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برسی سازههای پوسته بتنی و غشا ها و نحو به کارگیری ان در کاربری فرودگاه 

 نمونه موردی فرودگاه سقز

 

 هیوا حداد

 کردستاندانشجوی کارشناسی ارشد علوم تحقیقات 

 مقاله استخراجی  پایان نامه با موضوع طراحی فرودگاه سقز با رویکرد سازه های نوین

 

 چکیده :

ت به توسعه کافی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید از بسیاری جها 21، اگر بخواهیم در معماری مدرن قرن برکسی پوشیده نیست 

ان  قشه پیشرفتنرا و  رسیده باشیم و هیج جامعه ای در هیچ بخشی توسعه نخواهد یافت مگر انکه پژوهش گران ان جامعه سالها در باره

وجه داشت تاما باید  اوریم به پیش می اید با افتخار از پیشینه باشکوه خود سخن به میان می تحقیق کرده باشند.تا سخن از معماری ایران

امل عه یافته شای توسهاین شکوه مربوط به درورانی از تاریخ می باشد ودلیلی بر شکوفایی معماری حال حاظر نمی باشد. معماری کشور 

ارزش می  های باهای چون اقتصاد،صنعت،سیاست و.... اقدام به خلق بنا سبک های متنوعی می باشد که با توجه به پشتیبانی عرصه

هم ت.بناهای ممکن اسمنمایند. و کامال مشخص است در عصر حاظر بدون استفاده از سازه های مدرن خلق اثری معماری فاخر تقریبا غیر 

ای میت سازه هاده اهسهمین موضوع رن خلق شده اند؟ سال گذشته را در نظر بگیرید کدام یک از انها بدون استفاده از سازه های مد 60

ازه ها به ه از این ستوانستنمدرن را نشان خواهد داد و ایران به دلیل فقدان مطالعات کافی در این ضمینه ، و نیز مسائل اقتصادی و فنی 

 شپیدایش و پر ای تک،هبک های مهمی چون خوبی استفاده نماید بنابر این ایران را کشوری در نظر بگیرید که توانایی بهره گیری از س

این  ده است .درر گردیکیهانی، دیکانستراکشن و بسیاری سبک های دیگر را ندارد و به همین دلیل در انبوهی از بناهای تکراری گرفتا

ز نمونه و نیداخته ه ها پربا سازه های بتنی و غشایی اشنا شده و به برسی خواص و اصول طراحی این نوع از سازمقاله سعی بر ان است تا 

 موردی فرودگاه سقز به صورت خالصه مورد برسی قرار خواهد گرفت.

 ETFEپوسته بتنی ،تویزه،غشا،: کلید واژه 
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 مقدمه :

سال است و  10در مورد سازه های نوی صورت پذیرفت اما در ایران حدود سترده ای گطالعات مبه بعد میالدی  50از ده 

تحقیقات در این ضمینه به صورتی می باشد که درصد  تحقیقاتی انجام گرفته است.کمبودبیشتر به مدد پروفسور گالبچی 

زیادی از فارغ التحصیالن رشته های معماری و عمران حتی با ان اشنا نیز نیستند.سازه های مدرن به صورت کامال متفاوت با 

فرم پذیری و برسی های خاصی را می طلبد. در این میان سازه های پوسته بتنی به دلیل  سازه های معمول عمل می نمایند

ان از اهمیت خواصی برخوردار است و در بیشتر بتاهای فرمی از ان استفاده شده است و سازه های غشایی نیز به دلیل سبکی 

 بتن مسلحای در بیشتر موارد با استفاده از های پوستهسازه .و انحنا های طبیعی ان ، در میان معماران بسیار محبوب می باشد

ها در طبیعت از متنوع ترین شوند.ضمن آن که پوستهای نیز نامیده میهای بتن پوستهشوند به همین دلیل سازهساخته می

 مانند طبیعت در موجود اشکال ٔ  تداعی کننده پوسته ٔ  شوند. واژهطراف ما یافت میهایی هستند که در دنیای فیزیکی افرم

ای شود، زیرمجموعهای نیز نامیده میهای غشایی که سازه چادری یا سازه پارچهسازه .باشدمی نرم تنان ٔ  پوسته پرندگان، تخم

