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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

گي هاي زيست محيطي،گرم شدن زمين وافزايش توليد گازهاي گلخانه اي درسال هاي اخير،لزوم توجه جهانيان را به فشارآلود

به همين سبب تالش برآن بوده است تابراي صرفه جويي درانرژي  اده است.اهش آلودگي ها افزايش دوكحفاظت از محيط طبيعي 

فسيلي ودوري گزيني ازآلودگي هاي زيست محيطي،منابعي كه قابليت تجديدپذيري دارند وبه محيط زيست آسيب كمتري مي 

 زيست محيط و آلودگي رژيان اتالف كاهش پايدار در جهت توسعه پايدار و اهداف كاربرد مفاهيمرسانند موردبهره برداري قرارگيرد. 

سازه به عنوان عنصر اصلي ساختمان همواره مورد  مصالح ساختماني نقش مهمي رادرپايداري ايفامي كند. در معماري است.كه

وداراي كه به عنوان يك  منبع تجديدپذيرمحصول سبز بامبو  هدفي كه دراين پژوهش  ارائه مي شوداين است كه  توجه بوده است.

ساختمان وسازه پايدار مورد استفاده قرارگيرد.روش مورداستفاده  مناسب مي تواند به عنوان مصالح  كششيخصوصيات كششي 

تحليلي و از نوع كاربردي است و ابزار گرد آوردي اطالعات كتابخانه است وبراي دسترسي به اهداف -دراين تحقيق توصيفي

احي پايداربه نقش وخصوصيات وويژگي هاي وكاربرد بامبو و  نقش سازه اي آن در صنعت موردنظرپس ازبررسي مفاهيم واصول طر

  ساخت وسازپرداخته شده است.

  

  

  ،ساختمان سازيمعماري پايدار، توسعه پايدار، بامبو، سازه  كليدواژها:كليدواژها:كليدواژها:كليدواژها:

 

 

 

 

        



 

        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 

امروزه ساختمان هاعامل تقريبا نيمي ازانتشارگازهاي گلخانه اي،مصرف انرژي ومصرف مصالح خام درسراسرجهان به شمارمي  

روند.استفاده ا زمصالح جديدوكليه امكانات تكنولوژي كه ازنظراقتصادي ،پرهزينه وازلحاظ زيست محيطي،آلوده كننده مي 

 معماري. )1393(عامري فرد, معماري پايدار, همي رادرپايداري ايفامي كند باشند،مشاهده مي شود.مصالح ساختماني نقش م

 موثرازمنابع برداري بهره رامدنظرداردوبراساس بااقليم وسازگاري محيطي زيست مالحظات شودكه مي گفته معماري آنگونه پايداربه

 هاي ازآلودگي اعظمي قسمت ي توليدكننده زيست ازمحيط بخشي عنوان به ها ساختمان امروز.شود مي وساخته طراحي طبيعي

 رابرمحيط منفي تاثير كمترين كه ساخت هايي ساختمان توان ،مي دقيق ريزي وبرنامه باتفكر،طراحي".باشند مي محيطي زيست

, وثيق, رضايي( است هايي ساختمان چنين ساخت براي وطراحي ريزي برنامه هاي ازايده پايدار،يكي معماري.باشند داشته زيست

 بيش توسعه حال رد كشورهاي در ويژه به كه است اي عمده مشكالت از ساختماني مصالح توليد و مسكن تهيه ....)1393, مرادي &

 از يكي عنوان به تواند مي دارد كه ارزاني قيمت و استثنايي ويژگيهاي و امتيازات با بامبو ميان اين در. است محسوس بيش از

بامبو ساليان سال  . )1389,زركش و تابان(نمايد ايفا مهمي نقش شهري و روستايي مناطق آبادي و عمران در ساختماني مصالح

.هدف از )1391(مقدم راد, توسط مردم مناطق استوايي به عمل آمده است تا ماده خام الزم براي زندگي صنعت وساختمان و.. بوده 

بامبو سريع ترين رشد رادرگياهان چوبي را دارد. اين گياه با داشتن ساختاري استفاده ازاين گياه بخاطر اين است.كه 

وري قوي،سبك،بكارگيري آسان،وباخصوصيات كششي مناسب،مي تواند به عنوان مصالح ساختماني مناسب بدون نياز به فرآيندفرآ

تحقيقات اخيردرزمينه بامبو وساختمان ساخته شده ازبامبو حوزههاي مختلفي خاص، به عنوان منبعي تجديدپذير قرار گيرد.

