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 چکیده
 شود. اما منجر را محیط زیست بقا که می باشد کارآمد و دقیق برنامه هاي و روشها بکارگیري مستلزم زیست محیط ارزشهاي حفظ

 مورد را زیست محیط چندیست خود تامین مصالح براي دارد، زیست محیط از استفاده با مستقیمی رابطه که سازي ساختمان صنعت

 اي گونه به یمدبو رانمعما توسط قلیمیا یطاشر و بومی مصالح از بجا و ستدر دهستفاا شاهد سنتی يها ريمعما است.در داده قرار تهدید

 يشیدرخو ژينرا از دهستفاا بیشترین که دبو اي گونه به ها حیاطر و ندآورد می عمل به غیرطبیعی يها ژينرا از را دهستفاا قلاحدکه 

 سبب مرا ینا که شدیم بومی مصالح از دهستفاا کاهش شاهد ري،معما از يجدیده عرص ورود با و نماز ورمر به متأسفانه. گرفت می رتصو

 رظهو و ژيتکنولو پیشرفت پی در وزهمرارند.اند اههمر به را سابق يها خانه سایشآ و متومقا یگرد ها خانه و یددگر ژينرا فمصر یشافزا

 ستد قلیما هر بومی مصالح ها و ژينرا ینا از دهستفاا با که نیمابر ريمعما مینهز در صلخصوا علی مختلف يها بخش در نو يها ژينرا

 محیط به را سیبآ قلاحد که یمآور همافر فضایی، بنا از نکنندگا دهستفاا ايبرد آرامش یجاا رکنا در تا نیمز يجدید يها حیاطر به

  آورد. وارد دخو یستز

 مصالح بومی، شرایط اقلیمی، محیط زیست، توسعه پایدار کلمات کلیدی:

 

 

 . مقدمه1
 در تزلزل باعث زمان از برهه هایی در و بوده، انسان سود به گاهی تغییرات این که بوده همراه تغییراتی با همواره بشر زندگی

 در کهه است. راه هایی داده سوق چاره هایی کردن پیدا سوي به جبراً را انسان تغییرات، این است. لذا شده بشر زندگی ساختار

پیهدا  شهده اسهت. بنهابراین معدوم و مردود بعد ها ها روش همان و شده مشکالت دیگر آمدن وجود به باعث خود موارد، بعضی

 موجهود بخش هها همه شدن در بهتر به میل این دارد؛ و داشته ادامه همچنان بشر زندگی شدن بهتر براي مناسب راهی کردن

تغییرات ایجاد شده در زندگی روزمره مردم نشان از بوجود آمدن دیهدگاه جدیهدي در جوامهخ مختلهف گردیهده  [1]می باشد. 

است. مباحثی از قبیل صرفه جویی، توسعه پایدار، بومی سازي، بهینه سازي، مقهاوم سهازي و ... نویهد آینهده اي روشهن بهراي 

 [2]  یندگان را به دنبال خواهد داشت.آ

 نسل ههاي فراوان ایده هاي و تجربیات آزمایش هاي دستخوش همواره و نبوده مستثنی قائله این از بشر نیز زیست محیط

سهال  24-04در  که صنعت این قوت و ضعف و است مرتبط زیست محیط با نیز سازي ساختمان است. امر شده بشري مختلف

 دارد. زیست محیط ساختار در توجهی قابل تأثیر شد، خواهد برابر دو آینده حجم آن

  توسعه پایدار. 2
 بهه بایهد کهه هسهتند اموري از ساختمان سازنده مصالح نوع و ساختمان و کارکرد کاربرد ساختمان، جغرافیاي و اقلیم نوع

نگرش تأثیرگذار دیگري براي جهانیهان ایجهاد گردیهد تها  شود. در دهه هاي آخر قرن بیستم دقت آن در بنا یک ساخت منظور
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 داشته استمرار آتی نسل و کنونی نسل میان تعدیل یک با حیات ادامه شاید با مورد توجه قرار دادن آن شرایطی ایجاد شود که

 باشد.