های زیبا و بدیع، گسترش روزافزونی در ساخت هستند و به دلیل سبکی، شفافیت و انعطاف در خلق فرم های فضاییسازهاز 

 .انددر فضاهای عمومی و شهری داشته سایه بانو یا به شکل  غیرهبناهایی با عملکردهای مختلف تجاری، اداری، ورزشی و

ها دارد. ساخت و تولید مواد کامپوزیت از الیاف وع سازهسازنده غشاهای این ن خواص موادهای مذکور ارتباط مستقیم با یژگیو

ای امکانات متعددی را پیش روی طراحان قرار داده است. این و پلیمرها با طیف وسیعی از خواص فیزیکی، مکانیکی و سازه

تشار آتش، گسترش هایی در اندازه، وزن و خواصی نظیر مقاومت گسیختگی، مقاومت در برابر ترک خمشی، انمواد دارای تفاوت

ها و باشند؛ بنابر این شناخت این ویژگیدهد، میپارگی و همینطور درجه شفافیت، دوام و ضمانتی که کارخانه سازنده می

 .نمایدها جهت انتخاب ماده مناسب از سوی طراحان و مهندسین، امری ضروری میتفاوت

 معرفی سازه های بتنی :

 سازه.نماید می قلمنت ها گاه تکیه به برش و فشار کشش، بصورت را بارها که باشد می منحنی سطح با نازک ای پوسته،سازه

 می مقاوم کششی نیروهای برابر در ای پوسته ی سازه که تفاوت این با باشد می سنتی طاقهای مشابه ای پوسته های

 ای شیشه های پالستیک ،فلز الیی چند ی تخته از همچنین اند شده ساخته مسلح بتن از معماری ی ها پوسته اغلب.باشد

 سازه در نواختیک ی گسترده بارهای برابر در خوبی مقاومت خود منحنی شکل علت به ها پوسته.شود می استفاده هم مسلح

 بارهای زطریقا که ای ناحیه های خمش برابر بودن،در نازک علت به سازه نوع این مقاومت اما دارند سقف مانند هایی

 .باشد نمی توجه قابل شده متمرکزتولید

 ای پوسته  های سازه انواع

 .شوند می تقسیم(آزاد توسعه،شکل کالستیک،قابل کالستیک،آنتی سین) دسته چهار به شکلشان به توجه با ها پوسته

 

 ( :ها گنبد)کالستیک سین اشکال.1

 .باشد می مشابه جهت در آن انحنای خطوط که هستند منحنی دو دارای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
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 منحنی بصورت دیگر درجهت و مستقیم خطوط دارای جهت یک در آنها( :ای ،استوانه،استوانه مخروط)توسعه قابل اشکال.2

 .اند شده حاصل مسطح ی صفحه در خمش از که باشند می

 که ودهب مضاعف انحنای دارای(هذلولی شبه هذلولی_مخروطی،سهموی: شامل (اسبی زین شکال)کالستیک آنتی اشکال.3

 .باشند می هم مخالف جهت در انحنا خطوط

 .آیند نمی بدست ریاضی محاسبات از که هستند آزادی فرمهای دارای:آزاد اشکال.4

 :پالستیک سین ای پوسته گنبد

 از که اشدب می کره شکل به گنبدهایی آن ترین شناخته که آید می بوجود گنبد محور یک حول منحنی خط یک دوران از

 سته،بصورتپو افقی قسمتهای و(النهار نصف) طولی قوسی پوسته،خطوط عمودی قسمتهای.است شده حاصل دایره یک دوران

 .باشد می موازی های دایره

 بار زیر که ای تهپوس گنبدهای.نمود بررسی توان می جهت دو از آید می بوجود گنبدی پوستهای در که تنشهایی:سازه رفتار

 اینکه علت ای،به کره نیم گنبدهای در.باشند می فشار تحت نقطه درهر(النهار نصف)قوسها طول در گیرند می قرار یکنواخت

 به تمایل پایینی قسمتهای در و ندارشته آنچنانی پایداری خود باالیی قسمت در باشد می دایره نیم بصورت آن قوسی خطوط

 طول در کششی ایتنشه توسط آنها باشند،کمانش می مقاوم کشش برابر در که ای پوسته گنبدهای در.دارند باال به رو خمش

