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 چکیده:

د و... ابگرما،نور،میزان دریافت مصالح بکار رفته درهرساختمان بازتاب عناصر اقلیمی در فضای داخلی ساختمان است. طرح و

 آنها را جهت بهبود آسایش حرارتی بکار گیرند.ساختمان که نیاز باشد. درهرقسمتکه طرح ومصالح می توانندتند.مواردی هس

تا حدی به بررسی طرح و مصالح مناسب با اقلیم گرم و  تحقیقدر این کاهش مصرف انرژی نقش بسزایی دارند.و همچنین در

آنجاییکه  اقلیم گرم و مرطوب از نظر آب و هوایی در شرایط بحرانی هستند. گرما و رطوبت را تواما ازازیم. مرطوب می پرد

دارند. از این رو در طراحی ساختمان این مناطق بهتر است عناصر اقلیمی را در نظر گرفت. که شرایط از آنچه که هست نا 

مناطق گرم و آسایش حرارتی تا چه حد درح و مصالح این تحقیق مطرح شده اینست که طرکه در الیسومطلوب تر نشود. 

 موثرند؟ مرطوب و کاهش مصرف انرژی 

اقلیم این از ویژگی مصالح مناسب در این مناطق نوسان دمای روزانه ی هواکم،به دلیل گرمای زیادو در نتایج بدست آمده

د که مزایا و معایب خووب یکی از این نوع مصالح می باشد. ظرفیت حرارتی پایین است. بعنوان مثال چو  باالمقاومت حرارتی 

 بررسی و کاهش مصرف انرژی و از لحاظ مقاومت حرارتی بعنوان مصالح دیگر معرفی دار فوم و همچنین بتن سبک .را دارد

ن آکامل به  وسایر مواردکه درمتنیجاد کوران بوسیله نحوه قرارگیری پنجره ها. و درطرح معماری پالن گسترده،اشده است

ت پژوهش از نوع روش گردآوری اطالعاش پژوهش تحلیل محتوا بوده وابزارورو اشاره شده است. می توانند راهکارهای باشند.

 جستجوی اینترنتی استفاده گردیده است.کتابخانه ای،بررسی مقاالت مرتبط،طریق اسنادی است که از

 

 ، بتن فوماقلیم گرم و مرطوبمناسب معماری  عناصر مقاومت حرارتی،کلید واژه: مصالح ،  

 

 مقدمه: 

تاثیر مستقیم عناصر اقلیمی در شکل گیری موجودات، واقعیت شناخته شده ای است. در تاریخ طبیعی، قانون عمومی این 

 لح بافت خوداست که فقط انواع گونه های می توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند خود را با محیط وفق دهند. با مصا

مورد ساختمان ها این در هماهنگ شوند و با تمام نیروهای داخلی و خارجی که با آن روبه رو هستند سازگار شوند)کسمایی(. 

 .عمل کندباد ( رطوبت وب، تابش آفتا، درجه حرارت هوا)یاقلیم با عناصربتواند هماهنگ نیز صدق می کند. ساختمانی که 

ود ادامه دهد. و این امر میسر نمی د.این ساختمان می تواند به حیات خنن کنمصرف کم انرژی تامیآسایش ساکنین خود را با و

ساختمانی که بدون توجه به اقلیم ساخته  ساخته شود.با اقلیم،  مناسب و مصالح  طرحشود تا زمانیکه ساختمان بر اساس 

. از مسائل مهمی که باید در نظر ختمان را باال می بردشود نه تنها آسایش ساکنین را تامین نمی کند بلکه مصرف انرژی سا

انتخاب مصالح ساختمانی مناسب در رابطه با نوع ساختمان و شرایط اقلیمی از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا  گرفت.

شده ساختمان تأثیر داشته و درنتیجه در آسایش  جذبشده یا کیفیت مصالح ساختمانی بکاررفته، در میزان گرمای تلف

                                            در عملی ات ساختمانی اولوی ت با انتخاب مصالح  ساکنین و همچنین در راندمان اقتصادی سیستمهای مکانیکی اثر میگذارد.



