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سبل تعزيز التكنولوجيا النظيفة والتقنيات صديقة البيئة بالمنطقة   :عنوان المؤتمر 
 العربية

المؤتمر الدولي السابع لإلتحاد العربي لمتنمية المستدامة )                     
 (والبيئة
 يفيا في التصميم الداخمي والعمارةو توظ كخامو مستدامو البامبو:  البحثعنوان 

دعم الصناعة المستدامة من خالل إعتماد التقنيات الصناعية   :محور المؤتمر 
 النظيفة

 والسميمة بيئياً                                          
 عمي / مي عبد الحميد عبد المالك.دما (2)  ا.د/ دينا منــــــــــــدور (1) ساره نعمان محمد

 (3)  
، جامعة  ةداخمي ةعمار ال في باحثة لتكنكلكجيا كالنقؿ البحرم ك(معيده باألكاديميو العربيو لمعمـك ك ا1)

 .اإلسكندرية
قسـ الديككر ك ككيؿ الكمية لشئكف خدمة المجتمع ك ، ة الفنكف الجميمة( أستاذ العمارة الداخمية بكمي2)

، جامعة اإلسكندرية.البيئية ك رئيس قسـ الديككر السابؽتنمية   
 .، جامعة اإلسكندريةةقسـ الديككر تخصص العمارة الداخمي ،بكمية الفنكف الجميمة دستاذ المسا ( األ3)
 :الممخص 

 تيا بالرغـ مف أنيا اتقميص زر  إىماليا كتـ د مف النباتات التي العدي مصري يكجد ف
نجد اف المحدكدة  استيالكنا لممكاردك تمعف فى أكضاع البيئة نباتات متجدده ك  ند ال

ك العمؿ  مى خمؽ ىيكؿ فكرل يساىـ إليجاد بدائؿ ليذه المكارد  المصمـ اماـ تحديات
كخامو  البامبك كيفيو تكظيؼ خامو دراسو إلى اىميو البحثفى حماية البيئة ك تتطرؽ 

لككنيا خامة بيئية تحتاج إلى كقت  بديموألكاح مصنعو  ك تكظيفيا لعمؿبديمو لالخشاب 
 ٦ كاد البامبك ارتفاع حيث أنو يتـ بيع أ ك منخفضة التكاليؼ قصير في زرا تيا ،

 البدائؿ االخرل لذلؾ يعد أرخص سعران مف جنييان لمعكد، ٠٣بسعر سـ ٥١أمتار كقطر
رة أكثر  مقان لؾ يتـ تطبيؽ مبدأ االستدامة لترسيخ د ائـ الفكر البيئي الجديد بصك ذك ب

صديقة لمبيئة ك منخفضة ك ك إرتباطان بالطبيعة ك لإل تماد  مى مكاد تصميـ محمية 
ك التصنيع ، لذا اكجبت الدراسة تحميؿ تفاصيؿ العالقة بيف تكنكلكجيا  التكاليؼ

 (.معمرة )كنبات البامبكالزرا ية النباتات الالخامات الناتجة مف 
 مختمفةال بأنكا والبامبك الستخداـ  مى الدراسة التحميمية  منيج البحثك يعتمد 

إلقاء إلى  ييدف البحثمصنعة ك  كخامة أك شكميا المعتادفي التصميـ ب ستخدـت التي
لالندثار كالربط بيف المصمـ الداخمي  بيئية قابمة البامبك كخامة الضكء  مى خامة

ت التصنيع لعمؿ منت  جديد كمجاالكالعامميف باألبحاث الزرا ية الخاصة بالخامات 
 ك ينتيي البحث بعرض اىـ النتائ  ك التكصيات. متطكر
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 Abstract 

There are many plants in Egypt that have been neglected and reduced 

its cultivation, although they are renewable plants. When looking at the 

environment status and our consumption of limited resources, interior 

designers and architects are facing challenges to find alternatives to 

these resources and work to create an intellectual structure that 

contributes to the protection of the environment and support the 

sustainable industry through the adoption of clean industry and 

environmentally sound techniques. Hence, the study analyzed the 

details of the relationship between manufacturing technology and the 

raw materials produced by shallow water plants such as bamboo.  The 

importance of this paper is to study how to use bamboo as a substitute 

for wood and to use it to make alternative plant panels because it is an 

environmental raw material that needs a short time to cultivate with low 
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cost, so, the principle of sustainability is applied to consolidate the 

foundations of new environmental thought in a more profound and 

natural way, and to rely on local, eco-friendly and low-cost design 

materials.  The paper approach is based on the analytical study of the 

use of bamboo in various types, which are used in the design in its usual 

form or as manufactured. The study aims at shedding light on the 

bamboo as a degradable raw material and linking the interior architect 

and the agricultural research workers of raw materials and 

manufacturing fields to the work on a newly developed product. 

