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هشدموجبمیحطی،زیستبحرانازناشیهاینگرانی...”
ونابعمازبرداریبهرهمیزانکهبرسیمباوراینبهکهاست

رقراریب...استبازگشتقابلغیروناپایدارمامصرفیعادات
ازمندنی...خودپیرامونطبیعیمحیطباپایداریرابطهیک

طبیعتدرموجودهایسازهمورددربیشتردانشکسب
“.است

سوفیا و استفن بلینگ
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. ندکنهای درخت آکاسیا نور خورشید را دنبال میبرگ
اال ها به سمت ب در زیر تابش شدید نور خورشید، برگ

ی هگردند، بنابراین سطح ب رگ ب ه ح داقل ان دازبرمی
. رسدممکن می

ود را در نور پراکنده وغیرمستقیم روز، گیاه برگهای خ 
اش ته را از ن ور روز دب ری بیشترین بهرهباز می کند تا 

.باشد

.گردندپایین برمیها به سمت شب برگدر 

طبیع ت هم واره ب ه ش رایط محیط ی واک نش نش ان 
. دهدمی
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.اولین نکته در اصل ویترویان استراحتی،
.“، استحکام و پایداری و لذتی مناسبوسیله”

.کردندمیاستفادهبیابانجویشرایطترینسختازنجاتبرایزمینگرمایازاولیههایانسان
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غارهای مسکونی در تونس  
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کنار دریا-شرایط جوی ساحل غربی

ستاقرندوازبیشانگلستاندرگرجستانیهایخانه
.هستندراحتیبسیارسرپناهکه

.اندشدهساختهشیشهوچوبآجر،ازهاخانهاین
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بیابان

.شوندمیاستفادهخشکمناطقدرچادرهاسیاه
.کنندمیجلوگیریشبدرسختسرمایوروزطولدرشدیدگرماینفوذازچادرهااین•
.کنندمیایجادرا(استمتفاوتکامالبیرونفضایباکه)خوداقلیمخردهاآن•
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تدریافراخورشیدگرمهایاشعهاولیننتیجهدرشوند،میبرپاشرقبهرووبودهبازجلوچادرها•
.کنندمی
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ایآب و هوای مدیترانه

سازندگان در ای ن من اطق، در ایج اد س ایه 
.بسیار مهارت دارند

ب رایدر معابد یونان از پ رده ه ای بادب انی
.شده استایجاد سایه استفاده می
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.کنندها خرد اقلیم متفاوت و دلپذیری را ایجاد میها و ایوانطاق•
.توانند باال یا پایین کشیده شوندها در ساعات مختلف روز میپرده•
.  ها را به فضایی انطباق پذیر مبدل ساخته استی متغیر، طاقوجود این سایه•
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آب و هوای سرد قطبی

. ها دارای اسکلت مشبک باز هستندهای ساکنان سیبری گرد است و دیوارکف خانه

.نقطه راس سقف به وسیله تیرک بر افراشته می شود
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.شودپشمی پوشانده میاسکلت با نمدی 
.گردددر وسط سقف یک سوراخ جهت خروج دود تعبیه می

15



فهرست مطالب

روشنایی•
عایق صوتی•
قابلیت بازیافت•

نکات آخر•

مقدمه•
شرایط جوی•
پناه باران•
ویژگی حرارتی•

16



پناه باران

.چتر، یک حفاظ قابل حمل در مقابل باران و خورشید است

Frie Ottoی معماری تبدیل کردچتر را به یک گونه از سازه.

(Bundesgartenschau)ای از چتر در کشور آلمان نمونه
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(Bad Hersfeld)تئاتر فضای باز در آلمان 

Badشهرکلیسایهایخرابهایپارچهیشوندهبستهوبازسقفیک Hersfeldپوشاندمیرا.
.شودمیپیچیدهخارجیتیرکیکدورسقفایناست،خوبهواکهزمانیتابستان،فصلدر•
.شودبازتواندمیدقیقهچندظرفدرسقفاینبارانهنگامدر•

.شدبازسازی1993سالدرسقفاین•
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ساختمان مارکیز

.شودمیپوشاندهایپارچهیسازهیکبابروسل،درمارکیزساختمانداخلیحیاط
شیدهکاند،شدهمتصلساختمانفوقانیطبقاتبهکهصفحاتییوسیلهبهسازهمرتفعینقطه5•