نهایی ههاي نسهل ههاي که نیاز فعلی را بدون خدشه وارد کردن به توادانست توسعه اي این نگرش را به طور کلی می توان 

آتی در تأمین نیازهایشان، تأمین کند و به فرصت هایی که براي روشن کردن دوره جدیدي از تحول در جههت تغییهر اساسهی 

 [3] .می نامندتوسعه پایدار . این نگرش را جهانی داللت داشته باشد

به سمت توسعه پایدار، کاهش آلودگی  ن مطرح گردیده است، هدف از حرکتیبنا به آنچه تاکنون در علم بتن توسط محقق

هاي زیست محیطی ناشی از صنعت بتن و توجه به منابخ طبیعی که سرمایه هایی براي نسل هاي آینده اند می باشد. چهرا کهه 

بیشتر به مصهالح اولیهه  اي بتنی در سراسر جهان خود به خود نیاز به تولید بیشتر بتن و در نتیجه نیازه گسترش ساخت سازه

لذا تولید بیشتر سیمان و در نتیجه تولید بیشتر کلینکر خهود عهاملی در جههت مصهرف یل دهنده بتن را ایجاد می نماید. تشک

منابخ طبیعی و مواد خام از جمله سنگ آهک، ماسه، رس و سنگ آهن و تولید یکی از مهمترین گازهاي گلخانه اي نظیهر دي 

سهبب . همانگونه که می دانیم گازهاي گلخانهه اي می باشد NOو  COانند اکسید کربن و همچنین دیگر گازهاي گلخانه اي م

کم آبی، خشکسالی، مهاجرت، آلودگی، دیگري اهم از  پیامدهاي نامطلوبیو  گرم تر شدن آب و هواي زمین، تخریب الیه اوزون

 را ایجاد می نمایند.  نیاز به تراکم فضاي بیشتر جهت زندگی، مشکالت روانی و ...

دیگر سنگدانه ها نیز که از منابخ طبیعی موجود در زمین به شمار می روند از گزند افهزایش تقاضها جههت سهاخت  از طرف

سازه هاي بتنی در امان نبوده و حفظ و نگهداري این منابخ ارزشمند براي نسل هاي آتی بشر ضروري می باشد. اما نکتهه قابهل 

ه سایر سازه ها و فراگیر بودن بهره برداري از این نوع سازه ها در تمامی توجه مزیت هاي بسیار ساخت سازه هاي بتنی نسبت ب

   مناطق مختلف زمین می باشد.

بنابراین می توان گفت هدف از حرکت به سمت توسعه پایدار یعنی حرکت به سوي کاهش مصرف منهابخ اولیهه طبیعهی و 

عامل به کاهش مصرف سیمان و سنگدانه هاي طبیعهی  کاهش حجم گازهاي گلخانه اي. اما رسالت صنعت بتن در قبال این دو

باز می گردد. لذا می توان گفت تالش در جهت کاهش مصرف سیمان و سنگدانه هاي طبیعی به خودي خود مفهوم حرکت بهه 

با توجه به تعداد معادن پهوزوالن ههاي گونهاگون در کشهورمان، صهنعت بهتن داراي سوي توسعه پایدار را در بر خواهد داشت. 

پتانسیل باالیی در تولید انواع بتن می باشد. بومی سازي بتن هاي ویژه را می توان گامی به سهوي توسهعه پایهدار ایهن صهنعت 

 تلقی نمود.

طراحی سازه هاي با طول عمر طوالنی تر یعنی زمان بهره برداري بیشتر و لذا به تأخیر افتادن زمان تعمیهرات و در نهایهت 

دوامی می باشد، یک ابزار کارآمد جهت حرکت به سوي توسعه پایدار خواهد بود.  –دگاه مقاومتی تخریب سازه که حاصل از دی

 دوامی چالش دیگري است که باید مد نظر قرار گیرد. –لذا ایجاد بتن هاي ویژه بر اساس دیدگاه مقاومتی 

اف آن تولید بتن هاي پر مقاومت و تا چندي پیش دیدگاه مقاومتی جوابگوي نیاز صنعت بتن بوده که یکی از مهمترین اهد

فوق پر مقاومت جهت بلند مرتبه سازي بود. اما مشکالت دوامی بوجود آمده در سازه هایی که در شرایط گوناگون اقلیمی قهرار 

گرفته بودند بحث جدیدي را مطرح می نمود. آب و هواي مرطوب، خشک، سرد و گرم و یا ترکیبی از آن ها، همچنین شهرایط 

ري مختلف سازه ها نظیر مناطق ساحلی و دریایی، اثرات متفاوتی را بر سازه هاي بتنی خواهد داشهت. در نتیجهه اثهرات قرارگی

دوامهی مهورد  –شرایط محیطی بسیار تأثیر گذار خواهد بود. بر همین اساس ساخت بتن هاي ویژه بر اسهاس معیهار مقهاومتی 

وام می تواند تمامی مشهکالت پهیش روي سهازه ههاي بتنهی را از پهیش رو توجه قرار گرفت چرا که تأمین مقاومت به همراه د

 [2]  بردارد.