الزم،  ی                                                                                                        بومی است زیرا سازگاری بیشتری با اقلیم مربوطه دارد و در استفاده از مصالح غیر بومی نیز بایستی آزمایشات فن 

عناصر  در این مقاله سعی بر این شدهانجام و درصورت مناسب بودن مصالح با اقلیم موردنظر، در ساختمان مصرف گردد.

 معرفی وشناسایی مصالح بومی مناطق گرم و مرطوب را معماری مناسب با این اقلیم معرفی و کاربرد آنها بیان گردیده و سپس 

پس و سد.ند بررسی قرار گیرکه مناسب با عناصر اقلیمی این مناطق است مورغیر بومی  لحمصاویژگی های  و در انتها .گردد

 مقایسه اجمالی در بین چند نمونه از مصالح بومی و غیر بومی صورت گرفته است.

 گرم و مرطوب  قلیما شرایط-1

اقلیم گرم و مرطوب کشور را تشکیل اند، های زاگرس از فالت مرکزی جدا شدهسواحل جنوبی ایران که بوسیله رشته کوه

در جنوب غربی استان  اروند روداین ناحیه شامل نوار باریک ساحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان از  )هاشمی(دهند.می

ها انهای این اقلیم تابستاز ویژگیباشد.)قبادیان(می سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی استان خلیج گواترتا  خوزستان

ها و کشتزارهای محدود، این منطقه به طور کلی به جز نخلستان(هاشمی)های معتدل است،نبسیار گرم و مرطوب و زمستا

درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت  ۴۰تا  ۳۵باشد. در این مناطق، حداکثر دمای هوا در تابستان به فاقد پوشش گیاهی می

های دریا و رسد، در این مناطق، تفاوت دمای هوای سطح خشکی و سطح دریا باعث بوجود آمدن نسیمدرصد می ۷۰به  نسبی

باعث خیرگی و های دیگر این اقلیم شدت زیاد تابش آفتاب است که در هوای مرطوب این ناحیه شود، و از ویژگیخشکی می

  (قبادیان).شودناراحتی چشم می

حداکثر دما در   ویژگی

 تابستان

 حداقل دما  در

 زمستان

 نمونه

تابستان گرم و بسیار 

مرطوب،بدون فصل 

 زمستان

 جاسک،چابهار،بندرلنگه،بندرعباس،بوشهر    1۵تا  1۰  ۴۰تا  ۳۰

تابستان گرم و بسیار 

مرطوب،بدون فصل 

 زمستان

 اهواز-آبادان  1۰تا  ۵ ۵۰تا  ۴۰

تابستان گرم و 

 مرطوب،زمستان معتدل

 کازرون   ۵تا  ۰ ۴۰تا ۳۵ 

 )کسمایی(تقسیمات نه گانه ی اقلیمی ایران گرفته ازگرم و مرطوب بر مناطقدمای هوای  -1شماره  جدول

در این تحقیق گروه اول با شرایط آب و هوایی تابستان گرم و بسیار مرطوب،بدون زمستان شامل جاسک،بندرعباس،بندر 

 ظر می باشند.مورد ن لنگه و بوشهر،

 مناطق گرم و مرطوب آب و هوایی ویژگی-2

سیار اندک،    میزان-الف سالیانه ب صول پائیز و  اغلب بارندگریزش باران  ستان    ی در ف صا  زم صو سیار زیاد   رطوبت-ب                  خ هوا ب

 -ه ف کم درجه حرارت بین شب و روز تالاخ -د زمستان  وب در تابستان و بدون هوا بسیار گرم و مرط -ج درتمام فصول سال  

 )قبادیان(آبهای زیر زمینی در اکثر مناطق. شور بودن

  در مناطق گرم و مرطوب مناسبعناصر معماری -۳

 قرار دادن پنجره در اطراف بنا جهت ایجاد کوران  

  پالن باز و فضاهای عریض 

  ساختمان برروی پیلوت 

 ایوان عریض و سرپوشیده 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C&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


 احداث بادگیر جهت هدایت باد به داخل بنا 

  باالاستفاده از مصالح با مقاومت حرارتی. 

