا 

پالستیک  "و "پارچه ها"باشند،گستره وسیعی دارد که از آنها با نام پوسته های معماری یاد می شود. پوسته های معماری شامل 

 هستند.  "های مهندسی

کاربرد پارچه در سازه های پوسته ای بسیار گسترده تر از ورقه های فیلم یا مش )شبکه  ورد استفاده:.انواع پارچه های م1

های توری شکل( می باشد. پارچه ها به طور عمده با استفاده از مواد شیمیایی پلیمری تولید می شوند)یا به صورت ایجاد الیه 

استری لمینت  پارچه های پلیدر این میان . لمینت(-سخت پلیمریبر روی سطح پارچه و یا قرار دادن پارچه بین دو الیه 

)پلی  PTFE( پوشیده شده با Fibr glassهای الیاف شیشه) و پارچه)پلی وینیل کلراید(    PVCشده و یا پوشیده شده با 

در برابر تغییرات  ،مقاومتپلی استر به دلیل داشتن استحکام  بیشترین استفاده را دارند. تترا فلوئورو اتیلن( و یا سیلیکون 

 پوشاننده بیشترین پارچه مورد استفاده در سازه های پوسته ای است. کششی ومقاومت پایین ، قیمتشیمیایی و فیزیکی

 است که این پوشش می تواند به دو صورت باشد: PVCپارچه های پلی استری عموما 

از پارچه های با تراکم و استحکام باال به عنوان ( ، معموال Coating): در  پارچه های پوشیده شدهسطحی پوشش -

پایه استفاده می شود که با یک الیه از مواد شیمیایی پوشیده می شود. این ماده پوشاننده می تواند با پارچه پیوند 

بیشترین مصرف را در سازه های انعطاف پذیر مانند پارچه این پایدار تشکیل دهد که به آن مقاومت بیشتر می بخشد.

سایبان،چتر،پیاده رو،چادر و سازه های با اسکلت سبک دارند. پوشش وینیل شامل مواد شیمیایی افزودنی مانند 

چسب)برای ایجاد اتصال پایدار به سطح پارچه ( ، رنگ، ماده ضد آب ، تاخیرانداز شعله ، ضد کپک و ...است که 

کم( معموال به عنوان الیه های عایق  تر )با تراکمپارچه های سبک خواص مورد نیاز را به محصول نهایی می بخشد.  

استفاده طوالنی از سازه در  برایسازه به حالت معلق استفاده می شود. ) به خصوص عایق صدا( بر زیر پوسته ی 

)پلی وینیل فلوراید( و یا PVFمحیط  های باز ، بهتر است از پارچه های با تراکم باالتر و پوشش سطحی 

PVDF استفاده کرد.فلوراید()پلی وینیل 

از قرار دادن فیلم وینیل بر روی الیه های تاری پودی و یا حلقوی پلی استر تشکیل  می شوند. این نوع  معموالً لمینت ها: -

در این محصول  در سایبان ها، چادر و یا سازه های دارای اسکلت با انعطاف پذیری کم استفاده می شود. پارچه ها بیشتر

 پرس می شود.  PVCالیه پارچه پلی استر مستحکم بین دو فیلم  یک

و یا سیلیکون به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. الیاف  پودی از الیاف شیشه با پوشش تفلون-های  تاری پارچه

طر الیاف شیشه است. پارچه شیشه ،دارای استحکام کششی باالیی هستند و در آنها خزش رخ نمی دهد. استحکام این پارچه به خا

های الیاف شیشه پوشیده شده با تفلون یکی از پایدارترین پوسته ها هستند، چرا که پوشش تفلون خودتمیزشونده بوده و نسبت به 

درجه  232تا مثبت  93مقاوم هستند. این الیاف دمای منفی  UVتابش اشعه مواد شیمیایی و رشد کپک مقاوم است. در مقابل 

راد را تحمل می کنند.پارچه تفلون در مقابل شرایط محیطی مقاوم است. مزیت این پارچه نسبت به الیاف شیشه آن است سانتی گ



 

 

که می تواند خم شدگی و تاشدگی به دفعات مکرر را تحمل کند، بنابراین می توان آن را در چترهای باز و بسته شونده نیز استفاده 

 کرد ولی قیمت این محصول باالست.

