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 خالصه

 

قابلیت ایجاد کیفیات جدید و متحورانه در معماری  ،امکان طراحی اجزا و عناصر ساختمانی و یا سازه ای متحرك      
ساختمان ها را فراهم نموده است. طراحان، معماران و مهندسان سازه، اهداف متعددی را از طراحی و اجرای عناصر متحرك 

از  یدیما شاهد ورود نوع جد ریاخ ینبال می کنند. در دهه هایا تغییر شکل پذیر، در بخش های مختلف ساختمان د

 ی. ساختار خالء در حال حاضر اساس مطالعات برخمیبوده ا یدر عرصه معمار قیمنعطف و قابل تطب یسازه ا ستمیس
ساخت  تحقق یبرا ،را در قرن حاضر یمیسازه قرار گرفته است تا بتواند تحول عظ یو مهندس یدانشمندان در حوزه معمار

و انعطاف  رییتغ جادیقادر به ا یپوسته ا یِنوع سازه  نی. ادینما جادیکاربران خود ا دیدرخور نسل جد نو یبا معمار ییبناها

. با بوداز آن خواهد  یدر طول بهره دار ،در ساختار رییتغ تیآن قابل جهیتوسط خواص منحصربفرد خود خواهد بود که نت

 ی،امروز یشهر یاز تکرار در نماها زیتنوع و پره دنیمدرنِ عصر حاضر و طلب یانسان ها تیخواست و ذهن رییتوجه به تغ
 یدارا ی،ساختار عالوه بر دارابودن فرم معمار نی. اابدی قیو تطب رییکاربران خود تغنیاز تواند همگام با  یم ستمیس نیا

ساختار قادر خواهد بود تا هر گونه  نیا جهیود. در نتنم کیتوان تفک یفرم را از سازه نمو  خواهد بود یدرون یساختار سازه ا

 ستمیاست که س یدر حال نیطراح و سازه است را به اجرا برساند. ا نیو تصور مهندس یکه قابل طراح یفرم آزاد معمار
ضرورت اصل به  مقاله نیبوده اند. در طول ا ادیو زمان ز نهیصرف هز رندهیدربرگ ایخواص بوده اند و  نیگذشته فاقد ا یها

 پرداخت. میخآل خواه یسازه  ستمیس فیو تعر یدر سازه و معمار یریانعطاف پذ
 

 یسازه، معمار یتکنولوژ ،یریرپذییتغ ،یریساختار خأل، انعطاف پذ های کلیدی:واژه

 

 مقدمه  -1
 یاخت فرم هابه س دنیتحقق بخش شیافزا یمشتاقانه به دنبال راه ها ،معاصر یصنعت ساختمان ساز ،1991از سال 

 یفرم ها"روند ساخت و ساز  گریچراکه دباشد.  یاست م یبشر تیکه حاصل از نبوغ و خالق یساختمان ریآزاد و انعطاف پذ

باشند،  یم یفرم نامحدود یمانند بتن که دارا ،عیما داستفاده از موا و اند دهیاز توسعه نرس ی باالتربه درجه ا "آزاد
قابل  ریغ یاز لحاظ مال جهیو در نت ریکار فشرده، وقت گمستلزم که  است یسنت یلب بندقا یها کیتکن قیهمچنان از طر

  .[1]باشند یقبول هستند، م
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محدود  بندی قالب لیدر حال حاضر به دل هر چند ،مهم بتن ویژگیهایاز  ، به عنوان یکیساختار یدر طراح یآزاد     

  ادامه روند مطالعه و تحقیق برای استفاده از این ویژگی قابل توجه می باشد. [ و2]است انیپا یب ینظر یآزاد اما است،
 

و  ریبه ساخت هرگونه فرم آزاد، انعطاف پذ دنیجهت تحقق بخش ،نینو یسازه ا شنهادیمقاله ما بدنبال پ نیا در

 ی( اتهفرم توسط سازه )پوس رییتغ ییبعالوه توانا .طراحان فراهم آورد یرا برا یدر طراح یکه آزاد یم،باش یخالقانه م
در  یریپذ قیو تطب یریعطاف پذضرورت ان ق،یتحق نیاز ا یمختلف داشته باشد. به عنوان بخش یمنعطف را در مقاطع زمان