نظير:بامبوبه عنوان موادبراي ساخت ساز در كشورهاي گرمسيري. اصول طراحي سازه بامبو،وروش طراحي خانه بااستفاده ازورق 

دراين تحقيق )1392زرگوش,  &(تابان  زه اي درساختمان هاي پيش ساخته در برمي گيردهاي فشرده بامبو به عنوان عناصر سا

پايدار درساخت وسازوقابل رشددر كشورهاي  گرمسيري مي تواند يك  اي  سازه ه با تجديدپذيري بامبوبه عنوان يك عناصر باتوج

تحليلي و از نوع كاربردي است و ابزار گرد - روش مورداستفاده دراين تحقيق توصيفي راه حل خوب درراستاي معماري پايدارباشد.

  .آوردي اطالعات كتابخانه است

  

  

        توسعه پايدارتوسعه پايدارتوسعه پايدارتوسعه پايدار

 به مبحثي معماري، در زيست محيط آلودگي و انرژي اتالف كاهش جهت در پايدار توسعه اهداف و پايدار مفاهيم كاربرد

 مالحظات كه شود مي گفته معماري آنگونه به پايدار معماري . )4. ص, 1388, محمودي( است كرده باز را »پايدار معماري«نام

 مروز ا.شود مي ساخته و طراحي طبيعي موثرازمنابع برداري بهره براساس و مدنظردارد را قليم باا سازگاري و محيطي زيست

 مي محيطي زيست هاي آلودگي از اعظمي قسمت ي توليدكننده زيست محيط از بخشي عنوان به ها ساختمان

 .باشند داشته زيست برمحيط را منفي تاثير كمترين كه ساخت هايي ساختمان توان مي ، دقيق ريزي وبرنامه باتفكر،طراحي".باشند

, مرادي &, وثيق, رضايي( است هايي ساختمان چنين ساخت براي طراحي و ريزي برنامه هاي ايده از كي پايدار،ي معماري

1393(.   



 

  

  

        پايداريپايداريپايداريپايدارياصول معماري  اصول معماري  اصول معماري  اصول معماري  

  :اصولي كه بايد رعايت شود تا يك ساختمان در زمره بناهاي پايدار طبقه بندي شود به شرح زير است

  اصل اول: حفظ انرژي  •

  اصل دوم: هماهنگي با اقليم •

  اصل سوم: كاهش استفاده از منابع جديد •

  اصل چهارم: برآوردن نيازهاي ساكنان •

  اصل  پنجم:هماهنگي باسايت •

 )1389پروردي نژاد,  &(زنديه  اصل ششم:كل گرايي •

 طوري ساخته شود كه نياز ساختمان به سوخت هاي فسيلي را به حداقل برساند. حفظ انرژي: بنا بايد .1

 اقليم و منابع انرژي موجود در محل احداث هماهنگي داشته باشد.هماهنگي با اقليم: بنا بايد با  .2

كاهش استفاده ازمنابع جديد در مصالح: ساختمان بايستي به گونه اي طراحي شود كه ميزان استفاده از منابع جديد را تا  .3

 د بكار رود.حد امكان كاهش داده تا در پايان عمر مفيدش براي ساختمان بناهاي جديد، خود به عنوان منبع جدي

طراحي انسان «برآوردن نيازهاي ساكنان:برآورده شدن نيازهاي روحي وجسمي ساكنان از اهميت خاصي برخورداراست  .4

 »محور

 بنا بايد با ماليمت در زمين ساختگاه خود قرار گيرد و محيط اطراف سنخيت داشته باشد.»: مكان«هماهنگي با ساختگاه  .5

پايدار بايد در يك پروسه كامل كه منجر به ساخته شدن محيط زيست سالم مي شود كل گرايي: تمام اصول معماري  .�

    )1391(احمدي,  تجسم يابد.

