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 چكیده
هوا،  یطوبت نسبمعتدل و مرطوب، با توجه به باال بودن درصد ر میاقل یبناها یو اجرا یالزامات در طراح نیتریاز اساس

 یهاشرفتیپ لیبه دل رهیو غ لرهایمانند کولرها، چ یمصنوع یهوا هیتهو یهاستمی. امروزه ساستهوا  هیتهو ستمیس

که  ی. در صورتاندو استفاده طراحان قرار گرفته مورد عالقه یلیفس یبه منابع انرژ انآسان و ارز یو دسترس یصنعت

را  یمطبوع یهوا انیجر ها،نهیو هز یبناها عالوه بر کاهش مصرف انرژ یآورد در معمارومب از مصالح یریگبا بهره توانیم

در ساختمان پی  یعیطب هیبه ضرورت ایجاد تهو وانتکرد. از این نظر، می جادیداخل ساختمان ا یدر طول سال در فضاها

 داریپا یاهداف معمار نیخود از مهمتر موضوع نی. اشودیم یو منابع انرژ عتیطب ط،یبر مح بیبرد که سبب کاهش آس

که  باشدیمعتدل و مرطوب م میآورد در اقلبا استفاده از مصالح بوم یعیطب هیتهو جادی. هدف این مقاله، ادیآیبه شمار م

استفاده از مصالح  رسدی. به نظر مشودیم ریدپذیمصرف منابع تجد یسازنهیو به ریناپذ دیباعث کاهش مصرف منابع تجد

. کندیم یطیمح یداریو پا داریپا یبه معمار یادیز اریمعتدل و مرطوب کمک بس میلقا یبناها یعیطب هیآورد در تهوومب

ای و مطالب کتابخانه ،یآوری اطالعات با استفاده از مطالعات اسنادو جمع بودهروش تحقیق این مقاله، توصیفی و تحلیلی 

 باشد.علمی می های معتبر و مرتبطعلمی برگرفته از سایت

 

 آوردمعتدل و مرطوب، مصالح بوم میاقل ،یعیطب هیتهو دار،یپا یمعمار کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
را  -است داریپا یمجموعه طراح رزی واقع در که– داریپا یدارد. معمار یداریبا مسئله پا یارتباط تنگاتنگ یعیطب هیتهو

و مشکالت عصر صنعت است. از  لیدر برابر مسا یمنطق یالعملاب آورد که عکسمهم معاصر به حس یهاانیاز جر یکی توانیم

 یهادر ساختمان ییفضاها نیچن جادیانسان است. ا یکار و زندگ یو راحت برا سالم یفضاها جادیا داریپا یاهداف عمده معمار

 یسوخت ریدرصد از ذخا 05مثال،  یبرا .شودیم جادیا ،یمصرف انرژ زانیم نیبا صرف کمتر یمیاقل طیو شرا عتیمنطبق با طب

 جادیضرورت ا ن،یو خواهد شد. بنابرا شده یطیمح ستیز یهابه نوبه خود منجر به بحران نیکه ا شودیها صرف مدر ساختمان

 قابل مشاهده است. یبه خوب یمعمار یمیاقل یدر طراح یداریمقوله پا شتریو توسعه هر چه ب

 یو راهکارها یعیبا استفاده از مصالح طب انینیشیقرون گذشته مشاهده شد که پ یهاانساختم یراستا، با بررس نیا در

اطراف وارد سازند.  طیرا بر مح بیآس نیکمتر ریناپذ دیکه با کاهش مصرف منابع تجد کردندیم یبنا سع میمناسب اقل یطراح

استفاده  طیآورد و سازگار با محضل از مصالح بوممع نیرفع ا یبوده است که برا هیها، موضوع تهومهم آن یهااز دغدغه یکی

وارد کرده است. به  یریجبران ناپذ یهابیآس ستیز طیکه به مح شودیاستفاده م یکیمکان یها. اما امروزه از روشکردندیم
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که به است  یضرور ندگان،یآ یبرا ریذناپ دیو منابع تجد ستیز طیو حفظ مح شتریب بیاز آس یریجلوگ یبرا لیدل نیهم