از سازه را  یخاص ینوع نیمهم، ما همچن نیبه ا یابیداد و به منظور دست میرا مورد مطالعه قرار خواه یمعمار یپروژه ها

  یرا در پروژه ها یریپذ قیو تطب یریبه انعطاف پذ یابیدست ی دهیتا ا مینموده ا شنهادیو پ یبررس "ساختار خأل"تحت نام
 ییمحفظه غشا کیاز ذرات رها شده در داخل  "ساختار خأل" ای Vacuumatic. میساز سریسازه م نیا ی لهیبوس یمعمار

برده شده است. با  نیاز ب طیمح راختالف فشار با فشا کی جادیا یآن برا یداخل یشده است که هوا لیتشک ریانعطاف پذ

 یریساختار خال به شکل گ ،یشود. از نقطه نظر علم یکن ممم یریفشار، کنترل انعطاف پذ ریکردن سطح ز میتنظ ییتوانا

 . [1]شود یساختار که در ابتدا مسطح بوده است، در نظر گرفته م کیشکل  رییاشکال قابل تصور با تغ یآزادانه تمام

 

 ریانعطاف پذ یمعمار -2

معنا  کیبه  Flexible ی و با واژه ردیپذ یو برگشت یدگیاست که خم یزیچ یدر لغت به معنا ریواژه انعطاف پذ

 طیو طبق شرا یبه راحت رییتغ نیکه ا یبودن به گونه ا رییقابل تغ ،یاست به معنا یصفت یاز نظر لغو Flexible .باشدیم
به مفهوم  یریفوق، انعطاف پذ فیبر اساس تعار [.3]شده است همعادل قرار داد Changeable یو با واژه  ردیانجام گ

صادق بوده  زین یمعمار یمفهوم در حوزه  نی. همباشد یم هیو امکان بازگشت به حالت اول طیق شراآسان طب رییتغ تیقابل

دو  ،یری. در مبحث انعطاف پذدیجد یازهایو ن طیبه شرا ییپاسخگو یانسان ساخت برا یفضادر  رییو عبارت است از تغ
 ایاست که کاربر  یراتییتغ زانیدو مفهوم در م نی.تفاوت ا یریپذ قیو تطب یریپذ رییاست، تغ صیمفهوم متفاوت قابل تشخ

در  شیبه نما یداخل یدر معمار ای یرونیب ساختارتواند در  یم تیقابل نی. به عالوه اندینما جادیتوانند درفضا ا یم طیمح

  [.همان]دیآ

 

 در معماری 1ضرورت انعطاف پذیری و تطبیق پذیری -3

 دهیکرده است. پروژه ها و ا فایا یمعمار یدر پروژه ها ینقش مهم یریو انعطاف پذ یریپذ قیتطب ریاخ یدر دهه ها
 قیو تطب ییاند. فردگرا افتهیتوسعه  دیها و امکانات جد یساختمانها با فناور وندیپ یبرا ییایپردازانه و رو الیخ یها

از  یکی [.4]است قاتیتحقموضوع روز  ،یفناور یرابطه با توسعه ها رد طیکاربران و مح یشخص یازهایساختمان با با ن

 مانتحرك و جنبش در ساخت جادیتوان ا یامروز را، م یدر معمار یریپذ قیموضوع انعطاف و تطب یریبه کارگ یروشها

بشر است؛ چون تا قبل از آن، از  یخانه ساز یساله  3111 خچهیتمام و کمال در تار یانقالب ،متحرك یدانست. معمار
معاصر و  یدهه ها یها ینوآور نیب یبود. ارتباط واضح امدهیدر ساختار سازه ها بوجود ن یچندان رییزمان اهرام مصر، تغ

 ارینقش بس یآالت و تکنولوژ نیماش ،یشود. در طول عمر صنعت یم افتیدهه ها  نیدر ا یمعمار یها و پروژه ها دهیا

 یدوره است. با ادامه  نیهم خاص ل،یتومبا کیبا  یمعمار سهیاند. مقا کرده یباز یشتازیپ ییِاجرا یدر پروژه ها یمهم
 یحرکت و بخشها تیجاد قابلیارائه داد. با ا یمعمار یرا در طرح ها یپردازانه ا الیخ یها دهیا ،سمیفوتور ،عصر نیا