Keywords: Environmental materials, Bamboo panels, Alternative wood materials, 

Eco-friendly architecture, Digital fabrication, manufacture technologies, 

Sustainability, Zero-waste materials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :المقدمة 

مكارد طبيعيو متجدده إتجيت أنظار العالـ في القرف العشريف إلي االىتماـ بنظريات إستخداـ 
في محاكلة لمبحث  ف الطرؽ المثمي لإلستفاده منيا، ك ذلؾ مف خالؿ الدم  بيف نظريات 
التصميـ المعاصر ك تكنكلكجيا التصنيع الرقمي في نظريات مستحدثو في  مميات التصنيع ، 

 لمتقميؿ مف إستيالؾ المكارد المحدكدة الغير متجددة .
في تصميـ  إلي إمكانية الجمع بيف اإلبتكار ممية في مجاؿ التخصصعفاليـك تقكدنا األبحاث ال

فإف األمر يتطمب  تكنكلكجيا الخامات، كمسئكلية المصمـ في تحقيؽ متطمبات مجتمعو، لذلؾ
اث دراسو متكاممو لخامات بيئتنا كتطكير  ماره داخميو ذات مالمح خاصو تأخذ مف التر 

 الحاضر ك المستقبؿ. بيف تصميميكتصير جكىره في العمؿ ال
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مف المكارد المتجدده التي تظير لنا بشكؿ كاضح كباحثيف مف  نباتات المياه الضحمو تعدلذلؾ 
تحقيؽ العناصر االساسيو ليا دكر كاضح في  ، فيي خاماتالؿ الطبيعو المحيطو بنا خ

 المختمفو .الفراغيو لمحددات ة في اك تشكيمي ةصر كظيفياكعن يـلالستدامو مف خالؿ استخدام
مثاؿ عد الذم ي, ك مف نباتات المياه الضحمو المكجكده في البيئو المصريو البامبك يعتبر نبات
ك ىنا اتجيت الدراسة الي تحميؿ تفاصيؿ العالقة بيف  ،ممكارد الطبيعيو المتجدده رئيسي ل

ك الفكر ( )كنبات البامبك 1ت الزرا ية المعمرةمف النباتا التكنكلكجيا ك الخامات الناتجة
 التصميمى المعاصر لو في حؿ الفراغات الداخميو المختمفو .

 :مشكمة البحث 
كجكد خامات أخرل مستدامة يمكف  رغـأستنزاؼ االنساف لمخامات الطبيعية الغير متجددة -

 أستخداميا لنفس األغراض.
بإستخداـ مبيدات تسبب في تصحر  في مصر كمحاربتو التقنيف مف زرا ة نبات البامبك-

 لعدـ تحقيؽ العائد المادم منيا .     األرض الزرا ية مما يساىـ في زيادة التمكث البيئي، ك ذلؾ
 دـ االىتماـ بالتقنيات الحديثو لمحصكؿ  مي خامات مستدامو مف نبات البامبك كمكاكبة -

 . ألمثؿ لمخاماتالتطكر التكنكلكجي الذم يشيده العالـ لمتكصؿ لإلستخداـ ا
         :أىداف البحث                              

كخامو صديقو لمبيئة في العماره لتحقيؽ مبدأ دراسو أسس إستخداـ البامبك  ييدؼ البحث إلى
االستدامو، ك التكصؿ لدراسو مراحؿ التصنيع الرقمي باستخداـ البامبك كخامو بديمو لألخشاب 

 في العماره الداخميو .
 منيج البحث        :  

 الخامات الناتجو مففي العماره ك العماره الداخميو مف  الدراسة التحميمية لعناصر التصميـ
ستخداماتيا نباتات المياه الضحموالبامبك كالتي ىي جزء مف مكضكع الدراسو ) في العمارة  كا 

أك كخامات مصنعة  بحالتيا تدخؿ في التصميـ  بيئيةدراسو تفاصيؿ الخامو كماده ( ك الداخمية
. 
 نباتات المياه الضحمو        :                                                                           

التي تنمك في األماكف الرطبة حيث  Semi-Aquatic Plantsىي )النباتات النصؼ مائيو( 
يحتاج نمكىا إلى كميات كبيرة مف الماء تختمؼ ىذه الكميات حسب النكع النباتي كلذلؾ تزرع 

 . ادةن  مى حكاؼ الترع كالمجارم المائية أك في الجزر
 -نبات البامبو : -١٫١

( ةالمعمر ،ك ىي مجمك ة مف )الحشائش الخشبيو  Bambuseae( بامبكسي)اسمو العممي 
Woody Perennial Grass  تصنيؼ كأكثر  ٩٥أحادية الفمقة ، كيحتكم نبات البامبك  مى

 2سـ يكميان . ٥١١ - ٩٥نكع، كىك نبات سريع النمك حيث أنو يتراكح معدؿ النمك  ٥٣٣٣مف 

                                                           
 النباتات المعمرة :ىي النباتات التي تعيش أكثر مف سنتيف 1
2 http://www.moso.eu 

http://materia.nl/frames/index.php?mid=184&MyMat=2344&url=aHR0cDovL3d3dy5tb3NvLmV1LA==
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( ٥شكؿ )
لقطات مختمفو 
ألنكاع نبات 

 البامبك
 

 
 -الوصف النباتي : - ١٫٢

 الخضرية. االكراؽ: أكراؽ -( أ )
 الساؽ  ارم تمامان مف األكراؽ ك مقسـ الي  قؿ ، غميظ مف أسفؿ كضيؽ  ند:الساؽ  -)ب(

 .قمتو        
 الجذكر:تكجد في الجزء السفمي لساؽ البامبك ك ىي جذكر الميفية متشعبو بيا ريزكمات -)ج(

 1زاحفة ،تنقسـ ىذه الريزكمات كتبعد  ف الجذر االصمي بعده أمتار.       