 مصالح بومی. 3
ساختمان هاي نواحی مختلف کشور معموالً با بهره برداري هوشمندانه اهالی از مواد و مصهالح در دسهترس و تهالش بهراي 

استفاده از مصهالح بهومی  [4]بهره گیري هر چه بیشتر از آن ها به منظور بر آوردن نیازهاي ساختمانی شان به وجود آمده اند. 
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الح به دلیل اینکه نیاز کمهی بهه آمهاده سهازي و انتقهال بهه محهل دارنهد، حهداقل در مناطق مختلف امکان پذیر است، این مص

ضررهاي اقتصادي و زیست محیطی را دارند همچنین بعضی از منابخ طبیعی مورد استفاده قابل ترمیم و دوباره سهازي هسهتند 

از مصالح بومی به دلیل سازگاري آنها بها  نکته قابل توجه این است که استفاده [5]و برخی دیگر نیز به وفور قابل دسترسی اند. 

 محیط اطراف باعث افزایش طول عمر )دوام( سازه می شود.

 محیطهی زیسهت شهرایط به توجه با منطقه هر بومی توسعه پایدار به مفهوم صحیح از بومی سازي منتج می گردد. مصالح

 زیسهت لحها  به را منطقه همان نیازهاي منطقه هر بومی می شود. مصالح گرفته بکار و شده استخراج محیط همان از منطقه

می کند. یکی از مهمترین نکاتی که نقش پر رنگ اقلهیم را  همگن محیط مانند همان به را ساز و ساخت و ساخته ارضا محیطی

صالح بهومی در توسعه پایدار نشان می دهد، سازگاري مصالح بومی با شرایط اقلیمی منطقه می باشد. لذا با استفاده صحیح از م

  و تلفیق آن ها با شرایط جدید ساخت و ساز و بهره گیري از تجربیات متخصصان می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافهت.

[6] 

 استان کهگیلویه و بویر احمد. ویژگی های اقلیمی 4
 هاي مهوازي، زاگرس با رشهتههاي استان کهگیلویه و بویر احمد سرزمینی کوهستانی و نسبتاً مرتفعی است که کوه استان 

اند. بلندترین نقطه استان قله هاي سیاه و سفید، خومی خائیز و نیل جنوب شرقی آن را در بر گرفتهسراسر شمال و شرق و کوه

زهره، بشار،  هاي مارون، باشد. رودخانهمتر از سطح دریا می ۰44ترین ناحیه آن لیشتر به ارتفاع متر و پست 004۴دنا با ارتفاع 

ها است. چهار پنجم مساحت منطقه تعدادي از رودخانه کنند و ارتفاعات آن، سرچشمهخرسان و نازمکان از این استان عبور می

از ارتفاعات و تپه ماهورها تشکیل شده است. در مناطق سردسیر، ارتفاعات بلندتر و تپه ماهورها بیشهتر و در منهاطق گرمسهیر 

دهنهد و معمهوالً ها نیز حدود یک پنجم از مساحت اسهتان را تشهکیل میاهورها نیز کمتر است. دشتتر و تپه مارتفاعات کوتاه

ههاي با توجه به شرایط جغرافیهایی اسهتان، ههر چهه در امتهداد اصهلی کوه .است شده واقخ هادشت در کشاورزي اراضی عمده

و مقدار بارندگی و رطوبت هوا به طور محسوسی کاسهته  هازاگرس از شمال شرقی به جنوب غربی نزدیکتر شویم، از ارتفاع کوه

 گرمسهیري و سردسهیري ٔ  اي را پدیهد آورده و اسهتان را بهه دو ناحیههشود. این وضعیت طبیعی، مشخصات اقلیمی دوگانهمی

 :است کرده تقسیم

واقهخ شهده و آب و  کیلومترمربهخ ۰444ناحیه گرمسیري: این ناحیه در قسمت جنوب و غرب استان با وسعتی بیش از  -  

یابد. در مقایسهه شود و تا اردیبهشت ماه به تناوب ادامه میهوایی گرم و نیمه خشک دارد. باران این منطقه از آبان ماه آغاز می

افتد. ایهن سبتاً کم است. همچنین در این مناطق یخبندان به ندرت اتفاق مین قسمت این در بارندگی میزان سردسیر،با ناحیه 

 .استان کهگیلویه و بویراحمد درختان پسته کوهی فراوان دارد قسمت از

متهر از سهطح  2144کیلومترمربخ با ارتفهاع متوسهطی در حهدود  ۰۰44: این ناحیه با وسعتی بیش از ناحیه سردسیري -  

شهده اسهت. دمهاي هاي فارس، اصفهان و چهارمحال و بختیاري واقهخ دریاي آزاد، در شمال و شرق استان و در مجاورت استان