 اریگرم بس میاقل ژهیوبه هامیاقل یموضوع در همه نیشود. ا یشتریمختلف توجه ب یهامیبناها در اقل یدر معمار یعیطب هیتهو

 طقهآن بر من میمستق ریباال و تأث یمعتدل و مرطوب با وجود رطوبت نسب میقرار گرفته است اما در اقل یمورد بحث و بررس

 متر مورد توجه قرار گرفته است.موضوع ک نیا نیساکن شیآسا

هوا و اعتدال درجه حرارت آن است. با استفاده از روش  ادیمعتدل و مرطوب، رطوبت ز میمهم مناطق اقل یهایژگیو از

ها را عمده مصالح مورد استفاده در ساختمان اتیخصوص توانیم م،یاقل نیا ییداشتن اطالعات آب و هوا اریو با در اخت یماهان

 ]1[ نمود. نییمناسب و مقاوم در برابر باران تع یحرارت قیکم، عا یحرارت تیسبک با ظرف یمصالح

 یبر آن شده تا ابتدا مختصر یسع جانیآورد در ساختمان است. در ااستفاده از مصالح بوم یایمزا هیمقاله، توج نیا هدف

، خواص این اقلیمآورد مصالح بوم یسپس با معرف ؛دبحث شو و اقلیم معتدل و مرطوب یعیطب هیتهو ،داریپا یمعمار یدرباره

 داده شود. حیگوناگون آن توض

کرد.  دایدست پ یاز انرژ یبه راندمان باالتر توانیآورد، مکه با استفاده از مصالح بوم دهدیداخل متن نشان م مباحث

 .ردیپذیمصالح صورت م نیکاربرد ا یچگونگمعماران در سراسر جهان، با هدف کمک به  یساخته شده یهااز پروژه ییهامثال

 

 مبانی نظری -2
موضوع که حول دو محور  یستیبه چ یمقاله الزم است ابتدا مختصر نیبا مسأله مورد مطالعه در ا شتریب ییآشنا یبرا

 کنیم.های مناطق معتدل و مرطوب را بررسی میویژگی. سپس میبپرداز چرخد،یم یعیطب هیو تهو داریپا یمعمار

 و پایداری محیطی معماری پایدار -2-1

های آینده در مقوله پایداری با هدف اصلی مصرف هرچه کمتر منابع تجدیدناپذیر انرژی و حفظ و نگهداری آن برای نسل

هایی که تأثیر بسزایی در نحوه زندگی و مصرف منابع ها مطرح شد. معماری نیز، به عنوان یکی از مهمترین رشتهی زمینههمه

های اخیر در در واقع معماری پایدار، یکی از جنبشها دارد وارد این عرصه شد که معماری پایدار نام گرفت. انسان نرژی توسطا

طراحی معماری است که در امتداد ضرورت جبران خطای معماری در ایجاد بحران زیست محیطی به وجود آمده است که خود 

استوار است که ساختمان جزئی کوچک از طبیعت  اصل طراحی پایدار بر این ]2[ کند.یمبحث طراحی پایدار را مطرح م

 ]3[پیرامونی است و باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد.

 باشد:معماری پایدار دارای شش اصل است که شامل موارد ذیل می

 های فسیلی را به حداقل برساند.ن به سوختحفظ انرژی: بنا باید طوری ساخته شود که نیاز ساختما -1

هماهنگی با اقلیم: بناها باید طوری طراحی شوند که با اقلیم و منابع انرژی موجود در محل احداث، هماهنگی داشته  -2

 باشند.

د ها باید طوری طراحی شوند که میزان استفاده از منابع جدید را تا حکاهش استفاده از منابع جدید مصالح: ساختمان -3

 ممکن کاهش دهند و در پایان عمر مفید، برای ساخت بناهای جدید به کار روند.

برآودن نیازهای ساکنین و احترام به کاربران: در معماری پایدار برآورده شدن نیازهای روحی و جسمی ساکنان از  -4

 اهمیت خاصی برخوردار است.