 
( ١شكؿ )

تكضح الصكر 
التككيف النباتي 

 لمبامبك
 
 
 
 
 
 

 -ي العماره إلى ستو تصنيفات ك ىـ :تنقسـ أنكاع البامبك التي دخمت ف
 ( )جيجانتكتشمككا – Dendrocalamus)دندككالمس(  – Bambusa   (البامبكسو )
 Gigantochloa (بامبك المكزك)  Phyllostachys, Moso – (الغاب السمطاني)  

Guadua Angustifolia - (بامبك االرابيسؾ )Bamboo Buddha Belly .2 

 
                                                           

1 http://nbm.nic.in/types_of_bamboo.html 
 –كميو زرا ة –رسالة دكتكراه  -نبيؿ صالح  بدالحميد -د الكيماكم لنبات البامبكدراسات  مي اإلكثار كالتسمي 2

 جامعة القاىرة .
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 لقطات تكضح أنكاع البامبك (٠شكؿ )
البامبك  Guadua Angustifoliaباسـ البامبك المالتي ك  Bambusaكيكجد في مصر 

 1البامبك االرابيسؾ . Buddha Bellyالسمطاني ك 
 -:ستخدامات المختمفو لنبات البامبو اال -١٫٣
 )يستخدـ كعنصر جمالي في  -)تنسيؽ الجزر الصنا ية  :ستخدمات التنسيقيةاإل -)أ

 تستخدـ في التنسيؽ الداخمي( . -الحدائؽ الخارجيو 

 
إستخداـ  (٤شكؿ )

البامبك في تنسيؽ 
الحدائؽ ك تنسيؽ 

 الداخمي
 
 

 )كحدات يستخدـ في  مؿ  :بشكؿ منفرد في  ناصر التصميـ الداخمي اإلستخداـ-)ب
يستخدـ في ، ك (األسرة-الطاكالت -كحدات اإلضاءة -الكراسي -مناضداالثاث مثؿ )ال

 صنا و الحصير ك السالؿ كالصناديؽ.
 (١شكؿ )
لكحدات  لقطات

متنك ة صنعت 
 مف البامبك

 
١٫٤- 

 -بو كخامة طبيعية بالبيئة المحيطة :عالقو نبات البام
لثاني أككسيد الكربكف ، كيقميؿ مف تعرية التربة ، يعد البامبك نبات مستداـ حيث أنو  ازؿ 

مخفض لمحراره ، منظـ  كمنظؼ لمماء ، سريع النمك ، أقؿ إستخداـ لألسمدة ، يحتاج لطاقة 
أكلية قميمة ك يعد نبات البامبك خامة بناء امنة ألنو مضاد لمزالزؿ كماده بناء خفيفة ذات تحمؿ 

 2لقكة الشد  الية .
صكره لمقطع   (٦شكؿ )

الساؽ تكضح )تكزيع 

                                                           
–رسالة دكتكراه -مني محمد إبراىيـ -البيئةكالخامة الطبيعية في التصميـ الداخمي بيف الكظيفة ك القيمو الجمالية1

 ٣جامعة االسكندريو-كميو الفنكف الجميمة
2 http://www.slideshare.net/MaxVerhoeven/bamboo-presentation-natuurlijk-

bouwen-kun-jij-ook-16-juni-juan-carlos-gaviria-moreno-max-
verhoeven?from_action=save 
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 المكجكده في طبيعو تركيبو  Stress Distributionالضغط( 
 

 -:استخدامات نبات البامبو في العمارة  -٢٫١
يستخدـ في المباني التقميديو كماده بناء المحمية بصكرتيا االكليو اك تقطيعيا لعمؿ حكائط 

 البناء ك أنكا يا:

طيف،)د( رابطة دخكؿ األنصاؼ رأسيان، )ب( الحكائط المنسكجة، )ج( المغد كال( أنكاع حكائط البامبك )أ( ٧شكؿ ) 
 BAJAREQUEالبياريؽ )ق(  األ كاد الكاممة،

  فندؽ بكىكؿ المكجكد داخؿ منتجع الكنا جركؼ السياحي في بانجالك تـ استخداـ
الحكائط  المصنعو مف البامبك

 
لقطات ( ٨شكؿ )

متنك و الحدم 
الشالييات في 
 -فندؽ بكىكؿ

منتجع الكنا 
في  جركؼ السياحي 

 بانجالك
 

 بنغالدش تصميـ أنا ىرنجر ك أيؾ رسكاج ألمانيا تـ استخداـ  مدرسة ىند مايد في
 البامبك بصكرتو االصميو

مدرسة ىند مايد لقطات مختمفو ل( ٩شكؿ )

 بنغالدش في
 -:  مع دمجو بمواد أخري العمارة الداخميةالبامبو في استخدامات  -٢٫٢

  حيث تـ دمجو مع األكريميؾ في  مؿ ألكاح في التصنيع يستخدـ في العمارة الداخمية
تستخدـ في  مؿ طاكالت المطا ـ اك قكاطيع لمفصؿ بيف فراغيف أك تشكيؿ حكائط 

 1 كتجاليد أك في  مؿ األبكاب المنزلقة كدلؼ الدكاليب .
 يككف المكح  بارة ( ف خامة االلكريميؾ PETG كبداخميا حمقات أك أ كاد مف نبات )

 البامبك كمف مميزات ىذا المكح أنو صديؽ لمبيئة ، اليتـ إنبعاث أم مكاد منو ، غير
                                                           

1 http://pasastone.en.ec21.com/New_Resin_Bamboo_Panel5826622_5826645.html 
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* ٥١١٣ساـ مع قابمية تشكيمو كقطعو كثنيو كمقاساتو )
 ( مـ .٥١ -٠( مـ كسمكو  )١٤٤٣

اطيع المصنك و مف البامبك لقك امطاكالت ك لقطات مختمفو ل( ٥٣شكؿ )

 كاالكريميؾ
 ستخدامو تـ إ

مع المعادف لمتشكيؿ في تصميمات قطع االثاث كامكانيو استخداـ قطعو االثاث 
 1داخؿ كخارج المبني.