 هاپنجره نحوه ی قرار گرفتن  -1-۳

پنجره های یک ساختمان نیز در تغییر دمای هوای داخل آن تأثیر فراوانی دارند وقتی آفتاب بطور مستقیم  بتابد اثر حرارتی 

پنجره خیلی بیشتر از دیوارها بوده و فضای داخلی بالفاصله پس از دریافت تابش مستقیم آفتاب، گرم میشود. موقعیت پنجره 

ترین اصل برای ق میگذارد. عمدهاتاای در وضعیت تهویه طبیعی در داخل یک الحظهنسبت به جهت وزش باد تأثیر قابل م

اینست که قسمتهای بازشو در دو سمت روبه باد و پشت به باد در مناطق گرم و مرطوب ایجاد یک تهویه مؤثر و قابل استفاده 

در این مناطق،  میکند.ایجاد  را تهویه ترین مناسبهمین فشار و مکش باعث ایجاد کوران می شودکه قرار داشته باشند. 

استفاده از درها و پنجره های بزرگ سودمند است.حتما باید در برابر تابش مستقیم آفتاب و حشرات محافظت شود. مناسبترین 

ا بازشوی آنهمتر از کف اتاق است.در صورتیکه باالتر قرارگیرد، بهتراست از پنجره های افقی که  ۵/1تا  ۵/۰ارتفاع کف پنجره 

 )کسمایی(لوالی و بطرف باالست، استفاده شودتا باد را بطرف پایین و منطقه مورد استفاده هدایت کند

 ویژگی پالن -2-۳

در مناطق گرم و مرطوب به دلیل شدت زیاد تابش آفتاب در سمت شرق و غرب،فرم ساختمان باید کشیده باشدو به شکل 

غربی در آید. این فرم، از نظر ایجاد کوران در داخل ساختمان و کاهش رطوبت هوای –مکعب مستطیلی در امتداد محور شرقی 

 اگر ساختمان در سایه کامل باشد پالن بصورت آزاد طراحی می شود.داخلی نیز بسیار مناسب است.

 ساختمان برروی پیلوت -۳-۳

در این مناطق بهتر است ساختمان برروی پیلوت قرار گیرد. زیرا هم شرایط مناسب تری از نظر تهویه فراهم میشود و هم باعث 

ودر اکثر این مناطق مانند بوشهر )کسمایی(خنک شدن کف ساختمان می شود که بویژه در هنگام شب بسیار مطلوب است 

 ()قبادیان بت به کف ساختمان می شود و شرایط نامطلوبی را ایجاد می کند.آبهای زیر زمینی وجود دارد که باعث نفوذ رطو

 نقش ایوان در مناطق گرم و مرطوب  -۴-۳

های عریض و سرپوشیده باعث سایه اندازی بر روی دیوار اتاق ها می استفاده از ایوان قرار دادن ساختمان در سایه کامل و 

تعبیه سایبان در باالی پنجره موجب ایجاد سایه و جلوگیری از تابش  می کند.شود و هم از نفوذ باران به داخل جلوگیری 

مستقیم آفتاب به سطح شیشه میشود و درنتیجه حرارت ایجادشده ناشی از تابش آفتاب در فضای پشت شیشه بمقدار قابل 

 برایو مرطوب در مناطق گرم  .یابد. مقدار این تقلیل حرارت به محل سایه ایجادشده بستگی داردای کـــــاهش میمالحظه

 احتراز از نفوذ مستقیم آفتاب و گرمای شدید آن با ایجاد سایبان عمیق، پنجره را در سایه قرار می دهند.

 ویژگی بادگیر -۵-۳

در مناطق نزدیک به دریا، برای استفاده از نسیم خنک دریا از بادگیر های بزرگ استفاده شده است. بیشتر ساختمان های 

نزدیک دریا دارای  بادگیرهای بزرگ هستند. ولی در مناطق دور از دریا که کمتر تحت تاثیر نسیم دریا قرار دارند،  قدیمی

 (9۴:1۳89)کسمایی . بادگیر کوچکتر و در بسیاری حذف شده است

 مصالح  -6-۳

 اقلیمی پیرامونش تاثیر فراوانیویژگی های مصالح بکار رفته در هر ساختمان در عکس العملهای آن ساختمان در برابر عناصر 

دارد. میزان انرژی خورشیدی جذب شده یا نفوذ یافته در ساختمان، دمای هوا و سطوح داخلی به این ویژگی ها بستگی دارد. 