 . شود می مهار درجه45 ی زاویه زیر حلقوی خطوط

 90موسویان/الهام /سازههای پوسته ای /علم صنعت/

 (1390)برسی سازه های پوسته ای بتنی/الهام موسویان/دانشگاه علم صنعت/ 

 : توسعه قابل ی پوسته

 انحنا رایدا جهت یک در گیرند،فقط می شکل سطح یک شدن خمیده یک طریق از هستند توسعه قابل ای گهواره ی پوسته

 بصورت اعمدت آنها اشکال.گیرند می شکل مستقیم خط یک طول کششی مقاومت در منحنی خط یک دوران از و باشند می

 طاقهای از را نآ که باشد می کششی مقاومت داشتن داشتن پوسته از نوع این های ویژیگی باشد،از می سهمی و دایره نیم

 شود می اهدهمش قوسی طاقهای در که پایه هر طول در ممتدد گاهای تکیه به نیاز ها پوسته این.کند می متمایز قوسی

 .باشد گاه تکیه دارای گوشه در فقط تواند می بنابراین ندارند،

 پوسته های استوانه ای

 متقاطع طاقها عالوه به(جهت یک در انحنا با)گرفت قالب توان می مخروطی و ای استوانه اشکال به را ای استوانه های پوسته

 .گیرد قرار استفاده مورد است ممکن هم

 دانشگاه تهران/93کرمی/محمد/برسی سازههای پوسته ای/
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 ( :کالستیک نتی)آاسبی زین های پوسته

 ، خروطیم اشکال شامل آنها. باشند می جهت هر در متفاوت انحنای با اسبی زین فرمهای کالستیک آنتی های پوسته

 توانند می یممستق خطوط زیرا ، هستند نیز گونیایی های فرم دارای همچنین.باشند می هذلولی شبه و هذلولی ، سهموی

  .یابند ادامه خود سطح روی

 که اعفمض انحنای با سطح یک در آشکار تناقض .کرد ایجاد سطح یک توان می مستقیم خط یک حرکت با عکس طور به

 .سازد می نآسا گیری قالب برای و جالب بصری نظر از را اسبی زین های است،پوسته شده ایجاد مستقیم خطوط بوسیله

 )سازه های نو گنبد های پوسته ای/ دانیال نصر/دانشگاه اهواز(

 

 : پالستیک سین ای پوسته گنبد رانشی مقاومت

 به نسبت کمتری رانشی نیروی مرتفع گنبدهای که هرچند.باشند می بیرونی رانشی نیروی دارای گنبدها تمام قوسها مانند

 حلقوی مرتفع،مقاومت نبدگ در.باشد مقاوم باید جزئی مقدار همین برابر در دارند،اما مساوی های دهانه با ارتفاع کم گنبدهای

 ضخامت ایشافز ی وسیله به کششی ی حلقه یک معموال ارتفاع کم گنبدهای در باشد،ولی می کافی معموال پوسته کششی

 در کششی های لقهح این که آنجایی از (گنبد پایه در اضافی کششی فوالدهای دادن .جای برای)گردد می ایجاد آن در گنبد

 حلقه یا)خود ی ساقه روی رب توانند می گنبدها بنابراین ندارند نیاز بندی پشت هیچگونه به نمایند می مقاومت ذاتا رانش برابر

 عنوان به کششی های هحلق باشند ما گاه تکیه ستونها که حالتی در.بایستند مقاوم حائل دیوار به نیاز بدون (ستونها از ای

 .است پوشانده را ستونها بین که باشد می حلقوی تیرهای

 :  ای سازه رفتار

 ای استوانه ایه پوسته در.کند می تغییر آنها نسبی طول تغییر با توجهی قابل بطور ای استوانه طاقهای ای رفتارسازه

 جهت همان در پالن بلند،ابعاد ای استوانه پوسته در که حالی باشد،در می تر کوتاه طولی محور جهت در پالن کوتاه،ابعاد

 .باشد می بیشتر

 )سازه های نو گنبد های پوسته ای/ دانیال نصر/دانشگاه اهواز(

 

 : سطح ایجاد

 وسق یک معموال) آید می بوجود منحنی مسیر یک طول در مستقیم خط طرف یک برگشت و رفت حرکت بوسیله مخروط

 شبه ، بیشتر خیز با منحنی یک یا مستقیم خط یک طول در دیگر انتهای وبرگشت رفت حرکت و ( سهمی یک یا مدور