 ار گیرد و با اطراف، سنخیت داشته باشد.هماهنگی با سایت: بنا باید با سازگاری در محیط زمین خود قر -0

شود، ه ساخته شدن محیط زیست سالم مییدار باید در یک روند کامل که منجر بکل گرایی: تمام اصول معماری پا -6

 ]4[تجسم یاید.

نسان فعالیت ا ن شکل برای نسل آینده. با این تعریف،عبارت است از باقی گذاردن زمین به بهترینیز ایده پایداری محیطی 

 تنها زمانی از نظر محیطی پایدار است که بتواند بدون تقلیل منابع طبیعی یا تنزل محیط طبیعی اجرا شود.
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، استفاده از مصالح تجدید ن نیز با اهداف کاهش مصرف منابع انرژی تجدیدناپذیرپایداری محیطی در عرصه کار معمارا

 شود.ایجاد آلودگی تعیین میپذیر و حفاظت و عرضه انرژی و بازیافت کامل آن بدون 

 تهویه طبیعی -2-2

باشد. گیرد که شامل دو نوع طبیعی و مصنوعی میجا کردن هوای داخل با هوای بیرون انجام میتهویه اغلب از طریق جابه

 پذیرد:تهویه در کنترل محیطی خانه به سه منظور انجام می

 (تأمین هوای تازه جهت ساکنین ساختمان )تهویه بهداشتی -1

 افزایش از دست دادن حرارت و تبخیر در بدن )تهویه آسایشی( -2

 ]0[خنک کردن داخل ساختمان به وسیله تعویض هوای گرم داخل با هوای خنک خارج )تهویه ساختمانی( -3

ها جهت بهداشت، آسایش و نیز مبارزه با سنگین شدن هوا، از طریق دفع تهویه به منظور تأمین هوای تازه در ساختمان

های سایر عوامل آلوده کننده داخلی و رطوبت، ضرورت دارد. تهویه طبیعی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی ارگانیسممیکرو

ها نیز مؤثر خواهد بود. تهویه مناسب قادر آید، چرا که ضمن تأمین آسایش، در کاهش مصرف انرژی و هزینهبنا به شمار می

 ]6[درصد تأمین کند. 65 تا 25است انرژی مورد نیاز ساختمان را بین 

درصد از افراد، کنترل شرایط آب و هوایی توسط محیط بیرون را بر تنظیم آن توسط  05دهد که یک تحقیق تازه نشان می

 ]7[دهند.های سیستم تهویه مطبوع ترجیح میترموستات

در بنا استفاده شود. در نتیجه،  ،های آزاد موجود در طبیعتای بوده است که از انرژیپیشرفت روزافزون معماری به گونه

 اند.ای در شکل دهی نسل جدیدی از ساختارها داشتهنیروهای اقلیمی نقش بسیار تعیین کننده

شده است، اکنون به دلیل ها ضروری شمرده میبینی تهویه مطبوع از قبل برای آنهای ساختمانی متعددی که پیشگونه

 ]7[ها باشد.ی آنرین منبع تهویهتیابند که تهویه طبیعی، اصلیای توسعه میر، به گونهتتراکم بیشتر و عدم جذب گرمای افزون

 اقلیم معتدل و مرطوب -2-3

گیری ساخت و سازها به ویژه ساخت و سازهای مسکونی، متأثر از عوامل بسیاری از قبیل عوامل اجتماعی، فرهنگی، شکل

از آنجا که شرایط حرارتی فضاهای داخلی  ]8[. نحوه احداث ساختمان است موجود و اقتصادی، اقلیمی و همچنین نوع مصالح

کنترل کننده مکانیکی، به شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی قرار دارد، لذا الزم است که ساختمان، صرف نظر از عملکرد وسایل 

 شرایط آب و هوایی را مورد بررسی قرار دهیم.