 این بارش. است متغیر سرما فصل در صفر زیر درجه 14 تا سال هايماه ترینگرم در گرادسانتیدرجه  ۶۰متوسط این ناحیه از 

یابد و بیشهتر بهارش آن بهه صهورت بهرف اسهت. ایهن اه به تناوب ادامه میم اردیبهشت تا و شروع ماه آبان از معموالً نیز ناحیه

ههاي وسهیخ و زیبهاي بلهوش پوشهیده شهده و ترین بخش زاگرس مرطهوب اسهت بها جنگله در واقخ جنوبیقسمت از استان ک

    .است مارون و کارون مانند پرآبی و بزرگ رودهايسرچشمه 

 مصالح بومی استان کهگیلویه و بویر احمد. بررسی 5
اقتصادي کارخانه هاي آجهر سهازي، سهیمان کهگیلویه و بویر احمد با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین شرایط در استان 

 سازي و شن و ماسه سازي وجود دارد.
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 : کارخانه آجر دهدشت1شکل 

تن انهواع آجهر سهفالی و ایجهاد  1444تا  ۰44هزار متر مربخ و ظرفیت تولید روزانه  2۰4با مساحتی به میزان  این کارخانه

 داث گردیده است.شغل مستقیم و غیر مستقیم، در شهرستان کهگیلویه اح ۰44
 

 
 : کارخانه سیمان یاسوج2شکل 

 

اردیبهشهت مهاه سهال  22تن انواع سهیمان خاکسهتري در  21۰044کارخانه سیمان یاسوج با ظرفیت اسمی تولید ساالنه 

در این کارخانهه سهیمان پرتلنهد  .در مجاورت جاده یاسوج گچساران و در منطقه دشت روم به بهره برداري رسیده است 1۶۰۶

 تولید می شود. 1-02۰و تیپ  2تیپ 
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 : کارخانه شن و ماسه بستر رودخانه بشار۶شکل 

 

در استان کهگیلویه و بویر احمد چندین کارخانه هاي شن و ماسه مشغول به فعالیت می باشند و عمده تولید این کارخانهه 

 ادامی می باشد. ها ماسه شسته، ماسه شکسته، شن نخودي و شن ب

 

 
 : کارخانه سیمان مارگون0شکل 

 

ایهن میهزان تولیهد روزانهه  .کارخانه سیمان مارگون تنها طرح سرمایه گذاري خارجی در استان کهگیلویه و بویراحمد است

این  .دفرصت شغلی مستقیم ایجاد می شو 2۰4با بهره برداري از کارخانه سیمان مارگون  .تن سیمان می باشد ۶244کارخانه 

 نوع محصول تولید نماید. 22کارخانه قرار است 
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 گیری. نتیجه6
 قابهل محیطهی زیسهت اثهرات ایجهاد باعهث است ممکن ولی است ضروري ساز و ساخت براي ساختمانی مصالح از استفاده

 در نقهل و حمهل مشهکل دلیل به و اند نبوده تر پیشرفته مصالح تولید به قادر تکنولوژي نبود دلیل به گذشته در. شوند توجهی

 انهرژي و گرفتنهد مهی قرار پردازش مورد کمتر مصالح. کردند می استفاده طرح بستر در موجود مصالح از طوالنی هاي مسافت

 بها تولیهداتی بهه امهروز تکنولهوژي مقابهل در. شهد می نیز محیطی زیست اثرات کاهش باعث امر این و دربرداشتند را کمتري

 دهد. می اجرا قابلیت پیشرفته يژتکنولو

 زنهدگی امر، این موجب به است بدیهی. است زوال به حال در لحظه هر نیست، شایسته بعضاً که اعمالی با ما زیست محیط

 آنی صورت به نابودي این که شود می داشته معروض البته که. افتد می خطر به باشد می زیست محیط همین از جزئی که بشر

 باید همگان توسط برنامه این اعمال و( پایدار توسعه) مدون ايه برنامه با لذا. کرد خواهد بروز زمان گذشت با و افتد نمی اتفاق

 بها کهه ههایی سیسهتم از استفاده پس. کنند استفاده زیبا طبیعت این از هم آنها تا نشود گرفته آیندگان از پاك زندگی فرصت

 نوع یک که آورد بوم مصالح از استفاده لذا. باشد کارآمد بسیار اطراف محیط داشتن نگه زیبا در تواند می باشند، سازگار محیط

 نوع این از استفاده پس. کند کمک همگانی برنامه این به رسیدن به حدودي تا تواند می آیند، می حساب به محیط با سازگاري

 دارد. همراه به زیست محیط براي را ضرر میزان کمترین بودن، صرفه به مقرون ضمن مصالح
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