.شودمی

.اندشدهمتصلترپایینطبقاتبهوشدهکشیدهپایینوبیرونسمتبهپارچههایکناره•
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ساختمان مارکیز
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تهویه در نقاط مرتفع سازه

ازتهویهکهایگونهبهاست،پوشاندهرامرتفعنقاطنور،نفوذقابلیتباکربناتبیپلیجنسازهاییهرم
.استپذیرامکانهاپوششاینوپوستهمیان
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جمع شدن آب باران
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ویژگی حرارتی

.ها دارای وزن کم و ویژگی عایق بندی ضعیف هستندپوسته

.شوندای به سرعت در اثر تابش اندک نور خورشید، گرم میهای پوستهسازه•
.شوندها به سرعت با کاهش دمای بیرون، سرد میاین سازه•

حقیقتردپوستهاین.جویشرایطمقابلدرمانعیکتااستفیلتریکبیشترمعمارییپوستهیک
.کندمیتعدیلرابیرونهواییوآبشرایط

.استپوستهاززیادحرارتیاتالفازناشینگرانیبیشترینسرد،هواییوآبشرایطدر
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بهازنیصورتدرکهچراهستند،مناسبییگزینهایپوستههایسازه(موقت)ایدورههایفعالیتبرای
.شوندمیگرمسرعت
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.مصرف زیاد انرژی برای گرماش و سرمایش محیط، دیگر مقرون به صرفه نیست
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فرودگاه بروسل–سالن موقت پروازهای خارجی 

پوششبااسترپلییپارچهالیهدوتوسطکهاستشیشهنمایباسرپوشیدهساختمانیکسالن،این
PVC،استشدهبندیعایق.

.از آن جایی که سقف عایق بندی شده، دیگر امکان نفوذ نور وجود ندارد
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:دلیل استفاده از این سازه در زیر آمده است
.باشدای در این پروژه موارد زیر میی پارچهدلیل استفاده از سازه

مدت زمان کوتاه اجرای طرح•
قیمت کم•

کاربری چند منظوره•
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.های روشنایی در روز را کاهش دهدتواند هزینهبندی شفاف میعایق
.تواند از نکات منفی این عایق بندی باشدگرم شدن زیاد ساختمان در فصل تابستان، می

Helioran

Kapilux
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پارچهسطحازتواندمیروزطیدرخورشیدنور
.کندنفوذ
امکانحدتاحرارتسرد،هواییوآبشرایطدر

.بماندباقیساختماندرباید
راثکهشودطراحیایگونهبهتواندمیپوسته
.دهدافزایشراایگلخانه
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یبخشودهندمیعبورراکوتاهموجطولتششعاتشفاف،اجسام
یشدهگرمسطوحازشدهساطعبلندموجطولتششعاتاز

.تابانندمیبازرادرونی

.یابددمای داخلی افزایش می
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وحش مونیخباغ
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تهویه مطبوع

.ردکجلوگیریمحیطحرارترفتنباالازتوانمیپوسته،(کردنزیادوکم)ارتفاعصحیحطراحیبا
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سالن نمایشگاه در فرانکفورت
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جرم حرارتی

.کنندی سخت متداول ترکیب میهای سبک را با سازهها، پوستهدر بسیاری از ساختمان
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راتتغییبابایدشوندهبازمنافذتنظیم
.باشدداشتههمخوانیبیرونشرایط

بهورودازقبلتواندمیتازههوای•
.شودگرمساختمان

کندگردشخالیفضایدرتواندمیهوا•
.ببردبینازرااضافهگرمیتا
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تواند دوباره در شب هوای در حال گردش می
.گرم شود
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باد

بهاضافیرباتواندمیولیاستمهمبسیارپوستهزیردرتازههوایوطبیعییتهویهداشتنبرایبادوزش
.کنداعمالسازه
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کنندهایی که از باد استفاده میساختمان

برابردرکمیمقاومتکهکردطراحیمحافظیوجهی،4یطبقه10ساختمانیکبرایفولرباکمینستر
.دهدمیکاهشراحرارتیاتالفنتیجهدروباداصطکاکحفاظ،این.داردبادنیروی