 یهوا در روزها ی. دماهوا و اعتدال درجه حرارت آن است ادیرطوبت ز، معتدل و مرطوب میاقل یهایژگیاز جمله و

 یمنطقه بارندگ نی. در ااست 5 یباال درجه و در زمستان معموالً 23تا  25 نیها بدرجه و شب 35تا  20 نیب تابستان معموالً

 ]0[ .و در تابستان بصورت رگبار است ادیز اریبس

 گرادیاندک است و از چند درجه سانت اریشبانه روز بس ینوسان درجه حرارت در طهوا،  ادیز اریوجود رطوبت بس لیبدل

 کیابر مانند  نکهیا بخاطر .ابدیینوسان درجه حرارت باز هم کاهش م است، یکه آسمان ابر یدر مواقع خصوصاً کند.یتجاوز نم

شب باعث  یدر ط نیکند و همچنیمنعکس مخارج جو  یاز نور و حرارت آفتاب را به فضا یروز مقدار یط در ،یحرارت قیعا

ذخیره حرارت هیچ اهمیتی ندارد و باید برای به همین دلیل  ]15[د. باشیگرم به آسمان سرد م نیکاهش تابش حرارت از زم

باید ، ضخامت آنها نیسنگ یدر صورت استفاده از مصالح ساختمانساخت بنا از مصالحی با حداقل ظرفیت حرارتی استفاده کرد. 

از  یکیو کوران را که  هیتهو ریتأث یادیتا حدود ز نیسنگ یمصالح ساختمان ود چرا کهممکن حفظ ش زانیحداقل م در

 ]0[.دهند یمنطقه است کاهش م نیدر ا اتیضرور

 ریثأخود ت نیکه ا دهیمنطقه گرد نینقاط ا یدر تمام اهانیو انبوه گ عیمساعد، باعث رشد سر طیو شرا یبارندگ وجود

 .داشته است یسنت هیدر نوع مصالح ابن ییبسزا
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 مصالح بوم آورد -3
 ،در پوسته بیرونی ساختمان و در فضای داخلی آوردبوم این قسمت بر روی ارتباط بین تهویه طبیعی و استفاده از مصالح

 پردازیم.پرکاربردترین این مصالح می در همین راستا به معرفی متمرکز است.

 چوب -3-1

تواند آن را تولید و تکثیر کند. در واقع یکی از شود و بشر میکه در طبیعت به مقدار فراوان یافت می ایستچوب ماده

 ]11[شود.یریت صحیح هیچ وقت تمام نمیمصالحی است که قابل تجدید است و در صورت وجود مد

انسان  یهینش، با روحبود یعیو طب یریپذشکل تخاصی خاطر به -گل از پس– یمصالح ساختمان ریچوب بر خالف سا

 نیتریو انسان نیترمانهیچوب صم: »دیگویچوب م ی، دربارهتیرا دیبرخوردار است. فرانک لو یاژهیو تیسازگار و از مطلوب

 ]12[.«داردیآن را خوش م دنیبا آن است، دوست دارد آن را لمس کند و د وندیمصالح است. انسان عاشق پ

مختلف. مقدار سلولز  یهایخاکستر کان یشده است از آب و سلولز و مقدار کم لیککه تش یکیولوژیاست ب یچوب جسم

چوب و قسمت مقاوم آن است و مقدار  یساختمان اصل یدهنده لیباشد که تشکیدرصد وزن آن م 65چوب که در حدود 

چوب برحسب نوع درخت مقدار آب در  .دهدیم لیرا تشکوزن آن شتریب یدرصد و حت 45مواد در حدود  ریخاکستر و سا

 ]13[متفاوت است.

های این مصالح از دیگر ویژگی دهد.ابعاد نمی تغییر نکند چوب تغییر شکل و فشار( حرارت، )رطوبت، تا زمانی که محیط

همساز با اقلیم منطقه  اشاره کرد که کامالً وستیکخاصیت آک و ، مقاومت نسبی باال، چگالی کمظرفیت حرارتی کمبه توان می

های موجود در چوب باعث بسیاری از ویژگی .رساندوده است. این ماده قابلیت بازیافت دارد و به محیط پیرامون آسیبی نمیب