 همان. یندآ می بوجود انحنا همان با مقعر سهمی یک طول در محدب سهمی برگشت و رفت حرکت با( هایپار) ها هذلولی

 به سبتن) دیگر مستقیم خط و سمت یک در مستقیم مسیر یک در مستقیم خط یک برگشت و رفت حرکت با میتواند سطح

 عمودی رمحو یک حول ( زاویه یک تحت مورب) مستقیم خط یک چرخش با ها سهموی هذلولی. شود ایجاد (مایل اول خط

 . است سهموی - هذلولی یک ، محور این از کننده عبور عمودی بخش .شوند می ساخته
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 ستقیم،توجهم خط طول در انتها دیگر و منحنی مسیر پول در مستقیم خط یک حرکت ی بوسیله مخروط از شده تولید سطح

  شده تولید مستقیم خطوط به اندو شده بریده قطری بصورت مقاطع که کنید

 .کرده ایجاد را ارتفاعی کم اسبی زین فرم و شده منحنی(چین خط)

 

 سازه های غشایی :

 :معرفی سازه های غشایی 

 ساختارهایی ست؛ یا سازه ساختارهای و سازه با پوشی چشم غیرقابل ارتباطی در زمین، سازندگی و عمران معنای در معماری

 بناهای خلق امکان و دکننمی ایستادگی  بشری، زندگی بر وارد گیهمیشه مندقدرت نیروی این زمین، یجاذبه مقابل در که

 بین های تزیگورا و مصری کهن تمدن اهرام از بشری، تمدن بزرگ و کوچک بناهای .آورندمی فراهم را کوچک و بزرگ

سازه و  مدرن، عصر  از لقب دوران در اسالمی بالد هایکاخ و مساجد تا اروپایی وسطای قرون کلیساهای و هاقلعه تا النهرینی

 ای سازه هایسیستم و هایسازه نمود همه و همه مدرن، عصر از پس هاپل و هاخراش آسمان و ها برج پیکرغول و معظم های

 .اند گشته دوران هر معماری در هاترین عظیم خلق به منجر که هستند دوران هر

 در نهفته انشد شناخت و غشایی عظیم هایسازه ساخت ای،سازه علوم یعرصه در معاصر دوران مهم هایدستاورد از یکی

 درباره ما یممفاه تمام تغییر ها آن اثر .هستند متعادل نیروهای خالص بیان کششی غشا هایسازه .ستآوری فن این پس

 مورد عریان رتصو به تنهایی به را ضدتنش و تنش غشایی هایسازه .است وسیع مقاومتی با نیروها یمقابله و سازه صلبیت

 های سازه .شود نیروها کار شدندیده مانع تا ندارد وجود ها آن ساختمان در فرعی عنصر نوع هیچ .دهند می قرار استفاده

 نیروها،زیرمجموعه دربرابر خالص رفتارکششی به توجه با شوند، می شناخته نیز غشایی های سازه نام با که کششی ای پارچه

 به بعدی سه فضایی ی هندسه ازیک برخورداری علت به دیگر ازسوی.شوند می محسوب کششی های سازه بزرگ ازگروه ای

 سیستم این.یرندگ می قرار سبک های سازه گروه در وزن سبکی خاطر به همزمان و دارند فضاکارتعلق های سازه ی خانواده

 صنعت رد خود بفرد منحصر ویژگیهای بدلیل غشایی یا کششی های سازه سیستم که است دهه چند به نزدیک ای سازه

 .است گرفته قرار توجه مورد ساختمان

 88احسان/سازه هایی غشایی/علم صنعت //امیری
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 تعریف سازه های غشایی :

 

  

 غشا : 1 شکل  

 خود سطح در را یکشش تنش تنها آن، از ناشی صلبیت عدم و نازکی همین یبواسطه که هستند مواد از نازکی یورقه غشاها

 اصلی یژگیو (215 .ص ,1386 ,سالوادوری) .ندارند چندانی مقاومت برش یا و خمش فشار، مقابل در و کنند می تولید

 وزن و (215 .ص ,1386 ,سالوادوری) معین یمحدوده برای هاپوشش سایر به نسبت سطح ترینکم معماری، در غشاها