 

        طراحي پايدارطراحي پايدارطراحي پايدارطراحي پايدار

هاي گوناگون زندگي بشري،  هاي دسترسي به توسعه پايدار كه در ارتباط با الگوهاي ساخت و طراحي در زمينه يكي از راه حل

هاي صنعتي، ساختماني، شهري و... است هدف از طراحي ساختمانهاي پايدار كاهش آسيب آن بر روي محيط و منابع  شامل طراحي

 :باشد انرژي و طبيعت است، كه شامل قوانين زير مي

يعت حذف يا كاهش مصرف مواد سمي و يا آسيب رسان بر طب- 3توسعه محيط طبيعي -2كاهش مصرف منابع غيرقابل تجديد -1

  در صنعت ساختمان ساز

بنابراين ساختماني كه كمترين ناسازگاري و مغايرت را با محيط طبيعي پيرامون خود و در پهنه وسيع تر با منطقه و جهان دارد  

است كه امروزه در  هاي محيطي، طراحي اكولوژيكي، طراحي با طبيعت و ... عناويني طراحي سبز، طراحي بر اساس حساسيت



 

توان طراحي سبز را در درون مثلثي در  مثال مي عنواند نظر در ارتباط با الگوهاي ساخت رايج به وجود آمده است. به نتيجه تجدي

شود، پيدا خواهد كرد. اينگونه  نظر گرفت كه در سه رأس آن انرژي، اقليم و اكولوژي قرار دارد. در جايي كه انرژي عامل قالب مي

اي در داخل اين مثلث است كه با توجه  شود؛ بنابراين طرح نهايي منطقه روستايي متفاوت مياست كه يك خانه شهري با يك خانه 

, 1391, ;محمدپور, علي ;مداحي, سيد مهدي ;(صيادي, سيداحسان    كند به غالب بودن يكي از رئوس به آن سو گرايش پيدا مي

        )67ص. 

        

        		اهداف معماري پايداراهداف معماري پايداراهداف معماري پايداراهداف معماري پايدار

 اهداف كلي ساختمان پايدارمي توان:بهره برداري مناسب از منابع وانرژي ،جلوگيري ازآلودگي هوا ومطابقت با محيط نام برد.

  )121, ص. 1391, ;محمدپور, علي ;مداحي, سيد مهدي ;(صيادي, سيداحسان

(عامري مصالح ساختماني نقش مهمي را در پايداري ايفا مي كنددر واقع انچه كه ماهيت يك بنا راشكل مي دهد مصالح هستند 

  )1393فرد, 

  

  

        بامبو:بامبو:بامبو:بامبو:

        

درختان جنگلي دارد،منبعي نامحدودوجايگزيني مناسب براي چوب بامبو گياهي تجديدپذيراست وازآنجايي كه سرعت رشدبااليي 

است.درنتيجه باوجودمزارع وجنگل هاي بامبو،نيازي به قطعبي رويه درختان نيست اين گياه مي تواندنقش بسزايي درايجادهواي 

 پاك وجلوگيري ازگرمايش زمين وتغييرات نامناسب آب وهوايي داشته باشد

  . )1394عليكي,  &(اسدبيگي, جهرمي, 

  

  

        بامبوبامبوبامبوبامبو    معرفيمعرفيمعرفيمعرفي

 زمان درحداقل را آن رشد الگوي اين. است زمين سياره  گياه ترين الرشد  بامبوسريع

 از بامبوها.)1389, عابدي & راد كاظمي( .كند مي ودسترسي برداري بهره قابل

 آن هاي گونه از تعدادي اما دارند، قرارBambu soidae خانواده زير هستند،كه) گندميان ويا گرامينه يا گراس( علوفه خانواده

 داراي مختلف فواصل در كه توخالي و چوبي باساقه دائمي ست گياهي بامبو.هستند ودرختچه درخت خصوصيات وداراي قطوربلند،

 بوده سريعالرشد آنها بيشتر هستند،كه جنس 75در گونه 1250 شامل بامبو. رويد مي جديد شاخه آن ازهربند كه است گره يا بند



 

 طبيعي طور به اما اند يافته گسترش گرمسيري مناطق در بامبواصوال.دهند مي گل بندرت رسندفاما مي بلوغ به سال 5 مدت وطي

 ارتفاع ودر جنوبي درجه 47تا شمالي درجه 46جغرافيايي عرض در اروپا جز قارهابه همه معتدل ومناطق گرمسيري نيمه مناطق در

  )1393, قاسميان & مهدي( ند يافته گسترش دريا مترازسطح4000

  

  

  

  

        ::::بامبوبامبوبامبوبامبوهاي هاي هاي هاي     ويژگيويژگيويژگيويژگي

  زيست محيط با سازگاري-1

  باسبكي توام استحكام-2

  رطوبت برابر در مقاومت -3

  ابعاد و سايز تغيير عدم-4

 منبعي دارد، بااليي رشد سرعت كه ازآنجايي و است تجديدپذير گياهي بامبو شد گفته كه همانطور : زيست محيط  با سازگاري-1