 و سازگار با محیط در معماری استفاده شود. آوردشود که بتوان به عنوان یک مصالح بوممی

 ی ساختمان هستندهایی از کاربرد چوب در سازهبیگ وود نمونهو  یای توسعه و نوسازی فرودگاه پرینس جورج، تامدوژهپر

 (.1 لدو)ج

 

 چوبی موردی استفاده از نمونه :1جدول 

 ویرتص شرح نام ساختمان

و  توسععهپروژه 

اه رودگف نوسازی

 پععرینس جععورج

]14[ 

 پرینس جورج، بریتیش کلمبیا، کانادا کان:م 

 :میشل گرین و همکاران معمار 

 2550 :سال 

 :ر دموجود  یفضاها و ساختارها یایاح  کانسپت

 راستای اهداف معماری پایدار

 :اهداف  ر راستاید این پروژهمصالح  توضیحات

 -هانهیو هز فیظر اتیجزئ ،یداریدوام، پا -ها آن

 یعمل یبرا یالهیچوب به عنوان وس. انتخاب شد

 بایو ز یامنطقه یاقتصاد یپروژه نیکردن ا

. سقف شودیمحسوب م دهاز مصالح عم ،یشناخت

 یچوب یعناصر داخلسازه از جنس صنوبر و  یچوب

از جنس چوب درخت  یچوب یهایشامل صندل

از جنس افرا هستند که  یچوب یزهایتوس و م

 یدر سالن پروازها تیمیصم وتنوع  جادیا یبرا

 اند.  شده یطراح یخروج
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 بامبو -3-2

های مختلفی از در مکانهاست که در مناطق گرمسیری و نزدیک به گرمسیری بامبو متعلق به خانواده بزرگی از علوفه

های بامبو گذاری شده است. گونهگروه متفاوت شناسایی و نام 05گونه در  1555کند و تا کنون بیش از ها رشد میها و تپهدره

های زیست، اعم از دشت گرمسیری تا کوهستانی، از جنگل بارانی در کشورهای گرمسیری تا بیابان، و توان در انواع محیطرا می

 3از  کنند که پسمتر رشد می 20ها تنها چند متر و برخی تا ارتفاع بیش از اک اسیدی و قلیایی کشت کرد. برخی گونهدر خ

ای مین مسکن نیمی از جمعیت دنیا نقش عمدهسالیان درازی است که در تأ ،ن گیاهای ]17[سال قابل برداشت است. 0تا 

 ی انسانی قابل توجهی الزم باشد.ز آن هزینه و نیروید و استفاده ابدون آنکه برای تول ،داشته است

ای، ضخامت بامبو دارای خواص مختلف فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی است. تنوع در بامبو، مانند قطر، طول میان گره

ازهای تواند برای تحقق بسیاری از نیپوست، رنگ پوست و اندازه فیبر، مزیت بزرگی در استفاده از آن است که این تنوع می

پذیر است، مورد استفاده زیست و تجدیدن مصالح ساختمانی سازگار با محیطمعماری پایدار که مهمترین آنها تأمی

 ]18[قرارگیرد.

های مختلفی از آن در استانهای گیالن و مازندران که همه تک بامبو گیاهی است که از خارج وارد ایران شده و گونه

های مختلف سازی در قسمترسد. از این گیاه در ساختمانمی متر12سانتیمتر و ارتفاع آن  12-1ها بین ای و قطر آنساقه

 شود.های موقت و دائمی مقاوم در برابر زلزله استفاده میخانه دیوارهای جداکننده، سقف کاذب، ستون، ،مثل تیر

 زوریخ، سوئیس کان:م  ]10[ تامدیا

 :شیگرو بان معمار 

 :متر مربع 15125 مساحت 

 :2513 سال 

 :منحصر به فرد این بنا از چوب  راحیط توضیحات

 سعتیز و هم یاز نقطه نظر فنم ه سبب شده که

ظعاهر سعاختمان بعه ل و خعارج از داخع ،یطیمح

 .ببخشد یمنحصر به فرد

انتخعاب چعوب بعه علعت  بعرععالوه این پروژه در 

سیسعتم  ،پایعدارمطابق بودن با اهعداف معمعاری 

کعه بعا بعاالترین مکانیکی طعوری طراحعی شعده 

 کند.تانداردهای مربوط به انرژی مطابقت میاس

 