( ٥٥شكؿ )
كرسي مصنكع 
مف  شره أنكاع 
مف البامبك في 

ككلكمبيا ,تصميـ 
ك  الينا جكرام
كريستكؼ 

 تكنجس
 2.تجاليد الحكائط ك التشكيؿ بو  مؿ يستخدـ في 

 
 تشكيؿ حكائط (٥١شكؿ )

  يستخدـ في  مؿ كحدات االضاءه ك  مؿ قكاطيع لمتشكيؿ ك التناغـ مع االضاءه
 . الطبيعيو

 (٥٠شكؿ )
خداـ البامبك إست

في  مؿ كحدات 
 اإلضاءه

 
 

 -دخول البامبو في عممية التصنيع الرقمي : -٣٣١

                                                           
1 http://www.homedit.com/the-pile-isle-reloaded-bench-made-from-10-different-

types-of-bamboo-from-colombia/ 
2 http://www.homedsgn.com/2012/01/16/villa-tantangan-by-word-of-mouth/ 
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في تصميـ األشكاؿ المركبو   CADالتصنيع الرقمي ىك إستخداـ )برام  الحاسكب المسا ده( 
ك تنفيذىا  ف طريؽ االالت الرقمية حيث يتـ  مؿ الكثير مف التصميمات كاليياكؿ قبؿ التنفيذ 

 لفيـ طبيعة الخامو المستخدمة كالتكصؿ ألفضؿ الطرؽ لتنفيذىا.

 
( ٥٤شكؿ )

مراحؿ 
التصنيع 
 الرقمي
 
 
 
 
 
 

 
فقد دخؿ مف النباتات البيئيو التي يمكف تكظيفيا مف نباتات المياه الضحمو نبات البامبك، ك 

 ( .٥١البامبك في التصنيع الرقمي كما ىك مكضح بالشكؿ )

 
 ( تصميمات مختمفو بإستخداـ البامبك في التصنيع الرقمي٥١شكؿ )

 -: 1التصنيع الرقميمراحل تصميم كرسي وتنقيذه عن طريق إستخدام تكنولوجيا - ٣٫٢ 
يتـ تقطيع أ كاد البامبك إلي شرائح ك يتـ تجميعيا معان في حـز كتعريضيا إلي حماـ بخار، يتـ 
إختبار الشرائح بعمؿ أربع طرؽ مف اإللتكاءات لمكشؼ  ف نقط الضعؼ أثناء الثني حتي يتـ 

 لممناطؽ القابمو لمكسر، ك يتميز البامبك بقابمة ثني أ مي مف األخشاب. مؿ تعشيقات 

 
( تمثؿ المقطو )أ( أنكاع الثني، كتكضح المقطو)ب( أشكاؿ التعشيقات التي يتـ إستعماليا لمربط بيف ٥٦شكؿ )

 شرائح البامبك
 

                                                           
1 https://issuu.com/longfeiwang1317/docs/11111 
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مفارقات في كاجو التصميـ المبدئي مشكمو ك ىي كجكد فراغات كبيره بيف األ كاد مما يسبب 
مف الخيكط المنسكجة في  تكزيع أحماؿ الكرسي، كلذلؾ تـ إستخداـ كتجربة ثالث طرؽ

 .الفراغات

( تمثؿ المقطتيف )أ( ك )ب( شكؿ الكرسي قبؿ إضافو الخيكط المنسكجة، تكضح المقطو )ج( طرؽ ٥٧شكؿ )
 النس  التي تـ إستخداميا ك يظير في المقطتيف )د( ك )ق( الشكؿ النات 

كقد تـ تعديؿ التصميـ مره أخرس يإستخداـ برام  الحاسكب كفصؿ األجزاء المككنو لمكرسي 
  لدراسو تككيناتو كقكة تحممو .

 
جراء التعديالت كصكالن بمرحمو دراسو ىيكؿ التمككيف لمتنفيذ٥٨شكؿ )  ( مراحؿ  مؿ التجارب األكليو لمتصميـ كا 

 ( .٠١) ليكف التصميـ النيائي كما ىك مكضح في الشكؿ
( يكضح ٥٩شكؿ )

المسقطيف األمامي 
كالجانبي لمكرسي 
كلقطو المنظكر 
 لمتصميـ النيائي

 
 

 :  Zero- Waste Materialsدخول البامبو ضمن خامات )صفر نفايات( -٤٫١
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ىي خامات يتـ التصميـ بيا ك إدارتيا بشكؿ تنظيمي يتجنب إستخداـ أك إنتاج المخمفات أك 
إمكانية ا اده إستخدميا مرة اخرة دكف الحاجة إلى التخمص منيا  ف مكاد السامة منيا مع 

 1طريؽ الدفف أك الحرؽ .
  )تصميـ )خمية البامبكBamboo Cell : 

ستعماليا كجناح خارجي كىي  ىي تصميـ كحدة متنقمة متعددة األغراض يمكف تخزينيا كا 
إمكانية اضافة كصالت تتككف مف أ كاد مف البامبك مربكطة بعضيا بكاسطة خيكط  مع 

 معدنية.