 رويه بي قطع به نيازي بامبو، هاي جنگل و مزارع وجود با نتيجه در .است جنگل درختان چوب براي مناسب جايگزيني و نامحدود

  .نيست درختان

  به نسبت و بوده مقايسه قابل دفوال با دوام و قدرت نظر است،از برخوردار بااليي استحكام از بامبو چوب: باسبكي توام استحكام-2

 در موجود الوارهاي و تخته به نسبت بامبو، چوب قدرت و تركم. دارد بيشتري مقاومت ، فوالدي آلياژهاي و بتن  انواع از بسياري

 باال،ازمهم استحكام دركنار پذيري، وانعطاف ظرافت سبكي،. تراست محكم صاح و بلوط افرا، مثل هايي چوب از و بوده بيشتر بازار

 زلزله ضد ساختماني مصالح از يكي را گياه اين آن، پذيري انعطاف و بامبو باسبكي توام استحكام.است بامبو هاي ويژگي ترين

  .است كرده باد و ،طوفان

 كند، نمي جذب را رطوبت بامبو چوب.است رطوبت برابر در آن مقاومت بامبو، هاي ديگرويژگي از:رطوبت برابر در مقاومت-3

  .كند نمي رشد آن رو وباكتري كپك و شود نمي پوسته پوسته خورد، نمي درنتيجهترك

 تغيير زمان گذشت ابعادشب و دارند كمتري سايز چوبي محصوالت ديگر به نسبت بامبو محصوالت:ابعاد و سايز تغيير عدم-4

 رشد، هنگام در زياد توجه به نياز عدم آسان، پرورش نگهداري، سهولت به توان مي بامبو ي ها ويژگي ازديگر. كرد نخواهد محسوس

  .كرد اشاره آن آسان كاري بتونه و درزگيري زدن، رنگ



 

 و تمييز بادوام،پاك، همچنين. كند نمي وارد كنندگان مصرف به آسيبي گونه وهيچ نيست سمي ندارد، نامطلوبي بوي بامبو چوب

 به نسب. دارد بااليي مقاومت  خوردن پيچ و تابيدگي برابر در گياه اين. ندارند عالقه آن به موريانه مانند حشراتي و بوده غيرلغزنده

 رو اين از نيست، وگره رگه داراي چوب مانند و است يكپارچه كامال. است آسان آن ونصب استفاده نتيجه در بوده، تر سبك چوب

  )1394وهمكاران،(اسد بيگي و جهرمي .است وساز ساخت  براي خوبي گزينه بامبو

  

  

        كاربردهاي  بامبو كاربردهاي  بامبو كاربردهاي  بامبو كاربردهاي  بامبو 

تهيه مسكن و توليد مصالح ساختماني از مشكالت عمده اي است كه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بيش از بيش محسوس 

ي در است.در اين ميان بامبو با امتيازات و ويژگيهاي استثنايي و قيمت ارزاني كه دارد مي تواند به عنوان يكي از مصالح ساختمان

عمران و آبادي مناطق روستايي و شهري نقش مهمي ايفا نمايد. كاربرد هاي 

  مختلف بامبو در صنايع عمراني و شامل موارد زير است. 

  .)1389كاربرد بامبو در ساختمان سازي ، مأخذ:(تابان و زركش,-1جدول شماره 

 ومسلح سازي ساختمان براي مناسب مصالح يك عنوان به توان ميبامبوز ا

  .)پور تابش( كرد استفاد ديوارها كردن

 

    عنوانعنوانعنوانعنوان    وبهوبهوبهوبه    فوندانسسيونفوندانسسيونفوندانسسيونفوندانسسيون    اجراياجراياجراياجراي    دردردردر    خيزرانخيزرانخيزرانخيزران    هايهايهايهاي    نينينيني    ازازازاز    استفادهاستفادهاستفادهاستفاده----2222- - - - 1111شكل شمارشكل شمارشكل شمارشكل شمار

        (تابش پور)(تابش پور)(تابش پور)(تابش پور)منابع منابع منابع منابع     ديواروفندانسيونديواروفندانسيونديواروفندانسيونديواروفندانسيون    رايطرايطرايطرايط

 



 

    