 ، شیکاگوآمریکا :کانم  ]16[ وودبیگ 

 :مایکل کارتر معمار 

  یشده برای مسابقهطراحی 

 eVolo Skyscraper 
 :2512 سال 

 :بی ی اصلی استفاده از سعازه چعوایده توضیحات

اکسعید کعربن به دلیل توانایی آن در جعذب دی

صعویه هعوا مناسعب تتواند بعرای هواست که می

ابعت ثشیکاگو ی عظیم دانشگاه سازهمدل باشد. 

بقه بنای مستحکم ط 35-25توان تا کرد که می

بنعا  -به عنعوان سعازه اصعلی- را به وسیله چوب

  کرد.
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طبیعی بودن و که با توجه به  ردار استی برخواز انعطاف پذیری خوب ،ستون در عین استحکام استفاده از بامبو در تیر و

 ]10[ راستا با معماری پایدار باشد.تواند متریال جایگزین مناسبی برای ساختمان سازی و همسازگاری با محیط می

ایه و س کند؛حرارت را در خود ذخیره نمی از لحاظ اقلیمی و اقتصادی بامبو برای این منطقه بسیار مناسب است. زیرا اوال ً 

 سبکی و ،در ضمن بامبو دارای مقاومت کششی باال شود.باعث ایجاد تهویه راحت در ساختمان می اد شده توسط آنایج

دارند. های بامبویی مقاومت خوبی در برابر نیروهای ناشی از باد و زلزله پذیری قابل توجه و یکنواختی مناسب است و سازهشکل

 ]25[. وسایل ساده امکان پذیر است و نیاز به تکنولوژی پیچیده نداردبا ابزار و  برداری از بامبوتولید و بهره

 .اند، معرفی شده استهایی که با بامبو بنا شدهاز ساختمان هایینمونه ،2دول جدر 

 

 ی موردی استفاده از بامبونمونه :2جدول 

 تصویر شرح نام ساختمان
Bamboo 

Kontum 

Indochine café 

[21] 

 

 

 

 

 :مکان kontumویتنام ، 

 :معمار vo trong nghia 

 :مترمربع 001 مساحت 

 :2513 سال 

 :راحی این کافه در ویتنام از در ط توضیحات

که هایی از جنس بامبو استفاده شده ستون

از سقفی از بامبو و خیزران را با استفاده 

دارد و جایگزین های سنتی نگه میتکنیک

 .ساختارهای نامرغوب بتنی شده است

ساختار بامبو و انعطاف پذیری آن باعث ایجاد 

لذت  ،یک ساختار سبک ،یک منحنی سهمی وار

همساز با اقلیم  که کامالًشده  بخش و پرنور

   منطقه است.

 پاویلیون اندونزی

]22[ 

 

 

 

 

 

 :شانگهای، چین مکان 

 :مترمربع 4555 مساحت 

 :معمار Budi Lim 

 :2515 سال 

 :نمایش تنوع زیستی اندونزی کانسپت 

 :تعوان بعه ین غرفعه میهای ااز ویژگی توضیحات

این ویژگی اشاره کرد که به طعور کامعل مظهعر 

ثععار آ هنععر، حععس حفاظععت از میععراث فرهنگععی،

ایعن  .تاریخی و منابع طبیععی آن کشعور اسعت

ویژگی را با استفاده از بامبو به عنوان گیاهی که 

در منطقه رشد کرده و از گذشعته در سعاختمان 

هماهنعگ  شده است و کامال ً سازی استفاده می

 کند. با محیط اطراف است بیان می
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Bamboo 

Housing for 

Haiti [23] 