 
 في أماكف مختمفة Bamboo Cell( لقطات تكضح إمكانية إستخداـ كحدة )خمية البامبك( ١٣شكؿ )

،حيث أنو يمكف فؾ أجزائو  Zero Waste Designيتسـ ىذا التصميـ بأنو )صفر نفايات( 
ك تركيبيا مرة أخرم بشكؿ مختمؼ مع إمكانية إستعماليا في كظائؼ أخرم باإلضافو إلى أنو 

 2  امة.لـ يتـ إستخدـ مكاد الصقة س

 
 ( لقطات تكضح إمكانية إستخداـ كحدة بكظائؼ مختمفو١٥شكؿ )

 3-( :LEED) البيئيو خاماتالالبامبو  كأحدى  - ٤٫٢
( كالذم يعد نظاـ تقييـ لممباني LEED)4كطبقان إلى منظمة ريادة الطاقو كالتصميـ البيئي 

الخضراء يعد البامبك مثاؿ رئيسي لمخامات السريعة المتجددة ألنيا كاحدة مف أسرع النباتات 
نمكان في العالـ لذلؾ يعتبر إستخداـ البامبك ىك تطبيؽ فعمي لمبدأ االستدامة كالذم يحد مف 

                                                           
1 http://www.ecocycle.org/zerowaste 
2 http://www.bamboocompetition.com/spages/1480-07.html 
3 https://www.green-buildings.com/articles/3-bamboo-flooring-and-panels-for-

green-building-and-leed/ 
4  LEED: Leadership in Energy and Environmental Design 

http://www.ecocycle.org/zerowaste
http://www.bamboocompetition.com/spages/1480-07.html
https://www.green-buildings.com/articles/3-bamboo-flooring-and-panels-for-green-building-and-leed/
https://www.green-buildings.com/articles/3-bamboo-flooring-and-panels-for-green-building-and-leed/
https://www.green-buildings.com/articles/3-bamboo-flooring-and-panels-for-green-building-and-leed/
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مف البامبك مطبقة  تالية مف ألكاح ك أرضياتخرم كتعد كؿ تمؾ األنكاع القراض المصادر األإن
 ( .LEEDالنظاـ الميد )

 -:عممية تصنيع ألواح البامبو -٥٣١
 ـ قطع الجذع في إتجاه طكلي كتحكيمو إلى شرائح مع إزالة الغطاء األخضر يت

كالحشرات  ف طريؽ الغمي  مى الخارجي لمنبات ، يتـ معالجة الشراح ضد العفف  
البخار بحث يتـ حرؽ السكريات كالمكاد التتي قد تسبب  فف كيتحكؿ لكف الشراح 

 1.إلى البني الكراميمي

  )ب(  )أ(
 يكضح )أ(  مميو تقطيع الشرائح, )ب( تكضح لكف الشرائح بعد  مميو الغمي  مي البخار (١١شكؿ )

 بطرؽ مختمفة ك ىـ  الشرائح يمكف تكصيؿ:- 
 : (PRESSED PLAIN) أفقيا الضغط - ٥

 ك كؿ لكح بو نقر ك لساف ى،ضغط  ال معا تحت لصقياأفقيا ك  شرائح البامبك تكضع
. 
 : )(SIDE PRESSED  مكديا الضغط -١

 النات  كالمكح تحت ضغط  اٍؿ، لصقيا معا مي  جانبيو ك يتـ  شرائح البامبك تكضع
 ضيؽ .ى نقش خطك يظير سكؼ

 :(DENSITY PRESSED)الكثافة ب مضغكطال -٠
ك ث يتـ تحكيؿ الشرائح الي ألياؼ، قبؿ لصقيا بحي شرائحال ضغط ىتـ في ىذه الحالة

المنت  تعادؿ اف صالبة  كباإلضافة إلى ذلؾالمصؽ يتـ ظيكر مممس خطى  بعد
 . التقميدم البامبك صالبةضعؼ  أكثر مف

 : )( PANDA/ZEN التكصيؿ المرف -٤
كلكف ربطيا بد امة رأسيو كيتـ الربط قبميا ،معا لصؽ الشرائط يتـ ال في ىذه الحالة
 .بخيط ممكج 

 
 تكصيؿ(طرؽ ١٠شكؿ )

الشرائح )أ( الضغط أفقيا 
, )ب( الضغط  مكديا , 

                                                           
1https://materia.nl/material/?user_material%5bmaterial_uid%5d=2341&cHash=%20b

09f331de1 
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 )ج( المضغكط بالكثافو , )د( التكصيؿ المرف

 

 أنواع األخشاب المنتجو : -٢٫٤
  البامبك المسمارأرضيات (Moso Tapis ):- 
 في األلكاح يتـ كضعك ,يتـ تثبيت سطيا بكاسطو المساميرالتي  بامبكال األرضيات نكع ىي

 بعد تغطية السطح بالرمؿ يتـ التشطيب ك ،)بالرمؿمخمكط ( مسمار بحشكال ثقكب الغراء كتمأل
. 