    نينينينيبه به به به     شدهشدهشدهشده    مسلحمسلحمسلحمسلح    باديوارهاايباديوارهاايباديوارهاايباديوارهااي    خشتيخشتيخشتيخشتي    سازهسازهسازهسازه    ازيكازيكازيكازيك    نمايينمايينمايينمايي- - - - 4444    شكلشكلشكلشكل                                (تابش پور)(تابش پور)(تابش پور)(تابش پور)منابع منابع منابع منابع     ديوارديوارديوارديوار    قائمقائمقائمقائم    تسليحتسليحتسليحتسليح    برايبرايبرايبراي    هاهاهاها    نينينيني    گيريگيريگيريگيري    قرارقرارقرارقرار    نحوهنحوهنحوهنحوه- - - - 3333    شكلشكلشكلشكل

        (تابش پور)(تابش پور)(تابش پور)(تابش پور)    بومي منابع بومي منابع بومي منابع بومي منابع     سايرمصالحسايرمصالحسايرمصالحسايرمصالح    يايايايا))))بامبوبامبوبامبوبامبو((((ها  خيزرانها  خيزرانها  خيزرانها  خيزران

        

        انواع مختلف اتصاالت بامبو:انواع مختلف اتصاالت بامبو:انواع مختلف اتصاالت بامبو:انواع مختلف اتصاالت بامبو:
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        فرم هاي مختلف بامبودر ساختمان سازيفرم هاي مختلف بامبودر ساختمان سازيفرم هاي مختلف بامبودر ساختمان سازيفرم هاي مختلف بامبودر ساختمان سازي
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 تيرك هاي صافتيرك هاي صافتيرك هاي صافتيرك هاي صاف 1
از تيرك هاي صاف مي توان براي ساخت سطوح شيبدار و صاف و هم چنين سطوح 

 منحني و زين اسبي و گنبد ژئودزيك استفاده مي شود.

 به عنوان يكي از الزامات سازه اي بايد از واژگون شدن منحني جلوگيري كرد.  ميله هاي فشاري منحنيميله هاي فشاري منحنيميله هاي فشاري منحنيميله هاي فشاري منحني 2

 منحني هاي تركيبيمنحني هاي تركيبيمنحني هاي تركيبيمنحني هاي تركيبي 3
با افزودن ميله هاي مختلف ، مي توان فرمهاي مختلف متفاوتي داشته باشيم اين 

 فرمها بستگي به روشي دارند كه به زمين متصل شده اند

 تغيير فرم با تغيير اتصالتغيير فرم با تغيير اتصالتغيير فرم با تغيير اتصالتغيير فرم با تغيير اتصال 4
وسيله ي روشهاي مختلف اتصال ميله ها نيز مي توانيم اشكال متفاوتي داشته به 

 باشيم.

5 
شبكه هاي پوسته اي شبكه هاي پوسته اي شبكه هاي پوسته اي شبكه هاي پوسته اي 

 بامبوييبامبوييبامبوييبامبويي

حداكثر دهانه پوسته شبكه اي كه از بامبو هاي نصب شده به وجود آمده است حدود 

 متر است كه بسته به گونه بامبو مي تواند متغير باشد. 10



 

6 
قوسي بامبويي و قوسي بامبويي و قوسي بامبويي و قوسي بامبويي و ساختار ساختار ساختار ساختار 

 طاق گهواره ايطاق گهواره ايطاق گهواره ايطاق گهواره اي

با  انحناي بامبو و ايجاد خيز در آن ها مي توان از بامبو جهت ساختار هاي قوسي و 

 طاق هاي گهواره اي استفاده كرد.

 ميله هاي كششي خميدهميله هاي كششي خميدهميله هاي كششي خميدهميله هاي كششي خميده 7
مصالح بامبويي به دليل مقاومت كششي باال براي فرمهايي كه در معرض بارهاي 

 مناسب مي باشند.كششي هستند بسيار 

 

 

 

 

 

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

امروزه استفاده ازمصالحي جديدكه قابل جايگزين براي كاهش فشار صنعت ساختمتن سازي برطبيعت ومحيط زيست وموادي كه 

قابل بازيافت به طبيعت وعمرمفيد طوالني داشته باشند ازارزش بااليي برخوردار است. كه گياه بامبوباتوجه به اينكه يك منبع 

اراي خاصيت جذب وانرژي آن وخصوصيات ديناميكي واستاتيكي كه دارد از آن به  تجديدپزير ويك سازه سبك وكم هزينه ود

تبديل كرده  است ويك ماده كه براي صرفه جويي منابع تجديد ناپذيرباشد. مصالح ساختماني سودمنددرصنايع عمراني وساختماني 

  است به طور اجمالي پرداخته شده  است.دراين مقاله بامعرفي مصالحي كه جايگزين  قابل قبول براي ساخت وساز وپايدار 
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