 این گروه بسیار کمتر در سازه های پوسته ای به کار می روند..پالستیک های مهندسی:2

واژه ای است برای توصیف پارچه های متخلخل با فضاهای باز بین نخ ها. در معماری بیشتر از مش هایی از جنس :مش -

لن دانسیته باال ، پلی پروپیلن و یا پودی پلی اتی-پارچه حلقوی پلی استر با پوشش نازکی از وینیل و یا پارچه های تاری

اکریلیک استفاده می شود.از مش می توان برای ایجاد سایه و یا پناه باد استفاده کرد ولی به دلیل تخلخل باال ،مش ها در 

مقابل باران پوشش مناسبی نیستند. هم چنین می توان از آن برای مقاوم سازی پارچه های دیگر استفاده کرد یا آن را با 

 مواد مختلف پوشش داد تا خصوصیت مورد نظر را دارا شود.

ورقه های شفاف که مستقیما تولید شده و لمینت یا پوشش داده نمی شوند. این فیلم ها از پارچه ارزان تر هستند :فیلم -

ولی مقاومت و طول عمر آن را ندارند. فیلم ها در مقابل نیرو ضعیف هستند ولی انعطاف پذیری بیشتری دارند و برگشت 

 پذیر هستند. 

)اتیلن تترا فلورو اتیلن ( باشد که یک  ETFEدر سازه های پوسته ای ،  ورقه های شاید جدیدترین دستاورد : ETFEورقه .3

، موجب UVاشعه و  در برابر آلودگی هوا است . مقاومت این محصول شفاف با خصوصیات مشابه پارچه و مزایای تفلون پوسته

مت دمایی خوب و نفوذ نور باال)نور سال( این محصول همچنین با مقاو 21شده است تا عمر طوالنی داشته باشد)در حدود 

 . [6]است برابر سبک تر از شیشه 21درصد( می تواند جایگزین مناسبی برای شیشه باشد در حالی که  65مرئی در حدود 

 

  اجرایی جزئیات
. در هر سازه نقاط حساسی وجود دارد که شد، آشنایی با جزئیات اجرایی می باسازهیکی از مهم ترین مباحث شناخت ساختار 

. بدیهی مشخص می باشدچادری سازه یک در تصویر زیر مهم ترین قسمت های نحوه اتصاالت در این نقاط بسیار مهم می باشد. 

ی پرداختن به همه آن ها در این مقال نمی گنجد. اما برا کهاست برای هر یک از این قسمت ها دیتیل های مختلفی وجود دارد 

  می شود: اشارهزئیات اجرایی این سیستم جبه نمونه ای از در ادامه  آشنایی

 
 [5]اجزا خاص در سازه چادری: 2شکل 



 

 

 
 [5]جزئیات اجرایی در سازه چادری: 3شکل 
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 کاربرد پوشش های چادری در معماری:

برای کاربری های مختلف طراحی و مورد بهره برداری قرار گیرند و بسته به نوع استفاده و پوشش های چادری می توانند 

ها در نهایت  پوششاین  در واقع در چگونگی استفاده از آنها تنوع زیادی وجود دارد. ساخته شوند.در اشکال گوناگون کاربری فضا 

چنین می توانند در مدت زمان کوتاهی اجرا شوند. این گونه بناها از نظر  . همنمایندفضاهای پکپارچه بزرگی خلق سبکی می توانند 

ها، مراکز خرید و سالن  در ساخت انواع نمایشگاهچنان که شاهد هستیم در نقاط مختلف دنیا فرمی بسیار متنوع و جذاب هستند. 

 های ورزشی و... از این پوشش ها به خوبی استفاده شده است. 