 ) .است ناچیز

 88/احسان/سازه هایی غشایی/علم صنعت /امیری

 : غشاها رفتار

 دلیل به و هستند فضایی هایسازه از ایزیرمجموعه شود،می نامیده نیز ایپارچه سازه یا چادری سازه که غشایی هایسازه

 تجاری، مختلف عملکردهای با بناهایی ساخت در روزافزونی گسترش بدیع، و زیبا هایفرم خلق در انعطاف و شفافیت سبکی،

 خواص با مستقیم ارتباط مذکور هایویژگی.اندداشته شهری و عمومی فضاهای در بان سایه شکل به یا و ...و ورزشی اداری،

 خواص از عیوسی طیف با پلیمرها و الیاف از کامپوزیت مواد تولید و ساخت .دارد هاسازه نوع این غشاهای سازنده مواد

 وزن اندازه، در هاییتفاوت دارای مواد این .است داده قرار طراحان روی پیش را متعددی امکانات ایسازه و مکانیکی فیزیکی،

 شفافیت، درجه همینطور و پارگی گسترش آتش، انتشار خمشی، ترک برابر در مقاومت گسیختگی، مقاومت نظیر خواصی و

 از مناسب ماده انتخاب جهت هاتفاوت و هاویژگی این شناخت این بنابر باشند؛می دهد،می سازنده کارخانه که ضمانتی و دوام

 .نمایدمی ضروری امری مهندسین، و طراحان سوی

 

 برآمده کابل : 2 شکل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
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 آویز کابل : 3 شکل

 صلبیت فاقد ان،شمقطع سطح به طول باالی نسبت دلیل به که چرا کنند، تحمل را کششی هایتنش توانند می تنها ها کابل

 رفتار از وانیمت می غشا رفتار فهم برای .شودمی واقع کشش در کابل یک مقطع سطح تمام کشش، اعمال هنگام در .هستند

 آویزان حالت در عیطبی طور به کابل یک کنیم استفاده -شد بیان که تقریبی اساس بر– غشا از جزئی عنوان به کابل یک

 نیز و باال هوای شمک برآمده، حالت در حال عین در (2 شکل) .گیرد می قرار جانبی باد فشار و برف بار از ناشی کشش تحت

 هر در هانیرو این برآیند تعادل از ناشی (غشا) کابل تعادل (3 شکل) .هستند آن بر وارد نیروی عمده آن، زیر هوای فشار

 (4 شکل) .است آن از نقطه

 

 کابلی شبکه : 4 شکل                    

 غشا وزن که چرا است، دبا بار و برف بار همین از ناشی غشا یک بر وارد بار عمده که گفت توانمی غشاها، اندک وزن دلیل به

 اساسی عامل دو .ددگر می غشا به چندان بار اعمال مانع ناچیز وزن همین نیز زلزله نظیر خاص حاالت در و باشدمی ناچیز

 : باشندمی موثر برف و باد جانب از وارد بارهای برابر در غشا یک مقاومت در که دارد وجود

 غشا دوگانه انحنای •

 غشا در موجود تنیدگیپیش •

 ایهندسه ایجاد با که رسد می نظر به طبیعی خیلی ندارند صلبیت غشاها خود که جا آن از گفت باید دوگانه انحنای مورد در

 یعنی .است ممکن هایحلراه بهترین از یکی دوگانه انحناهای از استفاده و کرد ایجاد ها آن در را نظر مورد صلبیت  کششی

 ,ویلسون) .بیاید بوجود سطح عمودی مقطع در مقعر انحنای یک طولی، مقطع سطح در محدب یانحنا از اینقطه هر ازای به

 .هاستسازه بر وارد هایتنش سازیخنثی در مرسوم کارهایراه از یکی نیز تنیدگیپیش (88 .ص ,1378
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 : غشایی های سازه انواع

 سازه های غشایی سین کالسیک:

هم جهت در هر نقطه از  دارای دو انحنای )سقف های پارچه ای که تمام نقاط آنها همانند گنبد ، انحنای رو به بیرون دارند 

 (سقف نظیر شکل حباب 

 

 نکات فنی در مورد سازه های غشایی :

 :غشایی های سازه انتخاب لزوم

 و مصالح طراحی، شاخه رزی سه به دارد وجود اجرا تا ایده مرحله از ها سازه این طرح روند در غشایی های سازه مورد در آنچه