 یجنبش یاز معمار یگوناگون فیبرداشته شد. تعار یو معمار نیماش نیب یفراتر در رابطه  یمتحرك در ساختمان ها، گام

  [.همان] است یینها دچار نقصها و کمبودهاآ انیم یاالت ارائه شده، اما همبستگدر مق

 
1. Versatility  
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، 2ادلرباشند. بر طبق نظرات  یم قیاز تطب یمربوط به سطح متفاوت کیارائه شده که هر  یمختلف یضمن فیتعار

 قیکاربران تطب یو آرزوها االتیبا خ رییدر حال تغ یطیمح طیگوناگون کاربران، شرا یازهایبا ن ایپو یسازه ها ایو  یمعمار
 ستمیشود که س یاطالق م یساخته شده ا یهوشمند به فرمها یمار، مع1991در سال  3شوند. در مقاله کرونر یداده م

امر بر  نیهستند که ا یخارج ایو  یداخل یها دهیبه پد ییو پاسخ گو ینیب شیقادر به پ ،و منسجم آنها کپارچهی یها

او توان به  یم انیم نیمعمار که در ا نیمهندس شگامانیاز پ یکی [.4]گذارد یم ریآن تاث نیلکرد ساختمان و ساکنعم

حرکت بوده است و حرکت منبع الهام و علت تکامل قسمت  فتهیش شهیاست. کاالتراوا هم 4کاالتراوا اگاینمود، سانت اشاره
  (.1)شکل  است داده یم لیاو را تشک یطرح ها یمختلف ساختار یها

 کاالتراوا گویمتحده(، سانت االتی) ا یلواکیم ،یلواکی: موزه هنر م1شکل 
 

، به بررسی حرکت به عنوان جزء الینفک  "قاب های فضایی تاشونده"کاالتراوا حتی در پایاننامه خود تحت عنوان 

سطوح با بافت های مختلف نیست، بلکه نتیجه می گیرد که ساختمان تنها یک نقش زیبا از حجم ها و  ه ومعماری پرداخت

که  هایی نمونه اکثر. است مطرح پذیری تطبیق و پذیری تغییر صورت دو به پذیری، . انعطاف[5]شئ ای متحرك و پویاست
 پذیری تطبیق اما. باشد می پذیر تغییر نوع از است، گشته ایجاد و ساخته پذیر انعطاف جنبشی معماری بحث در امروز به تا

و  جوی شرایط با تطبیق در خودکار طور به سقف میلواکی، موزه چون ساختمان یک در مثال طور که به عناستم بدان

 معماران مطالعه و توجه مورد گسترده طور به امروزه و است، معماری آرمان تطبیق پذیری،. گردد بسته و باز خورشید تابش

  [.3]است گرفته قرار امر ومتخصصین
 

 5معماری جنبشی -4

 یم یاساس یرییما شروع به تغ یزندگ یو نحوه  میکن یم یکه ما در آن زندگ ییخانه ها ،نوظهور یمعمار انیبا ب

که در  شوند یم ییبه بناها لیمعماران نخواهد بود. بلکه تبد یساختمان ها محصول افکار منسوخ شده و کهنه  گریکند. د

قلم  جهیآورند. در نت یهمراه با زمان به ارمغان م یدیجد تجارب ما چشم اندازها و یهستند و دائما برا یحال دگرگون
شود.  یو خواستگاه خاص خود م اریاخت ،یآزاد ینوع یکند و هر ساختمان دارا لیرا بر ما تحم یطیتواند مح یمعماران نم

 را یسنت یعمارمواقع  شده که در یگذار هیمحرك پا یروهایبر اساس مجموعه ن یسبک معمار نیا دیجد دگاهیو د نشیب

 لیشوند تبد یم یاساس طراح نیکه برا ییکشد. ساختمان ها یبه چالش م ،که تاکنون براساس ثقل و جاذبه استوار بود

 کی یجنبش ی. معمار[4]خواهند داد رییما را تغ یخواهد شد که شکل شهرها و مفهوم زندگ دیفلسفه جد یبرا یبه سمبل
 از آن  یبخش ایساختار  کی ییمرتبط با حرکات فضا واز موضوعات  یاریشامل بس تواندیگسترده است که م اریحوزه بس