به صورت باز و . این سازه ها می توانند ه از پوشش های پارچه ای، استفاده از آنها به صورت متحرک است یکی از موارد استفاد

کمک این قابلیت می توان شرایط مطلوب به شوند تا به تناسب شرایط جمع شوند یا مورد استفاده قرار گیرند.  بسته شونده طراحی

های غشایی بازشونده پایدار سازی غشا در تمامی حاالت ممکن است. در حالت مختلف ایجاد نمود. مشکل عمده سازه  مواقعرا در 

توسعه یافته غشا می تواند بوسیله پیش کشیده سازی تثبیت شود که این امر یا بوسیله سیستم رانشی خود سازه ویا ابزارهای پیش 

های زیادی را با اندک نیرو ها  تغییرشکل تاًکشیده سازی خاص در لبه های سقف حاصل می شود. اثر باد در طول بازشدن که نتیج

 .در پی دارد یکی از مشکالت عمده است 

از پوشش های چادری می توان به عنوان یک سایه بان استفاده نمود. به این ترتیب که میتوانند مانند چتری در برابر باران و 

ته های پارچه ای به صورت یک سایه بان دائم در بیرون بنا نور شدید عمل نموده و شرایط آسایش را برای افراد فراهم نمایند. پوس

قرار می گیرند و بنا را از تابش شدیدآفتاب و نزوالت جوی و ... حفاظت می کنند. در عین حال جریان باد و امکان تهویه نیز در این 

کشند تا فضای ایجاد شده بین  شرایط وجود دارد. گاه برای ایجاد شرایط بهتر اقلیمی یک پوشش چادری بر روی ساختمان می

 پوسته و بنا حائلی باشد برای محافظت بیشتر بنا از محیط بیرون. با این کار به تنظیم شرایط محیطی داخل بنا کمک می شود.

به کمک این پوشش ها می توان یک فضای نیمه باز در بین چند ساختمان که نزدیک هم قرار دارند ایجاد نمود و از این فضای 

. این پوشش ها که به صورت بسته، نیمه باز یا باز و بسته شونده اجرا می شود سایه بان مناسبی بین بهره بردد شده به خوبی ایجا

 ها ایجاد می کنند. ساختمان

معموال در نمای خارجی ساختمان ها از پوشش های چادری به عنوان سایه بان و کنترل کننده نور استفاده می کنند. گاه این 

های پارچه ای با فرم خاص خود نقش ورودی بنا را بازی می کنند و گاه به عنوان یک نمای ثانویه جهت تبلیغات یا زیبا سازی سازه 

 .به کار می روند

برای اصالح شرایط محیطی داخل ساختمان از پوشش های پارچه ای کمک می گیرند. این پارچه ها به عنوان عایق  هم چنین

صوتی عمل می کنند و حتی می توانند به عنوان یک پوشش آکوستیک عمل کنند. همچنین در کنترل نور هم بسیار مفیدند. جهت 

ها  بسته شونده از آن. بسته به نیاز می توان به صورت بسته، نیمه باز یا باز و زیباسازی هم از این گونه پوشش ها استفاده می کنند 

 .استفاده نمود

 مزایای چادرها:

هاست که می توان با صرف هزینه  اصلی ترین مشخصه سازه های پوسته ای دهانه ی وسیع آن:  پوشش دهانه های وسیع-

بزرگ با این سازه ها  مساحت های بسیار .[9]تقویت درونی یا تکیه گاه نیاز باشدفضایی گسترده را پوشش داد، بدون آنکه به  اندک ،

 قابل پوشش هستند و با توجه به وزن کم پوسته ها و ویژگی های مکانیکی عالی آن ها، حداقل تکیه گاه و ستون مورد نیاز است.

پویا ترکیب جدیدی از احجام را خلق نموده که با  این سازه ها با تنوع رنگی بسیار و فرم های خالقانه و: طراحی زیبا و نو-

برای آن ها می توان بدون هیچ محدودیتی شکل و ساختار سطحی در نظر گرفت تا سازه های وز سازگاری دارد. دنیای نوین امر

 . فردی خلق شود منحصر به



 

 

 نیازمصنوعی  نوربه روز این پوشش ها اغلب نور را به خوبی از خود عبور می دهند. بنابراین در طول : کاهش مصرف انرژی-

نبوده و فضا توسط نور طبیعی به خوبی روشن می شود. نور وارد شده به فضا نور یکنواخت بوده و احساس آسایش افراد را به خوبی 

طی نیز به صورتی متحول گشته که با انرژی کمتری می توان دمای محیط . این غشاها از نظر تنظیم شرایط محیمی نمایدتامین 

  .آفتابی و بسیار گرم و هم در مناطق سردسیر به کار می گیرندداخلی آن را تنظیم نمود. حتی امروزه آنها را هم در اقلیم های 