يتميز ىذا النكع بالمقاكمة المعتدلة لكؿ مف الحريؽ كاإلشعة فكؽ البنفسجية كالطقس ك 
 كالمقاكمة الكميائية .كاإلحتكاؾ 

 
 البامبك المسمارمختمفو ألرضيات  لقطات( ١٤شكؿ )

  ألكاح البامبك ذات القا دةMDF (Moso Sandwich Panels) :- 
كتككف   مى الجانبيف  مى قا دة، يضغط كؿ  منيا رقائؽمف ال فريقيف تتككف مف حاألك ىي 

ستخدـ ك ي)ألكاح الشيب بكرد(،  Chipboard)خشب متكسط الكثافو( اك  MDFالقا دة اما 
يتميز ىذا النكع بالمقاكمة المعتدلة لكٍؿ مف الحريؽ كاألشعة الفكؽ  الطاكالت،األثاث ك  في  مؿ

  بنفسجية كاإلحتكاؾ كلكف مقاكمتو لمطقس كالمقاكمة الكميائية ضعيفو.

 
 MDF  البامبك ذات القا دةلقطات متنك و إلستخداـ ألكاح  (١١شكؿ )

 ح البامبك المعشقو بالنقر ك المساف ألكا(Moso Solid Strips) :- 
بالمقاكمة الجيدة لكؿ  ىذه األلكاح تميزكت،بنقر ك لساف  مزكدةال الصمب البامبك مف ىي ألكاح

يائية كلكف مقاكمتيا لمطقس مف الحريؽ كاإلشعة فكؽ البنفسجية كاإلحتكاؾ كالمقاكمة الكم
 1.فقيره

                                                           
1 http://www.moso.eu 

http://materia.nl/frames/index.php?mid=184&MyMat=2344&url=aHR0cDovL3d3dy5tb3NvLmV1LA==


                                                              ةالداخمية العمار  فية مستدام كخامو البامبو

 

 pg. 14 

 

 
 المساف البامبك المعشقو بالنقر كلقطات ألرضيات  (١٦شكؿ )

 1أنكاع مف الضغط: أربعةكيكجد لكؿ األنكاع السابقة 
        Plain Pressed Natural                         ادم  ضغط -٥

     
        كراميمي المكف  ادم ضغط -١
        

Plain Pressed Caramel 

 Side Pressed Natural           المضغكط جانبي الطبيعى-٠
          الكراميميالمضغكط جانبي  -٤

       
Side Pressed Caramel 

 البامبك المرف Moso Bamboo Rollo :- 
البامبك  لفة كىذا يجعؿ، مضغكط  مى د امو مف الالتكس  مكية مف البامبك طبقة يتألؼ مف

أشكاؿ  بأنماط ك كسـ  ١٣٣ x ٤١٣٣يكجد بمقاسات  ،التركيب في سيكلةك  مركنةذات 
المكف البني  درجات، بدءا مف  دةبألكاف ك  المستخدمة الشريط ا تمادا  مى حجـ مختمفة،

، كلكف يمكف األرضيات أغمؽ درجة فى المكف البني. يستخدـ كمنت  إلى الطبيعي الفاتح
 .أك األثاث، كخزائف كالسقكؼ الجدرافة لتغطي الجمالية استخدامو كمادة

تميز بالمقاكمة الجيدة لكؿ مف الحريؽ كاإلشعة فكؽ البنفسجية كاإلحتكاؾ كالمقاكمة كي 
 2الكميائية كلكف مقاكمتيا لمطقس فقيره.

 
 (١٧شكؿ )

صكر ألشكاؿ 
 البامبك المرف

 بامبك ذك الصالبة العالية (Butchers Block Bamboo) :- 
  مى التكازف لمحفاظ ك زلويتـ التشطيب  الفكرمالدىيد، خالية مف مكاديستخدـ لمصقيا 

يتميز ىذا النكع بالمقاكمة الجيدة ،ك تطبيقاتو : أ مي الطاكالت ك ككنترات المطابخ  الرطكبة،ك 
 لكؿ مف الحريؽ كاإلشعة فكؽ البنفسجية كالطقس كاإلحتكاؾ كالمقاكمة الكميائية .

                                                           
1https://materia.nl/material/?user_material%5bmaterial_uid%5d=2341&cHash=%20b

09f331de1 
2http://materia.nl/575.0.html?&user_material[material_uid]=2344&cHash=45f1b7568

b 
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 العاليةبامبك ذك الصالبة لالمختمفو  اتلقطات لإلستخدام (١٨شكؿ )

 البامبك ( الصنا يMoso Bamboo Industrial: )- 
شريط بكاسطة  مربكطو ببعضال البامبك السميكو مف شرائحىي مجمك ة 

أف يغطى بالرماؿ كيتـ كضع الكرنيش  ميو كأل  يمكفك ،صغير الصؽ
 x ١٨٣مـ ,  ٥١ x ٥٤٣ x ١٨٣ ,  مـ ١٣ x ٥٤٣ x ١٨٣ك أبعاده  ،أرضية خشبيو أخرل

٥٤٣ x مـ. ٥٣ 
لقطات  (١٩شكؿ )

لإلستخداـ المختمؼ 
 لبامبك الصنا ي

 البامبك 
المعال  بضغط 
 البخار ك الحرارة

(Moso Bamboo Forest: )- 
 مف خالؿ  ممية سكيت باالرض، كالتي  مف شرائح البامبك قطبيف مصنك ة مفأخشاب  ىي

المنتجات  تمؾئيا ليمكف إجراىى الطريقة األمنو التى  التسكية طريقة،ك كالحرارة  البخارالضغط ب
 .لمنفاياتلمعالجة ا ادنى مع