 
2. Adler                                                                  4. Santyaga Calatrava 

3. Coronary                                                            5. Kenetic Architecture 
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 ایدر مکان  تحرك تیعناصر ساختمان که قابل ایتحت عنوان ساختارها و  تواندیم ینوع معمار نیا ،باشد، بطور خاص

 یا لهیو هم وس وهیهم به عنوان ش ،یبه طور مواز دیبا یساختار یشود. راه حل ها فیتعر ،مختلف را دارند یهندسه ها
جنبش  یساختار، بر گسترش امکان طراح یدرباره مهندس یشوند. توجه اصل در نظر گرفته ،یجنبش یکاربرد معمار یبرا

الزم را در شکل،  ییانواع ساختمان ها که کارا یبرا ،یطراح یتکنولوژ یاستراتژ کیتمرکز دارد.  عملکرد جنبش به عنوان 

ف گوناگون هستند مورد بحث اهدا یمتفاوت داشته و دارا یها تیدر پاسخ به موقع یانعطاف ذات تیسبک وزن بودن و قابل

آل  دهیبه صورت ا یگسترش، مرتبط بودن و بهره ور تیحمل، قابل تیقابل ،یریپذ قیسهولت در تطب جادی.  اردیگ یقرار م
 انگذاریاو را بن توانیکه م 6شریف دیوید .دیآنوع ساختار است  نیاز اهداف ا رییدر حال تغ یازهایو پاسخ به ن یریگ یدر جا

 ی خچهیسال تار 3111انقالب تمام و کمال در  کیمتحرك  یمعمار "که: تباور اس نیدانست، برا نینو یشجنب یمعمار

  (.2) شکل ]همان[ "بشر است. یخانه ساز

 
 شریف دیوید ،ی،دوبینچی: برج داو2شکل 

 

 ی. زمان بعد قدرتمند زندگستیلزوما درست ن تباسیو خوب است، اما هرآنچه که ز بایهر آنچه که درست است ز      

شود،  یاست که فرم ساختمان ها صرفا به اجسام صلب محدود نم یدینماد فلسفه جد یجنبش یمعمار بیترت نیاست، بد

شهرها  جهیخواهد شد و در نت ریو انعطاف پذ نینو یشیو گرا کردیرو یمنعطف خواهند داشت و بناها دارا یبلکه شکل
و خواستگاه منحصر بفرد  اریاخت ،یآزاد ینوع یخواهند کرد، هر ساختمان دارا رییشود تغ یآنچه تصور م تر از عیسر

  .]همان[ خواهد شد

 
 ساختار خأل -5

. پس از [6] در آمده است قیبه تحق 1991 یدر سال ها 7اتو یمفهوم ساختار خال توسط احزاب مختلف از جمله فرِ      

و همکارانش در سال  سوبکاز جمله  یساختار توسط عده ا نیدوباره مورد توجه قرار گرفت، ا دهه که اصل ساختار نیچند

قابل انطباق  قیخال، از زمان کشفش به عنوان عا یختارهاسا یها لیپتانس ،یداریپا نهیکشف شد. با پس زم 2111 یها

مواد توسط قدرت خال، مورد  یریل پذو شک یکنترلِ سخت مفهوم [.8و 7]از دانشمندان قرار گرفت یاریمورد توجه بس
مشاور  نیمهندس ونیو کموس یدانشگاه تکنولوژ یدر مقطع دکترا قاتیتحق نیاز ا یبخش نیهمچنمطالعه قرار گرفت. 