 برابر در سایبان جادای دانند می غشایی های سازه از استفاده مزایای مورد در کارفرمایان آنچه .شود می بندی تقسیم ساخت

 های هزینه کاهش نتیجه در و ساختمان به خورشید تابش کاهش و برف و باران برابر در محافظت آفتاب، نور کاهش و  اشعه

 که باشد می معماری هاینگون از استفاده چرایی کارفرما ذهن در اساسی سوال لیکن باشد می آنها بازیافت قابلیت و سرمایشی

 طرح اجرای یمال های محدودیت گاهی و تجاری های جنبه خاص، طرحی اجرای در کارفرما فلسفی نظر نقطه آن دلیل گاهی

 با طرح یک ایجاد و زمان نیازمند معماری طرح یک ایجاد که است آن دلیل این از منطقی گیری نتیجه بنابراین و باشد می

 طراحی شامل هک باشد می اصلی قسمت چهار شامل ها المان این طراحی .باشد می دوچندان زمانی نیازمند منعطف معماری

 .باشد می غشاء نیاز مورد کشش نمودن مشخص و غشاء طرح سیستم، نگهدارنده سازه طرح معماری،

 سقزطراحی سردر و سالن ترمینال ورودی مسافران ، فرودگاه 

 ردر ترمینال :س
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ری زیادمی رم پذیفسردر ترمینال ازنوع سازه های پوسته ای بتنی می باشد ودلیل انتخاب این نوع سازه به دلیل خواصیت 

 4دارای  مترو 7عمق ان  متر می باشد و 6باشد، که به زیبایی تمام انحنای مورد نظر را به نمایش خواهد گذاشت .ارتفاع سردر

 متر عرض می باشد .

                  
 

ازه ماید.این سل می نسازه سردر ترمینال به دلیل فرم منحنی خود نیرو های کششی  وبرشی و فشاری را به تکیه گاه ها منتق

 ر مقابل باردفوق  مشابه سازه های سنتی عمل می کند ،با این تفاوت که در مقابل تنش های کششی مقاومت خوبی دارد.سازه

نی قاومت چنداخمش م های گسترده مقاومت خوبی از خود نشان می دهد اما به دلیل نازک بودن این نوع از سازه ها در مقابل

ت ان در جها ه خطوطندارد.سازه فوق از نوع اشکال سین کالسیک می باشد  و طبق تعریف این نوع سازه دارای دو انحنا ، ک

ودی تهای عمقسم.دوران یک خط منحنی حول یک محور گنبد بوجود می آید  این  گنبد از ت.مشابه ادامه پیدا کرده اس

 پوسته،خطوط قوسی طولی )نصف النهار(و قسمتهای افقی پوسته،بصورت دایره های موازی می باشد.

 (481)مبانی سازه برای معماران/مالکوم میالئیس/ترجمه گالبچیو تقیزاده/چاپ سوم/ص

 
مانند تمام گنبدها دارای نیروی رانشی بیرونی می باشند.هرچند که گنبدهای مرتفع نیروی رانشی کمتری نسبت به این سازه 

گنبدهای کم ارتفاع با دهانه های مساوی دارند،اما در برابر همین مقدار جزئی باید مقاوم باشد. در گنبد مرتفع،مقاومت حلقوی 

نبدهای کم ارتفاع معموال یک حلقه ی کششی به وسیله ی افزایش ضخامت کششی پوسته معموال کافی می باشد،ولی در گ
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گنبد در آن ایجاد می گردد)برای جای. دادن فوالدهای کششی اضافی در پایه گنبد( از آنجایی که این حلقه های کششی در 

وانند بر روی ساقه ی خود)یا حلقه برابر رانش ذاتا مقاومت می نمایند به هیچگونه پشت بندی نیاز ندارند بنابراین گنبدها می ت

ای از ستونها( بدون نیاز به دیوار حائل مقاوم بایستند.در حالتی که ستونها تکیه گاه ما باشند حلقه های کششی به عنوان 

 تیرهای حلقوی می باشد که بین ستونها را پوشانده است.