 مصالح غیر بومی -2مصالح بومی  -1)کسمایی( مصالح بر دو نوع هستند. 

 د استفاده در مناطق گرم و مرطوب موربومی مصالح  -1-6-۳
استفاده از مصالحی که دارای جرم حرارتی کم هستند و حرارت را درخود ذخیزه نمی کنند بهتر در مناطق گرم و مرطوب،

است. زیرا از لحاظ اقلیمی، مشکل اساسی گرمای بیش از حد است و ذخیره نمودن حرارت روز برای شب صحیح نمی باشد. به 



است زیرا چوب حرارت را به کندی انتقال می دهد و حرارت کسب شده  همین دلیل چوب بهترین نوع مصالح در این مناطق

در طی روز، بر روی سطح چوب باقی می ماند و با وزش نسیم نسبتا خنک در شب،چوب حرارت خود را از دست می دهد. ولی 

با مصالح بنائی که  در این سواحل،مشاهده می شود که از چوب فقط در بام و در و پنجره استفاده می شود و بدنه ساختمان

و ضخامت دیوارها غالبا زیاد می باشد. این مطلب به  (۷6:1۳9۰)قبادیاندارای جرم حرارتی بسیار زیاد است، اجراء می شود

این خاطر است که در این سواحل پوشش گیاهی بسیار اندک و چوب درختان برای کارهای ساختمانی کم می باشد. لذا باالجبار 

همچنین از لحاظ سازه ای، بام این ساختمانها،  تفاده از مصالح بنائی که به وفور وجود دارد، می باشند.اهالی مجبور به اس

ضعیفترین قسمت بنا است و از آنجایی که اتصال بین تیرها و دیوار و همچنین بین خود تیرها وجود ندارد، لذا ساختار پایداری 

ست. همچنین در مقابل بارندگی نیز کاهگل مقاومت کافی ندارد و رطوبت به نبوده و درمقابل نیروی زلزله بسیاز آسیب پذیر ا

 (۷8:1۳9۰)قبادیانداخل بنا نفوذ می کند که باعث سلب آسایش ساکنین و پوسیدگی مصالح می شود.

 معرفی چند نمونه مصالح بومی مناطق گرم و مرطوب -1-1-6-۳
می شود زیرا این منطقه سابقا در زیر آب بوده و به مرور با کم شدن در بندر بوشهر سنگهای مرجانی و رسوبی به وفور دیده 

آب وتابش آفتاب شدید به روی آن خشک شده و آماده سکونت گشته است. به این دلیل است که در چند متری عمق  زمین  

ز خوبی باشند و امی توان به سنگهای رسوبی است یافت و این سنگها متخلخل هستند و می توانند عایق حرارتی و صوتی 

معایب آن مقاومت کم در برابر فشار است چون جنس آن از آهک است و تحمل آن در برابر فشار کم است و به همین جهت 

کنار  در دیوارهای طبقه همکف را گاهی تا ضخامت یک متر در نظر می گرفته اند تا بتواند فشار طبقات باالتر را تحمل کند.

های تنگدست است شود که مخصوص خانوادههای حصیری ساخته میو در مناطقی که نی وجود دارد خانه هامردابو  هورها

اند.در خرمشهر خشت و آجر مصالح غالب ساختمانی اجرا شده خشتها با اکثر خانه چابهاردر  (( معروفند.کپرها به ))این خانه

 (9۴:1۳9۰)قبادیان.هستند

 مصالح غیر بومی  -2-۷-۳

 حعمده ترین و قابل توجه ترین ویژگی مصالح ساختمانی، ظرفیت و مقاومت حرارتی آن است. مهم ترین ویژگی الزم برای مصال

مقاومت و ظرفیت حرارتی مصالح باید به گونه ای باشد که نیازهای گوناگون متفاوت است.  ساختمانی در مناطق مختلف اقلیمی

را تامین کند. در مورد تعیین ویژگی مصالح مورد نیاز برای هر اقلیم، روش های گوناگونی پیشنهاد شده است.یکی از  اقلیمهر

گرم و مرطوب که نوسان دمای روزانه ی هوا کم در مناطق جه بدست آمده از روش الگی یاین روش ها روش الگی است. نت

درجدول های پایین است، مصالحی با مقاومت حرارتی زیاد و بدون ظرفیت حرارتی،مناسب ترین نوع مصالح ساختمانی است.