ABT یآزاد بتن یفرم یساختارها دیتول یبرا ریانعطاف پذ یقالب بند ستمیس نیدر حال مطالعه و دستور کار است تا از ا 

شونده، استفاده و اجرا گردد.  تیخود حما لبساختار قا کیساختار به عنوان  نیبر ا هیبا تک یساز یسفارش نیو همچن
Vacuumatic  شده است  لیتشک ریانعطاف پذ ییمحفظه غشا کیاز ذرات رها شده در داخل  "ساختار خأل" ای 

 
6. David Fisher                                                                8   . Sobek 

7. Frei Otto 



 

 

 
wwwCAUP.ir         5 

 ریکردن سطح ز میتنظ ییبرده شده است. با توانا نیاز ب طیاختالف فشار با فشار مح کی جادیا یآن برا یداخل یکه هوا

اشکال قابل  یآزادانه تمام یریساختار خال به شکل گ ،یشود. از نقطه نظر علم یممکن م یریپذ طاففشار، کنترل انع
به شدت  خالء ستمی. رفتار س[1]شودیساختار که در ابتدا مسطح بوده است، در نظر گرفته م کیشکل  رییتصور با تغ

تغییرات در ویژگی های کشسانی و  به پوست است. متصل عناصر پرکننده و واجزاء  نیب تعامل وابسته به خواص مواد و

ور قابل توجهی به رفتار ساختار تاثیرگذار االستیک و اصطحکاکی مواد پرکننده غشاء و یا ویژگی های پوسته غشایی به ط

 [.9خواهد بود ]
برای ایجاد سازه های موقت مانند  به تنهایی یا با ترکیب با هندسه اوریگامی و تا شونده ها می توان از این ساختار 

به کاربرد سازه، و نیز حتی در ساخت مبلمان های شهری و مبلمان داخلی، استفاده نمود که با توجه  سازه های نمایشگاهی

 (3نوع غشا و مواد و عناصر پر کننده داخل غشا انتخاب می شود.)شکل 

 

 

 به عنوان مبلمان نمایشگاهی ساختار خألساده  نمونه: 3شکل 
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از دیگرجنبه های جالب این ساختار این است که ذرات در حالت تعادل می توانند ساختار خود را حفظ نمایند و       

. به عنوان مثال می توان این ساختار را در شکل زیر نمایش [11] درت لوال و مفصل به میزان خال بستگی داردهمچنین ق
 .(4)شکل داد

 

 

 
 

 

تاشدگی توسط ایجاد خال، خال سبب  -قرارگیری ذرات در بین صفحات، ج -طراحی لوال، ب -الف: 4شکل

 .]همان[ محکم شدن لوالها می گردد

 

ارای دو غشای دارای فشار منفی است که  ذرات در بین آن قرار گرفته است. این ساختار که در ابتدا از این ساختار د      
جنس پالستیک و یا ویسکواالستیک است، با وارد شدن فشار منفی، نیروی اصطکاك میان ذرات سبب فشرده شدن آن ها 

 [.11] و در نتیجه صفت شدن ساختار می شود

ین ساختار را می توان در توانایی کنترل مقدار استکام بودن آن توسط تنظیم میزان خال در آن نام یکی از مزایای ا       

برد که همین عامل سبب ایجاد گزینه های فرمی جدید در اثر درخواست های تازه براساس شرایط و رفتارهای جدید 
در قسمت تاشونده ها غشایی با قابلیت کنترل در ترکیب این ساختار با هندسه اوریگامی، می توان  [.12] محیطی می شود

فشار و ایجاد خالء، ایجاد کرد که عالوه بر امکان ایجاد تنوع در فرم سازه، با توجه به نیاز در زمان استفاده، امکان باز و بسته 

 .(6و  5)شکل  [9کردن و حمل ونقل آسان سازه قبل و بعد از نصب را نیز می توان فراهم نمود]

 
 Tomohiro TACHI ،نمونه از سازه نمایشگاهی با ترکیب ساختار خالء و اوریگامی :7شکل 

 

 Tomohiro TACHI ،یگامیساختار خالء و اور بیبا ترک یشگاهیسازه نما ایده روند ساخت و ساز: 8 شکل
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 در ساختار خأل یریانعطاف پذ -1 -5

      Vacuumatics  هوا  یهستند که بر اختالف فشار منف 9کیار پنوماتساخت ینظر یساده تر ساختار خأل، همتا ای
 یم یو بسته ناش ریانعطاف پذ ییپمپاژ کردن هوا از غشا قیدارند که از طر هیذرات خود تک انیم یکپارچگی یبرقرار یبرا

بدن انسان که در اطراف ذرات  یشده بر پوست خارج عمالا یطیتوان همچون فشار مح یاختالف فشار را م نیگردد. ا

