
  

  

  

  

  

  گيالن بامبو در

  

  مريم فخرايي

  

  

   صنعت بامبوبافي و معرفي فعاليتها- هنرةتاريخچ

از زمان كشت آن آگاهي . رسد ويژه سرزمينهاي شمالي، كشت بامبو به يك سده مي در ايران به

شماري از استادكاران اين رشته بر اين باورند كه كشت بامبو در اين . دقيقي در دست نيست

هاي بامبوي موجود در استانهاي گيالن و مازندران  گونه. است ه با كشت چاي بوده سرزمين همرا

  .كند  تفاوت ميمتر سانتياي بوده و كلفتي آنها از يك تا ده  ساقه هاي تك در شمار نمونه

نخستين اقدام براي كشت اين گياه در ايران سدة نوزدهم ميالدي و با ورود صنعت چاي   

رش اين صنعت افرادي براي پژوهش در زمينهاي كشت محصول به نقاط براي گست. انجام گرفت

دنبال اين حركت كارشناسان چيني براي آموزش  گوناگون دنيا فرستاده شدند، مانند كشور چين، به

در اين كشور، براي ساخت . و گسترش روش درست كشت و خشك كردن چاي به ايران آمدند

جايي آن از تارهاي رشته رشته شدة گياه بامبو بهره  بهبندي چاي خشك و نيز جا غربالهاي درجه

آنان پس از . كند بردند؛ زيرا بر اين باور بودند كه سبدهاي بافته شده از بامبو، چاي را بدبو نمي مي

اندازي پيشة كشت چاي در الهيجان و يافتن جايگاه مناسب براي كشت گياه بامبو برخي از  راه
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بافت سبد و روش خرد كردن بامبو را اين افراد به مردم . ن خود آوردندهاي بامبو را از سرزمي گونه

  .اند الهيجان آموزش داده

. كند، تنها چهارگونه براي بافت سبد مناسب است از نمونه بامبوهايي كه در ايران رشد مي  

  . اين چهارگونه بامبو از نظر رنگ پوست بيروني با هم تفاوت دارند

  .لة بين بندها زياد استبامبو با پوست سبز؛ فاص

  .اي روشن؛ فاصلة بين بندها زياد است بامبو با پوست قهوه

  .بامبو با پوست سفيد؛ فاصلة بندها نزديك است

اي روشن است و بندهاي زيادتري  بامبو با پوست سياه؛ اندازة فاصلة بندها مابين بامبو سبز و قهوه

  .نسبت به بامبوي سفيد دارد

شود و  ناميده مي» گوشت بامبو« نوع بامبو در بخش داخلي بامبو است كه وجه اشتراك اين چهار

  .رنگ آن سفيد است

كشي آب، فاضالب،  ، لوله)راوز(هاي ديگر بامبو در اين نواحي براي ساخت سقف  از گونه  

ها، براي صيد ماهي، باال كشيدن سطل آب از چاه، و نيز براي ساخت  ساختن موانع دور مزرعه

ترتيب كه دو ساقة بلند گياه بامبو را با  بدين. كنند يي براي شكار پرندگان استفاده ميتورهاي هوا

كشند و با ايجاد سر و صدا پرندگان را  دهند، ميان آنها را تور مي فاصله از هم در زمين قرار مي

  .كنند طرف تور هدايت و آنها را صيد مي به

 دال براي ترويج صنايع دستي بامبو در نام چهار ايستگاه كشاورزي الهيجان باشگاهي به  

درحال حاضر، در روستاي ليالستان واقع در كيلومتر چهار جادة لنگرود، مركز . ليالستان ساخت

خدمات صنايع دستي زير نظر سازمان صنايع دستي استان گيالن در زمينة بافت سبد از بامبو 

  .كند فعاليت مي

 ساخت آن به پايان رسيد و ١٣٥٦در سال . ه شد كلنگ اين مركز بر ليالستان زد١٣٥٤سال   

سازمان صنايع دستي، امكاناتي براي خرد كردن بامبو تهيه كرد، مانند ماشينهايي . شروع به كار كرد

 است و تنها  آموزان نيز بوده اين مركز محل گذراندن دورة طرح كار دانش. كه از خارج وارد كردند

افرادي كه در اين محل آموزش . است شي پيدا كرده چهار الي پنج سال است كه صورت آموز



 

  

547   بامبو در گيالن

گذارد استفاده  بينند با فرا گرفتن بافت سبد، از وسايل و موادي كه سازمان در اختيار آنها مي مي