قطعات می شود و  انجامچون دوخت واتصال قطعات، تولید کابل های فوالدی ، سازه های فلزی و ...در کارخانه : سرعت اجرا-

 با سرعت بسیار باال در محل انجام می گیرد.به سهولت و  نصب و برپایی سازه  اخته به محل منتقل  می شوند،پیش س

، صرفه جویی در مصالح  و انرژی و نیز هزینه تعمیر و  سرعت اجرا ، قابلیت ایجاد دهانه های وسیع: صرفه اقتصادی-

 می نماید.نگهداری اندک ، صرفه اقتصادی این پوشش ها  را تبیین 

در صورت تخریب نیز نسبت به سازه های صلب  مقاوم هستند. نسبتاً این سازه ها بسیار سبک بوده و در برابر زلزله : ایمنی-

مقاومت آنها در مقابل حریق نیز افزایش یافته و میزان شعله وری، گسترش حریق و دود هم چنین  خطرات کمتری به همراه دارند.

 ساطعه از مصالح نیز تحت کنترل قرار گرفته است.

به راحتی برچیده شده و به محل دیگری حمل شوند و در مدت می تواند :  این سازه ها برچیدن و نصب مجددبلیت قا-

 شوند.کوتاهی مجدداً برپا 

این پوسته ها قابلیت استفاده در تمامی اقلیم ها را دارند. با انتخاب مصالح مناسب در هر آب و هوایی قادر به ایجاد تنوع: -

شرایط آسایش هستند. به عنوان مثال در اقلیم گرم چادر ها نقش سایه بان داشته و با ایجاد سایه می تواند دمای فضای تحت 

. این پوشش اقلیم سرد نیز می تواند با عبور نور و ایجاد خاصیت گلخانه ای به گرم شدن فضا کمک نمایدپوشش را کاهش دهد. در 

قابلیت پوشش فضاهای بسیار کوچک تا فضاهای بسیار بزرگ و با مساحت زیاد را داشته ها از نظر ابعاد نیز بسیار متنوع بوده و 

 .[9]استفاده هستندهم چنین برای کاربری های متنوعی نیز مورد  باشند.

فرایند بازیافت را با  "سول وی"و  "فراری"سال است. 31تا  15یک پارچه روکش دار بین  طول عمرقابلیت بازیافت: -

 از هم جدا می شوند. PVCابتدا پارچه روکش دار استفاده شده به قطعات کوچک ریز می شود. پلی استر و  موفقیت استفاده کردند.

  .[9]و پارچه ی پلی استر خواهیم داشت PVCپودر  نهایتاً

 

 نتیجه گیری
گیری  ای روشن و رفتار کششی قابل درکی که دارند، و نیز به دلیل توجه روزافزون به بهره های چادری به دلیل منطق سازه سازه

این سازه ها سبک بوده ،  شوند.تری از کاربرد معمارانه آزموده می  ی وسیع های موجود در مصالح کششی، هر روز در پهنه از ظرفیت

با سرعت باال و به سهولت برپا می شوند، قابلیت برچیدن و نصب مجدد در مکانی دیگر را دارند. این سازه ها می توانند به اشکال 

ر برابر زلزله و گوناگون، در اقلیم های گوناگون و برای کاربری های گوناگون مورد استفاده قرار گیرند. از دیگر مزایای آن ها ایمنی د

معمارانه و رفتار سازه ای  ها میان فرم جا که در این سازه از آن آتش سوزی و نیز فرم های بسیار بدیع، خالقانه و پویا می باشد.

ای  ی مورد نظر خود، فرمی مناسب برای رفتار سازه گی وجود ندارد، طراح معمار الزم است تا به منظور طراحی فرم معمارانهدوگان

 چادری های سازه معمار طراحان میان در ای سازه  له منجر به نیاز دانشهای چادری را انتخاب نماید و این مسا ود در سازهموج

آشنایی و شناخت این سیستم سازه امید است از پیشینه کهنی برخوردار است،  ایرانبا توجه به اینکه استفاده از چادر در  گردد. می

 بازیابد. به نحو مناسب در معماری کشورجایگاه خود را  هااین سازه گردد که  سببای 
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