:بهکندکمکباد،سرعتافزایشباتواندمیآیرودینامیک،شکلیکاین
طبیعیسرمایش•
ساختمانازدودخروج•
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وجهی باکمینستر فولر 4ساختمان 
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برلین-GSWساختمان
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.سازدمیفراهمراطبیعییتهویهوروزنورازاستفادهبیشترینامکانباریک،پالن
.استشدهروشنسایهباالییدقتباساختماننمای
رتیحراسپرهمانندشرقی،یجدارهدونازکدیواروشدهتعبیهغربیدوجدارهدیوارداخلگرم،آبیلوله
.کندمیعمل
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.ترین بخش، سقف بادی این بناستجالب

.کشداین سقف، با استفاده از اثر ونتوری، هوا را از داخل ساختمان بیرون می
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چادر اجتماعات
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دهنده به محیطهای واکنشسازه

.شوندچترهای مسجدالنبی توسط حسگر کنترل می

.کندهای خورشیدی انرژی الزم برای مکانیزم باز و بسته شدن چترها را فراهم میسلول
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ازاستفادهدرساکنانتواناییبهالبتهداراست،بناکهاستهاییویژگیبهوابستهساختمانداخلراحتی
.استمربوطنیزهاویژگیاین
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روشنایی

.شوداستفادهساختمانروشناییجهتروزنورازکهاستآنخورشید،انژریازوریبهرهبهترین
.استمهمبسیارمعماریدرفضادرکبراینور،
اجازهجنس،اینازهاییسقفدهند،میعبورازخودرانورایپارچههایسازهازبسیاریآنکهجهتبه

.شودواردساختمانداخلبهزیادینوریتادهندمی

52



نورنفوذقابلیتباهاییپوستهباکهفضاهایی.دارندرااطرافازنورگیریامکانتنهامتداول،هایساختمان
.کنندمیاستفادهروزنورازبیشتربسیارعموماشوند،میپوشیده

مندی از نور روزامکان بهره•

جلوگیری از گرم شدن بیش از حد محیط •
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.استکافیمصنوعینورازاستفادهبدونکردنکاربرایداخل،بهبیرونفضایاز%6حدوددرنوریانتقال

فرانسهشمالدرایکارخانه
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.(شوندمیخیرگیموجب)دهندمیآزارراچشمروشنبسیارنورمنابع
:کردجلوگیریاثراینازتوانمیزیرراهکارهایازاستفادهبا
.شودمیساطعمنبعازکههنگامینور،ساختنپراکندهبا•

.روشنسطوحانعکاستنظیمبایاو•
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:توانبا استفاده از منشورهای کوچک می
نور را منعکس کرد و یا جهت تابش نورمستقیم خورشید را تغییر داد•
.و اجازه داد تنها نورهای پراکنده شده، عبور کنند•

ذبجرامشخصیهایموجطول:کنندمیعملفیلترونوریکنندهپخشیکهمانندهافویلوهاپارچه
.کنندمیمنعکسیاو
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.کنندهای شفاف، نور مستقیم خورشید را به داخل هدایت میشیشه و ورقه

.دهندنور پراکنده را عبور میپارچه
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مرکز خرید کرچبرگ
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نقاطردراجزییاتنتوانراحتیبهگرددمیموجبکهکند،میایجادتاریکیسایهشدید،مستقیمنور
.کردمشاهدهترتاریک

.کنندتری ایجاد میتر و مالیمها و پرده، تصویر واضحپارچه
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.ها به جنس و استحکام آن وابسته استمیزان نفوذ نور پارچه

VELAGLAS94%میکرومتری 150ی ورقه
%     PVC/30-8استرپلی

PTFE/15-5%شیشه
%80شیشه                                تا /سیلیکون
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.های گرم روشن شده باشددهد که با رنگیک فضا زمانی به ما حس راحتی می
.توانند برای ایجاد فضایی متفاوت استفاده شوندهای رنگی میپوسته
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آسمانردهاییفانوسهمانندشوند،میروشنمصنوعینورباهنگامشبکهپارچهباشدهپوشیدهفضاهای
.هستندتاریک

.شوندمیهاستفادفضاروشناییبرایپایین،بهروهایچراغوپوستهنورپردازیبرایباال،سمتبههایچراغ
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بنایی در پاریس
Bâtiment d’Ordonnancement des Palettes
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کهروندکاربهگونههمانتوانندمیایپارچهسطوح
نوررمسیتغییروپراکندنجهتچترازعکاسیک

.کندمیاستفاده

پسورنباتوانمیرانورنفوذقابلیتباهاییپارچه
.کردروشنزمینه
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.دارند( التک)ی تنها خطوط اتصال پارچه نفوذ نورکمتری نبست به پوسته
.کنندمیترواضحرادوالستکهپارچهازهاییبخشوهستندمشاهدهقابلراحتیبهخطوطاین