 با ضخامت های مختلف از نظر  ظرفیت حرارتی و مقاومت حرارتی آنها مقایسه گردیده است.دو نمونه از مصالح غیر بومی 

 

 دیوار مصالح

 

 بتن سبک

 

 Rمقاومت حرارتی  Kg/m2وزن  ضخامت سانتی متر

m2 ∗ ℎ ∗ 𝑑𝑒𝑔𝑐

k cal
 

 Qظرفیت حرارتی 

k cal

m2 degc
 

QR (h) 

10 60 4/0 14 6 

15 90 6/0 21 13 

20 120 8/0 28 20 

25 150 0/1 35 35 

30 180 2/1 42 50 

35 210 4/1 49 69 

40 240 6/1 56 90 

 (115:1389بتن سبک در ضخامت های گوناکون)کسمایی مقاومت و ظرفیت حرارتی  -2جدول شماره 

 Q QR(h)ظرفیت حرارتی  Rمقاومت حرارتی  وزن ضخامت سانتی متر نوع مصالح

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C&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
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA


m2 ∗ ℎ ∗ 𝑑𝑒𝑔𝑐

k cal
 

k cal

m2 degc
 

 

 

 بتن متراکم

10 220 08/0 48 4 

15 330 12/0 72 9 

20 440 17/0 97 16 

25 550 21/0 120 25 

30 660 25/0 145 36 

40 880 33/0 194 64 

50 1100 42/0 240 100 

 (115:1389مت و ظرفیت حرارتی بتن متراکم در ضخامت های گوناگون )کسماییمقاو -3جدول شماره 

همانطور که در جدول فوق آمده در مقایسه دو نوع بتن متراکم و بتن سبک، از لحاظ مقاومت حرارتی بتن سبک در ضخامت 

مقاومت حرارتی بیشتری دارد. و همچنین ظریف حرارتی کمتری هم نسبت به بتن متراکم دارد. از این رو در های مختلف 

 .پیشنهاد میکنیم و مرطوب استفاده کرد بتن سبک را  مواردی که نمی توان از مصالح بومی در مناطق گرم

 در مناطق گرم و مرطوب  فوم دارسبک بتن  پیشنهادهایی برای استفاده از -1-۴
د هزینه های ت آجر و بلوک های سفالی وجود نداردر مناطق جنوبی کشورمان که دسترسی به منابع خاک رس جهت ساخ

می شود. این در حالیست که منابع ماسه  آجر و بلوکدرصدی قیمت تمام شده محصوالت  1۰۰حمل و نقل موجب افزایش تا 

اقدام به ساخت بلوکها و پانلهای فومی  سبکتوان با استفاده از بتن بادی فراوان در این مناطق وجود دارد. در این مناطق می 

 )سایت انجمن بتن سبک(دی کامال به صرفه می باشدبتنی کرد که به لحاظ اقتصا

 فوم دارسبک  مشخصات بتن -2-۴

 از ماده کف ساز مناسب که در سیمانبرای تولید بتن فوم مناسب با کارایی باال باید عالوه بر ترکیب مناسب مالت ماسه و 

بهترین حالت از پروتئینهای حیوانی تولید شده است استفاده نمود. از مزیتهای دیگر این بتن تولید آن با چگالیهای مختلف 

در پر کردن حفاریهای انجام شده در خیابانها، بجای مصالح دانه ای،  مصالح بدون نشست اشدو ازبو با کاراییهای متفاوت می

کرد فوم بتن را در صورت استفاده در الیه های زیر اساس راه، خصوصا در از این مصالح استفاده کرد. همین امتیاز اخیر عمل

مناطقی که دسترسی به منابع مصالح دانه ای مناسب وجود ندارد، تضمین می کند. در کنار امتیازات فوق، با توجه به مقاومت 

 مرکز تحقیقات ساختمان مسکن(( .کردنیز استفاده  مصالح نسوزباالی این نوع بتن در مقابل آتش سوزی ، می توان از آن بعنوان 