 الحشراتك  ضد الماء الداخمية البامبك ألياؼحمي فيك ي وبصالبال بامبكلم الجمد الخارجييتميز 
لمقاكمة مف اإلشعة فكؽ البنفسجية كاإلحتكاؾ كامقاكمة المعتدلو لكؿ بال زكيمتا ،الفطرياتك 

 1.الكميائية كلكف مقاكمتو لمطقس ضعيفو
 البامبك المعال  بضغط البخار ك الحرارة( لقطات ألرضيات  (٠٣شكؿ )

  بامبك الػHDF (Moso Top Bamboo: )- 
 كضغطت ( مـ ،١-١البامبك )مف  صمبة  مكية  طبقة تتككف مف ىندسي لألرضيات منت ىك 

ىذه الد امو  الخشب الميف ألف د امة مفمع  HDFمف )خشب  الي الكثافو(  نكاة  مى
، كاألنماط ككلكنيؿ(الكرمؿ، كاألبيض ، ( مختمفة ألكاف ك ىك متكفر في ،مستقر جعؿ المنت  ت
لتكفير  كالتشطيب )المدىكف بالفرشاة, االكيو(، )، كالكثافة ادم ضغط الضغط الجانبي ،(

 .الحمكؿ المناسبة
لكؿ مف اإلشعة فكؽ البنفسجية كالطقس كالمقاكمة  تميز بالمقاكمة المعتدلوىذه االخشاب ت

 1الكميائية ك مقاكمتيا جيده لإلحتكاؾ .
                                                           

1https://materia.nl/material/?user_material%5bmaterial_uid%5d=2341&cHash=%20b
09f331de1 
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 HDFالػ يكضح اإلستخدامات المختمفو لبامبك  (٠٥شكؿ )

 الصمب بامبكال (Moso Uni Bamboo: )- 
 ،سيؿ التركيبمرف ك  المنت  لجعؿ الالتكس ضغطت  مى مف البامبك  مكيو طبقة يتككف مف
 ، طك يتـ تشطيبو بالكيو م ،(مـ ٥١ ) رض الصمبة البامبك مف شرائح الطبقة العمياتتككف 
الطبيعية ، كالكراميؿ، أبيض، أسكد ،  (مختمفة ك ألكاف )البالط أك ألكاح( مختمفة أحجاـب يكجد

 2.، ككلكنيؿ(الماىكجني رمادم داكف
 مبامبك الصمبللقطات لإلستخدامات المختمفو  (٠١شكؿ )

 البامبك المعال  الحراريا (Treme-Moso Bamboo X:)- 
و كالمتانو بصالبالح الك تتميز ىذه األ ،ىى ألكاح مف البامبك تـ معالجتيا حراريا بكثافة مرتفعة

كيعد المنت   ٣[(٠ ـ/كجـ ١٣-٥٣معامؿ كثافو )(،١ مـ/كجـ ٩-١صالبة)ال معامؿ] العاليو
أك  مضمعةتكجد  ألكاحو بأشكاؿ مختمفو مثؿ  (out doorsرقـ كاحد فى التطبيقات الخارجية )

بالمقاكمة المعتدلو لكؿ  ىذه االخشابتميز تكبصكرة زيتية غير مشطبة ك  مذات سطح مستك 
 مف الحريؽ كالمقاكمة الكميائية ك مقاكمتيا جيده لإلحتكاؾ ك اإلشعة فكؽ البنفسجية كالطقس .

 الحراريامبامبك المعال  للقطات مختمفو  (٠٠شكؿ )

 

                                                                                                                                           
1 http://materia.nl/575.0.html?&user_material[material_uid]=2344&cHash= 

45f1b7568b 
2 http://www.moso.eu 
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  بامبك أـر ستركن Armstrong Woodworks :- 
اك  ىي ألكاح سقؼ ذات مممس محببفي  مؿ االسقؼ الزائفو  ىذا النكع مف البامبك يستخدـ

 1.يتـ تشطيبو بالتبتييف  ( سـ،٥،٣٣ x ١،٣٣) -(سـ  ك٦٣ x ٦٣تشكيؿ خطي بمقاسات )

 مف البامبكلقطات لبالطمت األسقؼ الزائفو المصنعو  (٠٤شكؿ )
 :النتائج والتوصيات                                                    

 : صؿ ليا البحثك التي ت نتائ مف أىـ ال
 ألخشاب كالمكممة لعمميات البامبك في الصنا ات البديمة ل إمكانية إدخاؿ خامة

 .التصنيع
  الجة التشكيالت االرتقاء بتجميؿ المظاىر البصرية بالبحث في أساليب معأىمية

 بالخامة الطبيعية.
 ثؿ نبات البامبك كسيكلة زر تيا أىمية نباتات المياه الضحمة م ةاظيرت الدراس

 تكافرىا في مصر.ك 
 :ات صيمف أىـ التك ك 

 اكا  ادة صياغيإلساخداميا الخامات الطبيعية المستمدة مف البيئة ب البد اإلستعانة 
 .ك التشكيؿ بيا في الفراغ الداخمي

  أساليب تكنكلكجيا التصنيع الرقمي في التكصؿ الي  اإلطالع  مي االىتماـ كيجب
ديد مف الخامات البيئية طرؽ تنفيذ التصميمات الحديثو ك المركبة باستخداـ الع

 .المختمفو
  االىتماـ بالمعالجات الخاصة بالخامة كادخاليا في  مؿ كحدات أثاث كخامة بديمة