 یتییها کان:م 

 :معمار Laurent Saint-Val 

 :مترمربع 125 مساحت 

 2513 ل:سا 

 :بکار گرفته شده در  یرهایت یتمام توضیحات

بامبو است که  یهاسازه از جنس چوب نیا

 گریکدیشکل به  X یتوسط اتصاالت فوالد

 بیترک ،طرح نیهدف معمار ااند. متصل شده

 .است ودهب یو سنت هیمدرن با ابزار اول یزندگ

 یبرا یشنهادیپ یهااز طرح یکیطرح  نیا

بود که  یتییکمک اسکان مردمان زلزله زده ها

با  ییهاوان با توجه به مصالح منطقه خانهبت

 .سرعت باال ساخت
 

 

 کاهگل -3-3

ترین آثار معماری یلکن وجود آن در قدیم تعیین نمود. توان دقیقاًرا نمیتاریخ شروع مصرف کاهگل را در تمدن ایران 

تفاده از آن طی قرون آمیخته شده و شناسایی و اس از ابتدا این ماده با زندگی اقوام سرزمین ایران کهاین فالت دلیلی است بر

کند، کشد و گل را مسلح میو گل است. الیاف کاه، گل را بهم می کاهگل شامل ترکیب ساده کاه نسل به نسل رسیده است.

  همانطور که آهن بتن را.

م به کند و همچنین عایق صوتی است. الزنفوذ نمیآن کند، باران از قشر کاهگل عایق است، گرما و سرما از آن عبور نمی

 توضیح نیست که گردآمدن خواص این چند عایق در یک ماده به ندرت دیده شده است.

توان شود و بنابراین میتواند بسازد. کاهگل مانند خمیر نرمی بر هر حجمی پوشانیده میکاهگل ارزان است و همه کس می

 های جالبی را به وجود آورد.حجم

های کاهگل از دیگر ویژگیبرای مقاومت در برابر حرارت خورشید کاربرد دارد.  هااین مالت بیشتر برای اندود کردن سقف

حرارت بوجود آمده از  کند؛زننده خورشید را برای ساکنان منطقه مطبوع تر می رنگ کاهگل نور شدید و گاه .رنگ آن می باشد

این ماده عایق حرارتی بسیار خوبی  د.شورساند که کمک بزرگی در تهویه طبیعی محسوب میتابش خورشید را به حداقل می

 شود.کرده و جلوی ترکیدگی آن گرفته می در ضمن به دلیل وجود کاه در آن مقاومت نسبی پیدا شود.محسوب می

ای از کاهگل بر روی اندود سابق بام که های فصلی شدید ببارد، ناچار هرچند سال یکبار اندود تازهتنها در مناطقی که باران

قشر خود را از دست داده است کشیده شده و سپس بوسیله بام غلطان قشرها برای استقامت بیشتری بهم فشرده  قسمتی از

 ]24[شوند.می

 کند.های موردی بناهای کاهگلی را معرفی می، نمونه3شماره جدول 
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 ی موردی استفاده از کاهگلنمونه :3جدول 

 تصویر شرح نام ساختمان

Takern Visitor 

Center [25] 
 :سوئد مکان 

 معمار: Wingardhs 

 :مترمربع 705 مساحت 

 :2558 سال 

 :در ایعن اسععتودیو بعرای متریعال سععقف از توضعیحات 

 با توجعه-جایگزین مناسبی کاهگل استفاده کردند که 

 باشد. های مدرن میمتریال رایب -به عملکرد کاهگل

وجود نمای سنتی، این مرکز دارای فرم مدرن و نامتقارن با 

 است.
 

ی ی توسعهپروژه

بیمه  ردفت

 ]26[ هواسالیت

 لیورپول، انگلستان ن:کام 

 :کی-گروه معماری دی معمار 

 :مترمریع 1505 مساحت 

 :2514 سال 

 انگلستان استی در ساختمان ولینا این بنا، ت:توضیحا 

ساخته شده  این وسعت در که از آجر و کاهگل سنتی

بعه  ا اقلیم این بنا اسعت ومساز بکاهگل کامالً ه است.

 صعرفه جعویی در مصعرف میزان قابل تعوجهی سعبب

 انرژی گردیده است. 