 بتن فوم روش تهیه-۳-۴
. تولید باشدموردنیاز در تولید بتن فوم، مالت ماسه و سیمان، مالت بتن فوم با اسالمپ )سیمان پرتلند( و ماسه بادی میمواد 

شود که پس از تمیز نمودن آنها و افزودن مواد شیمیایی الزم و پروتئین حیوانی که از شاخ و سم حیوانات تولید میفوم 

شود. برای تولید بتن، ابتدا فوم را در دستگاههای مناسب تولید و با توجه به میافزودنیهای مناسب ماده کف ساز حاصل 

 Super) کننده ها ریزند. فوق روانتناسب مناسب، آن را به داخل دستگاه اختالط محتوی مالت ماسه و سیمان می

plasticizerبرای تولید بتن با مقاومت باال، از افزودنیهایی نظیر میکروسیلیکا ،) (Micro silica(و خاکستر بادی)Fly 

Ashن عمل آوری صحیح آن است .بلوک های بتنی سلولی به ز عوامل مهم در استحکام و عمر بتیکی ا [۵]شود.(استفاده می

 ناز روش های عمل آوری این نوع بت یکیرطوبت دارند.  ی بعد از تولید نیاز به دما و جذبکستر باددلیل ماهیت سیمانی و خا

درجه سانتی گراد و رطوبت بین  8۰تا  ۷۰ها استفاده از تونل های بخار منزوی است .استفاده از تونل های بخار با دمای تقریبی 

مر و استحکام بتن های سبک نند تاثیر بسزایی در افزایش عساعت می توا ۳8تا  18درصد در مدت زمان بین  8۵تا  ۷۵

 بگذارد.)قربانی(

 ایای بتن  فوم مز-۴-۴

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AC%D8%B1_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9&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
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AC%D8%B1_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9&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
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA&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
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA&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
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2&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
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2&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
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%85#cite_note-5


 کاهش یابد. ٪۳۵تواند تا حدود گردد میوزن ساختمانی که در آن از بتن فوم استفاده می •

 دارای خواص عایق حرارتی بسیار باال •

 دارای خواص عایق صوتی بسیار باال •

 درجه سانتی گراد( 12۰۰ساعته در برابر  ۴مقاومت باال در برابر شعله مستقیم آتش )مقاومت  •

 ایزوله شدن تاسیسات موجود در کف ساختمان •

 مقاوم در برابر نفوذ آب و یخبندان •

 قابلیت برش پذیری آسان برای اجرای تاسیسات •

 )قربانی(بهترین گزینه برای انبوه سازان و بلندمرتبه سازی  •

 پوسیدگی آرماتور جلوگیری از ویژگی بتن فوم  -۵-۴

یکی از معایبی که مناطق گرم و مرطوب دارند. باعث پوسیدگی در فلزات می شوند. که عمر مفید ساختمان کوتاه می شود 

ها زمایشآپس در انتخاب مصالح باید دقت بیشتری کرد که از نوعی باشند که در برابر رطوبت عمری بیشتری داشته باشند. 

زدگی در سیکل تغییر در شرایط محیطی هیچ گونه زنگ ۷2داده است که طی  های بتن فوم آرماتور دار نشانبر روی نمونه

ماه در مقابل جریان مستقیم آب روان قرار  6هایی که به مدت آید و همچنین هیچگونه پوسیدگی در نمونهفوالد به وجود نمی

  (ختمان مسکنمرکزتحقیقات سا)داده شده بودند مشاهده نشده است.

 

 و بتن فوم یمصالح بومایسه مق-۵

 

بومی/غیر  عنوان

 بومی

مقاومت 

 حرارتی

ظرفیت 

 حرارتی

مقاومت  

 فشاری

عایق 

صوتی و 

 حرارتی

 اقتصادی موجودمناطق  وزن

سنگ 

 رسوبی

 ارزان بوشهر سبک بله کم باال پایین بومی

 ارزان چابهاروخرمشهر سنگین خیر کم پایین باال بومی کاهگل

خیلی  زارهانی  سبک خیر زیاد باال پایین بومی نی

 ارزان

بتن 

سبک 

 دار فوم

اجرا در قابل  سبک بله زیاد باال باال غیر بومی

تمام مناطق گرم 

 و مرطوب

 گرانتر

 مقایسه مصالح بومی و بتن سبک فوم دار در مناطق گرم و مرطوب -4جدول شماره 

ولی از لحاظ . همانطور که در جدول فوق آمده در بررسی چند نمونه از مصالح بومی و غیر بومی مزایا و معایبی را دارند