 .لألخشاب تتسـ بالركنؽ كالمركنة 
 : مراجع البحث  

 :  أكالن المراجع العربية
 : البيئة كالخامة الطبيعية في التصميـ الداخمي    ني محمد إبراىيـ               د. م -٥

 دكتكراه رسالة –ك القيمو الجمالية  بيف الكظيفة                                             
 -االسكندريو جامعة -كميو الفنكف الجميمة–                                             

                                             ١٣٣٣. 
 : دراسات  مي اإلكثار كالتسميد الكيماكم لنبات   د. نبيؿ صالح  بدالحميد             -١

 جامعة  –كميو زرا ة –رسالة دكتكراه  -البامبك                                             
                                                           

1 https://www.green-buildings.com/articles/3-bamboo-flooring-and-panels-for-
green-building-and-leed/ 
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 .١٣٣٠ –القاىرة                                             
  –: التفا مية بيف مفاىيـ التصميـ الداخمي       د. مي  بدالحميد  بد المالؾ      -٠

  الجميمة الفنكفكميو –رسالة دكتكراه  كالتكنكلكجيا                                             
 .١٣٣٩ -جامعة االسكندريو -                                             

 : التصميـ الداخمي بإستخداـ الخامات الزرا ية            ة سالـ حافظ الديب     ـ. اي -٤
كميو الفنكف  -رسالة ماجستير -المعالجة                                              

 الجميمة 
 . ١٣٥٠  -جامعة االسكندريو-                                              

 المراجع األجنبية :ثانيان 
5- L.H. Bailey                              : The Standard Cyclopedia  

     Horticulture Vol.1. – The            
Amcmillan Co.N.Y. 1935.       

6-Bamboo Group                          : X-Bamboo, Wonderlab  
   (Graduate Architecture Design)        Research Cluster, UCL-The  
                                                   Bartlett School of Architecture 
                                                   5/2014-2015. 
7- Robert Henrikson and                : Bamboo Architecture in  
    David Greenberg                        Competitions and Exhibitions, 
                                                  2011. 
8- Max Verhoeven and Juan           : Bamboo Construction  
    Carlos Gaviria Moreno                 (Practical Experience with  
                                                  Natural Building) 

 ثالثان مكاقع االنترنت :   
9- http://www.moso.eu  
10- http://www.slideshare.net/MaxVerhoeven/bamboo-
presentation-natuurlijk-bouwen-kun-jij-ook-16-juni-juan-carlos-
gaviria-moreno-max-verhoeven?from_action=save 
11-http://www.bamboocompetition.com/spages/1480-07.html 
12- http://nbm.nic.in/types_of_bamboo.html 
13-http://www.moso-bamboo.com/references/veneta-cucine 
14- http://www.moso-bamboo.com/references/bal-hotel-spa-gijon 
15-http://materia.nl/575.0.html?&user_material[material_uid]=2344&c 
Hash= 45f1b7568b 
16- http://www.homedsgn.com/2012/01/16/villa-tantangan-by-
word-of-mouth 

http://materia.nl/frames/index.php?mid=184&MyMat=2344&url=aHR0cDovL3d3dy5tb3NvLmV1LA==
http://www.slideshare.net/MaxVerhoeven/bamboo-presentation-natuurlijk-bouwen-kun-jij-ook-16-juni-juan-carlos-gaviria-moreno-max-verhoeven?from_action=save
http://www.slideshare.net/MaxVerhoeven/bamboo-presentation-natuurlijk-bouwen-kun-jij-ook-16-juni-juan-carlos-gaviria-moreno-max-verhoeven?from_action=save
http://www.slideshare.net/MaxVerhoeven/bamboo-presentation-natuurlijk-bouwen-kun-jij-ook-16-juni-juan-carlos-gaviria-moreno-max-verhoeven?from_action=save
http://www.bamboocompetition.com/spages/1480-07.html
http://nbm.nic.in/types_of_bamboo.html
http://www.moso-bamboo.com/references/veneta-cucine
http://www.moso-bamboo.com/references/bal-hotel-spa-gijon
http://materia.nl/575.0.html?&user_material%5bmaterial_uid%5d=2344&cHash=%2045f1b7568b
http://materia.nl/575.0.html?&user_material%5bmaterial_uid%5d=2344&cHash=%2045f1b7568b
http://www.homedsgn.com/2012/01/16/villa-tantangan-by-word-of-mouth/
http://www.homedsgn.com/2012/01/16/villa-tantangan-by-word-of-mouth/
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17- http://www.homedit.com/the-pile-isle-reloaded-bench-
made-from-bamboo 
18-http://materia.nl/575.0.html?&user_material[material_uid]=2341&c 
Hash= b09f331de1 
https://www.green-buildings.com/articles/3-bamboo-flooring-and-
panels-for-green-building-and-leed 
19-http://www.moso-bamboo.com/applications/bookcase-eigg-marc-
damaris 
20-http://www.ecocycle.org/zerowaste  
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http://www.homedit.com/the-pile-isle-reloaded-bench-made-from-
http://materia.nl/575.0.html?&user_material%5bmaterial_uid%5d=2341&cHash=%20b09f331de1
http://materia.nl/575.0.html?&user_material%5bmaterial_uid%5d=2341&cHash=%20b09f331de1
https://www.green-buildings.com/articles/3-bamboo-flooring-and-panels-for-green-building-and-leed
https://www.green-buildings.com/articles/3-bamboo-flooring-and-panels-for-green-building-and-leed
http://www.moso-bamboo.com/applications/bookcase-eigg-marc-damaris
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