 (255ص/13)سازه در معماری/سالوادوری/ترجمه گالبچی/چاپ 

  

 مسیر انتقال نیروبرسی 

 سالن ورودی :

 
 

فته وس ایده گرای طاوسازه سالن ورودی ترمینال از نوع سازه های پوسته ای بتنی می باشد . طرح سازه سالن از قوس و انحن

نی مشاهده ای سیدشده است .این سازه ها به صورت قطعات پیش ساخته اجرا می گردد و مشابه ان را می توان در سازه اپر

 ود می باشد وای سریت فرم زا بودن و نیز شرایط اقلیمی سقز که دارای آب و هنمود. دلیل انتخاب این نوع از سازه خواص

ا ز قوس ها بنوع ا خاصیت ظرفیت حرارتی باالی بتن که باعث جلوگیری از اتالف حرارتی خواهد شد می باشد .ایده فرم این

 ه حداقل میانشی بر اع ان تنش های، توجه به سازه های سنتی ایران و قوس های رایج معماری اسالمی است که به دلیل ارتف

اخت ان جهت سال اخیر مصالح و روش س 100سال پیش ساخت این نوع از سازه ها رواج داشته و تنها در  3000رسد.از 

 پوشش دهانه های وسیعتر تکامل یافته است.

 (90الهام موسویان /سازههای پوسته ای /علم صنعت/)
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 نمونه  موردی اپرای سیدنی              

 

یل عدم د که به دلاره کراز جمله مزایای این نوع از سازه نسبت به سازه ها ی فلزی می توان به  قابلیت ظرفیت حرارتی آن اش

د و و هوای سر لیل آبانتقال حرارت در مناطق سرد و یا گرم دمای آسایش را جهت ساکنان فراهم خواهد نمود و سقز نیز به د

نیاز  وان به عدمن می تتانی در زمستان و تابستان های گرم این نوع سازه کارایی مناسبی خواهد داشت. از دیگر فواید آکوهس

 به بتن ریزی درجا و سرعت نصب سریع این قطعات اشاره کرد که سرعت اجرا افزایش پیدا خواهد کرد.

 

 کبرسی خطوط ایزو استاتی                                  

 (165تا 163ص /13)سازه در معماری/سالوادوری/ترجمه گالبچی/چاپ 

با توجه به اینکه پوسته طراحی شده از نوع سین کالسیک می باشد بنابر این نحوه انتقال نیرو و خطوط ایزو استاتیک آن از 

نصف النهاری در گنبد های کالسیک پیروی می کند در عکس فوق مشاهده می فرمایید که تنش های فشاری به صورت 

امتداد ق
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 وس امتداد یافته است و تنش فشاری را به پایه های پوسته انتقال می دهد.

 برسی رانش پوسته    

ی نسبت به ی کمترمانند قوسها تمام گنبدها دارای نیروی رانشی بیرونی می باشند.هرچند که گنبدهای مرتفع نیروی رانش

حلقوی  تفع،مقاومتنبد مرگگنبدهای کم ارتفاع با دهانه های مساوی دارند،اما در برابر همین مقدار جزئی باید مقاوم باشد.در 

خامت زایش ضدر گنبدهای کم ارتفاع معموال یک حلقه ی کششی به وسیله ی اف کششی پوسته معموال کافی می باشد،ولی

 گنبد در آن ایجاد می گردد)برای جای دادن فوالدهای کششی اضافی در پایه گنبد( 

 (225تا  223ص 11)درک رفتار سازه/فلور مور/ترجمه دکتر گالبچی/چاپ 

                                         

 

 مسیر انتقال  نیرو درپوسته                                
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 برسی تویزه های پوسته       

 برسی تویزه های پوسته سالن ورودی:

ی باشد وسته مباید توجه داشت مهمترین ضعف سازه های پوسته ای ایجاد کمانش در صورت وارد شدن نیروهای سطحی بر پ

اقع ومود که در نستفاده کمانش خواهد شد از این رو در پوسته های مرتفع الزم است از تویزه او در اثر بار برف و باد دچار 

اری تنشهای فش یرند وهمان اثر را در سازه های سنتی دارا می باشد.تویزه ها تیرک هایی هستند که عمود بر سطح قرار می گ

ر دعث مقابله امت باری کاهش می یابد همچنین افزایش ضخرا بر سطح  وارد می سازند . با افزایش ضخامت کمانش بر اثر الغ

از زیر   Tبا مقاطع  عمل می کنند .در صورت استفاده از تویزه ها T,Iمقابل خمش می شود. درواقع تویزه ها مانند تیر های 

اقع پوسته در و   Iع . مقاطسقف نمایان خواهد بود .تویزه ها عالوه بر جنبه سازه ای از نظر معماری نیز المان مناسبی می باشد

 های دو جداره هستند که برای دهانه های وسیع کاربرد دارند. 