 .وهمچنین عمرساختمان می توان بتن سبک فوم دار را بعنوان گزینه ای در انتخاب مصالح مناطق گرم و مرطوب باشدایستایی 

 نتایج

در اقلیم گرم و مرطوب اجتناب ناپذیر است. چرا که با رعایت نکردن اصول طراحی  اهمیت و ضرورت طرح و مصالح مناسب

در بررسی های انجام شده به این  سب باعث سلب آسایش ساکنین می شود.در این مناطق و همچنین انتخاب مصالح نامنا

رایط در بهبود شبرای داشتن یک طرح معماری مناسب برای این مناطق رعایت اصول زیر می تواند تا حدی  نتایج دست یافتیم.

 کارآمد باشد.                                       آسایش حرارتی و همچنین کاهش مصرف انرژ ی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%85#cite_note-8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%85#cite_note-8


در مناطق گرم و مرطوب به دلیل شدت زیاد تابش آفتاب در سمت شرق و غرب،فرم ساختمان باید کشیده باشدو به شکل -

 .غربی درآید–طیلی در امتداد محور شرقی مکعب مست

اینست که قسمتهای بازشو در دو سمت در مناطق گرم و مرطوب ترین اصل برای ایجاد یک تهویه مؤثر و قابل استفاده عمده-

د ایجا را ترین تهویه مناسبهمین فشار و مکش باعث ایجاد کوران می شودکه روبه باد و پشت به باد قرار داشته باشند. 

 .میکند

در این مناطق بهتر است ساختمان برروی پیلوت قرار گیرد. زیرا هم شرایط مناسب تری از نظر تهویه فراهم میشود و هم -

 باعث خنک شدن کف ساختمان می شود

استفاده از ایوان های عریض و سرپوشیده باعث سایه اندازی بر روی دیوار اتاق ها می شود و هم از نفوذ باران به داخل -

 جلوگیری می کند.

در مناطق گرم و مرطوب،استفاده از مصالحی که دارای جرم حرارتی کم هستند و حرارت را درخود ذخیزه نمی کنند بهتر -

که مصالح بومی چوب بهترین ولی یافت نمیشود واستفاده از سنگ رسوبی،کاهگل و نی و... که مزایا و معایب خود را است.

 کامل داده شد.دارند که در مقاله توضیح 

مصالح با مقاومت حرارتی باال که در این مقاله بتن فوم معرفی شد از مزایای آن مقاومت حرارتی باال و بدلیل متخلخل بودن -

 .ات کمتری در زلزله بر جای میگذاردآن  هم عایق صوتی و حرارتی می باشد. . همچنین وزن ساختمان را پایین می آورد و تلف

 منابع و ماخذ

 ،ویراست دوم ،انتشارات خاک1382سمایی،مرتضی،اقلیم و معماری ک-1

 ،چاپ هفتم،انتشارات دانشگاه تهران1390قبادیان وحید،ابنیه سنتی ایران-2

،چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان 1389بندر عباس-دکتر کمال امیدوار و همکاران،بررسی تاثیرات اقلیمی بومی سواحل جنوبی-3

 زاهدان-یرانجهان اسالم ا

 1390/ صانعی شهمیرزادی چاپ اول "تنظیم شرایط محیطی یک"هاشمی، سید یوسف /-4

شاهین افشین،تکاپو منش بقایی شیده،شناخت الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی بافت قدیم بوشهر،نشریه معماری و -5

 . 22/135ساختمان 

  1394قربانی مهدی،افسر دلیلی علی،فوم بتن سبک وزن با ساختمان سلولی فروردین  -6

  1369مرکز تحقیقات ساختمان مسکن   -7

 http://padidefb.irانجمن بتن سبک ایران، -8

 13 76-هوازامواد افزودنی حباب -بتن افزودنی ها-مرکز تحقیقات ساختمان مسکن-9

http://padidefb.ir/