تحمل فشار را ندارد،  ییگردد توانا یکه فشار از درون غشا خارج م ینمود. زمان ریشده است تعب دهیچیپ یبریف ایگرانوالر و 
ذرات را  یهدارو نگ یمتراکم ساز ییشوند. در واقع همانطور که پوست توانا یو متراکم م کیسبب ذرات به هم نزد نیبد

قالب  ای یریبه انعطاف پذ دهیپد نیباشد. ا یذرات را دارا م یکربندیپ تیقابل زین ومیوک ستمیدارد، س گریکدیدر کنار 

 (9)شکل  [.1]ساختار خال اشاره دارد یریپذ
 

 
 سطح           یغشا        +                ذرات                                             یمتراکم ساز                مکش هوا از داخل                  

 Mark Slotboomساختار خأل،  یری: روند شکل گ9شکل 

 

 فیط یرا برا دهیچیپ یعیاشکال طب دیآن است که تول یریو بازگشت پذ یدر انعطاف پذر ستمیس نیا تیمز

 (.11و  11)شکل  [9]سازدیممکن م یجهش یمعمار یاز کاربردها یگسترده ا

 F.Huijbenمدل ساختار خال، : 11شکل 
 

 یشکل، جمع آور رییو تغ یریانعطاف پذ :11شکل 

 

 
9. Pneumatic 
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 شکل در ساختا خأل یریپذ قیتطب -2 -5
در نظر گرفته  Vacuumatics یها یژگیو نیاز با ارزش تر یکی ،یفشار خال از نظر درصد فشار اتمسفر رییامکان تغ

ساختار به  نیتا ا شودیتفاوت سبب م نیبه تفاوت فشار خال اشاره دارد. ا "یریکنترل انعطاف پذ". در واقع اصل شودیم

با کاهش سطح فشار خال، استحکام ذرات رها شده در غشا کاهش  [.13] ابدیشکل  رییصورت مکرر به هر فرم داده شده تغ
مانند، ساختار همچون  یکیتمرحله پالس نیگونه داشته باشد. در ا کیپالست یحالت ،یساختار کل ،شودیو سبب م ابدیم

که شکل دلخواه بدست  ی. زماندیخود را حفظ نما دیو شکل جد ردیتواند شکل بگ یم یخاك رس، به آسان یمدل ساز

 یریشکل گ ،یعلم دگاهی. از ددینما تیو ساختار را تثب دهیتواند به حالت حداکثر خود رسیسطح فشار خال م مد،آ

 (.12)شکل  [1]دیآ یبدست م هیساختار مسطح اول کیشکل  رییتوسط تغ Vacuumatics یساختارها

 

 F.Huijben ،یاستوانه ا یبا استفاده از عناصر چوب ومیساختار وک کیشکل  می: نشان دادن امکان تنظ12شکل 

 [14] اری شده استهمچنین  به عنوان پژوهش سیستماتیک در ساختار سازه ای خمشی با حالت استحکام، نامگذ
 

 و سفارشی سازی بافت غشا یسازگار -3 -5

دارد بلکه  یرا در پ یشکل ساختار یو سازگار یریعامل استفاده از ذرات رها شده در داخل غشا نه تنها شکل پذ      

ساخت. عالوه منقوش  یتوان ساختار یمکان ذرات، م یموضع رییسازد. در واقع با تغ یبافت سطح را قادر م یساز یسفارش

ها به  یژگیو نیدلخواه را بدست اورد. ای توان الگو یو غشا، م هذرات پرکنند نیدر ب یخاص ایبا اضافه کردن اش ن،یبر ا
با بافت سطح  ییسازه ها ایو  یعناصر سنت ساخت یبرا ریقالب انعطاف پذ کیکه از ساختار خال به عنوان  یزمان ژهیو

  (.14و  13. )شکل [1]دیآ یظر مبه ن دیاستفاده شود، مف یسفارش

 F.Huijbenساختار خأل، ییدر بافت سطح غشا رییتغ جادی: امکان ا14 و 13شکل 
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همچنین سفارشی سازی در بافت های ایده آل و ایجاد شکل های توانایی ساختارهای خال در تولید فرم های آزاد و 