مدینه-مسجدالنبی 
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عایق صوتی

:شودی فاکتورهای زیر محاسبه میهای عایق صوتی بودن، به وسیلهویژگی
منعکس کننده پوسته/های جذب کنندهویژگی•
ی فضاهندسه•
حجم فضا•

.های معمول متفاوت استبا ساختمانای، های پوستههای انتقال صوت پوششویژگی

.های خوبی در برابر نفوذ صدا نیستندعایقها، پوسته

68



PTFEتک الی ه از الی اف شیش ه ب ا  روک ش یترین منحنی، میزان صدای جذب شده توسط پوستهپایین
.دهدرانشان می

.استFabrasorbای عمل شده با ی دو الیهمنحنی دوم، مربوط به پوسته
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.شوندهای نمایش و کنسرت استفاده میای، برای سالنهای پوستهسازه
.صدا های با  فراکانس پایین به میزان بسیار کمی منعکس می شوند•
.شودتوسط اثر میرایی صدا جذب میصدا های با  فراکانس پایین، •

70



Pier Sixسالن کنسرت 

71



72
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بوستن-Harborlightsسالن

73



Carlos Moseleyسالن موسیقی 
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موسیقی کلنگنبد 

شوندهساختمان جمع•
ماه5:  مدت ساخت•
سال4: مدت زمان مورد استفاده•
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.توان با استفاده از چندین الیه پوسته و مواد جاذب صوت کاهش دادنفوذ صدا را می
.استفاده شده است5نوع PVC/استری بیرونی، از پلیدر الیه•
3ی داخلی، از نوع در الیه•

U_value:W/m2K 0/23میانگین 
dB34: میانگین صدای جذب شده
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بازیافت

.استبزرگمشکلیکبهشدنتبدیلحالدرساختمانی،مصالحبازیافتقابلیت
.استسال30تا15بیندارروکشیپارچهیکعمرطول

.داردوجودکاملبازیافتروشها،ورقهوروکشبدونهایپارچهبعضیبرایحاضر،حالدر

.را با موفقیت استفاده کردندVinyloopفرایند وی سولوفراری
.ی روکش دار استفاده شده به قطعات کوچک ریز میشودابتدا پارچه•

.شونداز هم جدا میPVCاستر و پلی •
.استر خواهیم داشتی پلیو پارچهPVCپودر نهایتا •
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ازریاثهیچبرپاییمحلدرشوند،میاستفادهنشینانکوچتوسطکههاییآنهمانندمتحرک،هایسازه
.گذارندنمیجایبرخود

.گذارندشوند، احترم میها ساکن میهایی که موقتا در آنافراد سیرک به محوطه
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طوالنییاستفادهبرایدیگرهاساختماناکثر
.شوندنمیطراحیهاقرنطیدرمدت

آن،کلیطراحیدربایدساختمانتخریبفرایند
.شودگرفتهنظردر
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فهرست مطالب

روشنایی•
عایق صوتی•
قابلیت بازیافت•

نکات آخر•

مقدمه•
شرایط جوی•
پناه باران•
ویژگی حرارتی•
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نکات آخر

ممنسجطراحییکنیازمندشدتبهایپوستههایسازه”
.هستند

معماری،شکل–استدخیلطراحیاساسیعاملچهار
هک–روشناییعنصروصوتیعملکردمهندسی،راهکار
“.هستندمهممیزانیکبههمه

گلداسمیتنیکوالس
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نیروی باد بر روی تعدادی چادر
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انتقال حرارتی

انتقال حرارتی غیرهمگن
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نگیرد،رنظدرراسازهپایداریوبیروندنیایازمحافظتمیزانبهمربوطسختخیلیضوابطفردیاگر”
“.استممکنبنایترینارزانچادر

پروفسور وندپیت
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:منبع
www.tensinet.com

:ترجمه
شبنم شهابی

:تهیه و تنظیم
واحد تحقیق و توسعه



www.dibats.cominfo@dibats.com

021-886157558: فکس 021-88615991-4: تلفن 28تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، خیابان آفتاب، خیابان ماهتاب، پالک 

كليه حقوق طرح هاي ارائه شده در اين اسناد ، متعلق به 
.  مي باشدمهندسين سازه هاي پارچه اي ديبا 