 (90الهام موسویان /سازههای پوسته ای /علم صنعت/)

 برسی مصالح پوششی :

 

 مصالح پوششی    

شود  اده میجهت پوشش الیه بیرونی پوسته از کاشی های معرق کاری شده جهت نمایش اصالت معماری سنتی ایران استف

ش زیاد ان این باریز میزن.همچنین عایق رطوبتی مناسبی نیز جهت مقابله با نفوذ رطوبت ناشی از بارف برف و باران که در سقز 

 می باشد.
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 :  (PTFE) پوشش  سازه پارکینگ

پارکینگ  فرودگاه سقز به دلیل وسعت زیاد آن نیاز به پوشش با مصالح سبک جزء نیاز های اساسی آن به شمار می رود .از 

این رو پس از مقالعه و برسی به این نتیجه رسیدم که جهت پوشش سازه از پلیمر با روکش تفلن استفاده کنم که در زیر به 

 معرفی آن می پردازم.

ا روکش تفلون ب  که به اختصار فایبر گالس (PTFE)مجموع پارچه های فابرگالس روکش شده با پلی تترافلوئور اتلیندر 

لح در طول ین مصااطالق می شود، جزء با کیفیت ترین پارچه های موجود می باشد و قابلیت سرویس دهی را دارا هستند. ا

 طر پوسیدگیند که خهوایی مورد استفاده قرار گرفته اند ثابت کرده امدتی که درجاهای اجرای در شرایط های مختلف آب و 

ه کد را درسازه هایی خورشید در مدت زمان زیاد دارند. این پارچه ها ارزشهای خو (UV) پایین در اثر تابش امواج فرابنفش

کرده  اثبات بسیار زیاداغلب خوش سیما وخوش ساخت )از نظرفرم جذاب معماری( بوده و همچنین در دهانه های با طول 

نها نسوزبودنآ وام باال از دیگر ویژگی های بارز این پارچه ها می توان به مقاومت فوقالعاده زیاد درمقابل کثیفی، دو..اند

شی قاومت کش .ی کنیمماشارهکرد. در ذیل به برخی از مشخصات مقاومتی، مکانیکی پارامترهای مرتبط بادوام و زیبایی اشاره 

سانتی متر عرض  5مترمربع در کیلوگرم بر سانتی880-160فایبرگالس روکش شده با تفلون متغیر بوده و بین  پارچه های

هانه بزرگ ازه های با دسویژگی باالی مقاومتی به مهندسین سازه و معمار این امکان را می دهد تا در  .پارچه متغیر می باشد

 .به راحتی از این پارچه ها استفاده کنند

Elsevier BV)/ ساخت و خصوصیات یک غشاء کامپوزیت جدایی ناپذیر-PTFE برای تقویت PEMFC  خود

 (March 2007/رطوبت
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 ((PTFEسازه پارکینگ بدون پوشش  ساختار پارکینگ با پوش   

 تیجه گیری :ن

ر می باشد صر خاظعبا توجه به مطالعات صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که سازه های نو بخشی جدای ناپذیر از معماری 

ی خواهد اشد تهبو عدم توجه به ان با عث تکراری کسالت بار خواهد شد و معماری را از تنوعی که الزمه عصر حاظر می 

نیز  وواهد نمود خراورده خلق فرمی بدیع، نیاز های کاربردی و اقلیمی را نیز بکرد.استفاده از سازه های پوسته ای عالوه بر 

ازه ها سین نوع از .بدون ابه وجود می اید را دارا می باشدسازه های غشایی توانایی خلق بسیاری از فرمهایی که در ذهن معمار 

ق عماران خالماند و ح های اولیه باقی خواهد مبسیاری از فرم های نابی که در ذهن معمار شکل می گیرد ،به صورت همان طر

ه اند ا یاد گرفتفضا ه و به واقع هنر مند جای خود را به کسانی خواهند داد که فقط از معماری یک مکعب ساده را جهت اعمال

 خواهد داد.
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