 [.15] هندسی پیچیده در قالب های بتن می باشد
 

 یتیسازه با افزودن عناصر تقو یریف پذانعطا -4 -5

مش  یها کهیهمچون ت یتیشکل با افزودن عناصر تقو یریخال ت یسازه ها یانجام شده بر رو شاتیبا توجه به آزما
( در سازه PP) نیپروپل یدهد که پارچه پل ی( نشان مTx) لونینا افی( و پارچه الPP) 10نیپروپل ی(، پارچه پلSt)یفوالد

 .[1]شود ینم یمنجر به شکست در کشش ناگهان جهیمناسب در نظر گرفته شده است. در نت تینها یب خال، به طور

 یریگ جهینت-6

عصر ماست. در جهان  ریناگز ،یاذعان داشت که حرکت و جنبش در معمار دیتوجه به مطالعات صورت گرفته، با با

مهندسان به علوم  طراحان و، معماران یابیبه دستبا توجه  دهد، و یخود ادامه م اتیحرکت به ح هیامروز که بر پا

. انسان دیآ یبه وقوع به نظر م کینزد ممکن و یامرمنعطف  یتحقق معمار ن،ینو یها یتکنولوژ و تالیجید، یوتریکامپ

 یاست و واقف به حضور آن در تمام جنبه ها یحاصل از فناور تیخالق ریتنوع و حرکت در مس جادیامروز به دنبال ا
نموده اند تا  یمعماران همواره سع نینبوده و همچن ریتاث یب یمعمار یامر در حوزه  نیباشد. اما ا یم شیخو یزندگ

و  یطراح دیدرخور نسل جد ییبناها، خلق فضاها یانسان به عنوان کاربران اصل یامروز ازیخواست و ن ،یبا تکنولوژ گامهم

بنا  کی یداخل یعالوه بر فضاها تواندیکه انعطاف م میافتیدر  یعمارانعطاف در م یمعنا یممکن سازند. با توجه به بررس
کاالتراوا )انعطاف در سازه  اگویبزرگ و نام آشنا همچون سان یمعماران نی. بنابراندک دایآن هم نمود پ یرونیبلکه در ساختار ب

عرصه برداشته  نیرا در ا یمیعظ یم هادر سازه ،فضا و فرم بنا( و... گا یریپذ قیو تطب یری)انعطاف پذ شریف دیویبنا(، د

موضوع انعطاف  زانیبر م یساختار خأل، اندک یریگ کارقابل انعطاف همراه با به  یپوسته ا شنهادیتا با پ میاند. حال ما برآن

 ییتوانابه تنهایی و یا در ترکیب با دیگر سیستم های سازه ای، غشا  نی. درواقع، امییافزایب یمعمار یدر حوزه  یریپذ
این ساختار عالوه بر کاربرد در سازه های موقت همانند سازه  باشد یدارا م را یریانعطاف پذ ودر فرم خود  یریپذ رییتغ

گرفته که با ساختمان قرار یبر رو یبه صورت پوسته ا تواندیم های نمایشگاهی، کاربرد در صنعت مبلمان داخلی و شهری،

ر فرم آن و دوباره ثابت کردن ساختار، تنوع و تغییر پذیری در فرم بنا را نیز بهمراه کنترل مناسب فشار غشا و ایجاد تغییر د
 ییو پوسته غشا شودیم لیآن تحم نیریوارد بر ساختمان بر سازه ساختمان ز یروهای، نصورت نیدر ا هک داشته باشد

 یریتوسط به کارگ یمعمار یاحدر طر کردیرو نیوارد بر ساختمان نخواهد داشت. با ا یثقل یروهایدر تحمل ن ینقش

صورت  نیبود و در ا میواهخ ، پایداری بنا و اقتصادیدر حوزه معمار یدیمنعطف، ما شاهد تحول جد ییغشا یپوسته ها

 (.12متفاوت به خود خواهد گرفت )شکل  یچندان دور صورته ن ندهیسازه ها در آ نیا یریشهرها در اثر تنوع پذ یمایس

 

 ساختمان، نگارندگان یساختار خأل بر رو ستمیبا س ییغشا یریپذ ریی: تغ12شکل 

 

10. Polypropylene                                                           
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