 

 

 گیرینتیجه -4
عامل  ییگرما شیفراوان است. در واقع آسا تیدارد، حائز اهم طیمح یکه در مطلوب ساز یبه جهت نقش هیمقوله تهو

موجب  شیو گرما شیسرما یهازمیبا مکان میتوجه به اقل ،یسکونتگاه انسان کیهر منطقه است. در  یشکل دهنده معمار یاصل

 ن،یترساختمان ارزان کیدر  یعیطب یهوا هی. تهوگرددیم یداریپا تاًیو نها یسطح زندگ یاحساس آرامش و ارتقا شیافزا

در  .باشدیهوا وابسته م یعیبو فقط به حرکت ط دهدیارائه م ستیز طیمح هیراه حل را نسبت  نیضررتر یو ب نیکارآمدتر

های داخلی مناسبی را تواند محیطتهویه طبیعی قطعاً می است. یطیمح یداریو پا داریپا یکامالً مطابق با اهداف معمار جهینت

ی و تخصصی جامعه مهندسی کشور و معتدل فراهم کند. در این راستا، ارتقاء سطح  علمدر بیشتر مدت سال در آب و هوای 

توان به چوب، بامبو و آورد امری اجتناب ناپذیر است. از جمله این محصوالت همان طور که ذکر شد، میا مصالح بومآشایی ب

کاهگل اشاره کرد که در بسیاری از موارد استفاده از این محصوالت توجیه اقتصادی دارد و باعث رسیدن به معماری پایدار 

گیری اساس هماهنگی بیشتری بین طبیعت و محیط ایجاد شده که باعث شکل (. با استفاده از این مصالح،4شود )جدول می

 طراحی پایدار است. 

های با توجه به اینکه در حال حاضر، استفاده از منابع تجدید پذیر و پاک در جهت حفظ و پایداری محیط از بزرگترین چالش

هایی کارها و روشهای علمی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی با آگاه سازی، تبیین و تعیین راهبشر است، الزم است که تمام گروه

از آورد و به طور خاص استفاده ای مصرف انرژی در این راه قدم بردارند. در معماری، استفاده از مصالح بومبرای اصالح رویکرده

 تواند پاسخگوی این چالش باشد.در جهت تهویه طبیعی بناهای اقلیم معتدل و مرطوب میآورد مصالح بوم
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 مزایا و معایب مصالح :4جدول 

 معایب مزایا نام

 مقاومت نسبی باال  چوب

 چگالی کم 

 خاصیت آکوستیک( رسانایی کم( 

 ظرفیت حرارتی کم 

 باال خاصیت شکل پذیری 

 بازیافت یتقابل 

 مناسب برای کارهای ماشینی 

 در مقطع عرضی دارای خواص متفاوت از جهات مختلف 

 ها و خواص متغیری در رطوبت موجود در چوب قابلیت

 کندچوب ایجاد می

 قابلیت پوسیدن و اشتعال 

 تولید و بهره برداری ساده و ارزان  بامبو

 خصوصیت استاتیکی عالی 

  باالو شکل پذیری انعطاف پذیری 

 مقاومت کششی باال 

  محور عمودیاستحکام باال در 

 مقاوم در برابر باد و زلزله 

 ظرفیت حرارتی پایین 

 های مختلف ساختمان مانند، قابل استفاده در قسمت

 تیر، ستون، سقف کاذب، دیوارهای جداکننده

 مشکل اتصاالت 

 بادوام نبودن در حالت طبیعی 

 منبع تغذیه قارچ و حشرات 

 مقاومت کم در امتداد عرضی 

 صوتی تی و، رطوبعایق حرارتی  کاهگل

 استقامت باال 

 مقاوم در برابر باران 

 ارزان 

 شکل پذیری باال 

 تولید و بهره برداری آسان 

 مقاوم در برابر حرارت خورشید 

 مقاومت نسبی باال 

 شود.رنگ کاهگل سبب جذب نور زننده خورشید می 

  ،و تعمیر دارد. نیاز به ترمیمدر رطوبت زیاد 

 عدم مقاومت در برابر زلزله 

 تشو ندارد.قابلیت شس 
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