  .گردانند بافند به سازمان برمي كنند و سبدهايي را كه مي مي

د در كنار كار دست آوردن منبع درآمد جدي بيشتر افراد بومي ساكن در محل براي به  

بافت سبد از بامبو در سياهكل، لشت نشاء، لنگرود، رشت، . گيرند كشاورزي اين رشته را ياد مي

اما مركز اصلي آن در . شود سرا، بهزيستي و تعاون زنان الهيجان تدريس مي  اشرفيه، صومعهةآستان

  .ليالستان است

كه پرورش آن   وجود ندارد، درحالياي برداري صنعتي از بامبو در سطح گسترده در ايران بهره  

مقدار  ويژه گيالن به بامبو در بسياري از زمينهاي زراعي مازندران و به. گيرد به آساني صورت مي

گونه راهنمايي يا حمايت مادي دربارة كشت  اما بخش دولتي و خصوصي هيچ. شود كم كاشته مي

  .است و نگهداري اين گياه انجام نداده 

دست آوردم و  دارة ترويج كشاورزي الهيجان، اطالعات كمي از اين گياه بهبا مراجعه به ا  

 بامبوهايي كه در اين مركز نگهداري ةمتأسفانه كارشناسان كشاورزي در اين مراكز از تعداد و گون

در سال گذشته با واگذاري زمينهاي كشت بامبو به بخش . شوند اطالعات مناسبي نداشتند مي

هاي اين گياه باارزش به مراتب   بيشتر و پژوهشهاي علمي بر روي گونهخصوصي، امكان مطالعة

است و تنها بعضي از روستاييان پس از آشنايي با كاربردهاي متفاوت بامبو و اينكه در  كمتر شده 

كار بردن هزينة زياد و به آساني انجام  تواند مفيد باشد و نيز پرورش آن بدون به زندگي آنها مي

وچكي از زمين زراعي خود را كه براي محصوالت ديگر مناسب نيست بامبو گيرد بخش ك مي

  ١.اند كاشته

 سال پيش در دو روستاي سنگ بيجار و كردآباد حومة فومن دو تا سه خانواده به ٣٠ تا ٢٥  

كاشت بامبو در زمين زراعي خود اقدام كردند و درحال حاضر، بيشتر كشاورزان اين دو روستا در 

. آيد حساب مي اي براي آنها به دهند كه درآمد افزوده اي خود بامبو هم پرورش ميبخشي از زمينه

دليل داشتن وضعيت آب و هوايي ويژة  است كه سواحل جنوبي درياي خزر به تجربه نشان داده 

اي آن است و بخشهايي  ساقه هاي تكه ويژه گونه خود يكي از نواحي مناسب براي كشت بامبو، به

دست  ها، كه به القها و رودخانهة باتشرقي و غربي كشور مانند حاشي بي و جنوباز زمينهاي جنو
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از گياه بامبو در بافت سبد، ساخت . آوردن آب در آنها آسان است، براي كشت بامبو مناسب است

اي در  در ايران نيز كارگاههاي پراكنده. كنند استفاده مي... قفسه، مبل، صندلي، ميز، آباژور و 

تان گيالن و نيز در استان تهران وجود دارند كه در شماري از آنها مواد ابتدايي شهرهاي اس

) شود هاي نازك شده و بافته شده بامبو كه از چين يا ديگر كشورهاي آسيايي وارد مي رشته(

  ٢.رود كار مي شود و سپس براي كامل كردن بخشهايي در ساخت مبل و صندلي به خريداري مي

  

  رود كار مي يي كه در بافت سبد بهمعرفي نمونه طرحها

  : بافند عبارت است از طرحهايي كه درحال حاضر صنعتگران اين رشته مي

 تركيب مروار و -اي  خورشيدي و ستاره- زنجيري-اي  ستاره-بافت خورشيدي:  ليالستان-١

ر در  جاي سبزي و انواع محصوالت ديگ- لوستر-از اين طرحها براي بافت انواع جاي ناني. بامبو

  .شود هاي مختلف استفاده مي اندازه

 جاي - جاي آشغالي- جاي نخ و سوزن- گرد و بيضي- جاي ميوه-جاي گل: سرا  صومعه-٢

  . لباسي

  )نمونه طرحهاي باال در فيلم تهيه شده از كارگاه بامبوبافي و ساير كارگاهها موجود است(

  

  معرفي انواع فعاليتها و روش كار

تنها . ابزار از يك جنس است. سرا كمي تفاوت دارد  در ليالستان با صومعهمراحل خرد كردن بامبو

. در ابعاد كمي تفاوت دارند اما كاربرد يكسان است، نوع طرحها و بافت سبد نيز متفاوت است

  .سرا است تر از سبد بافته شده در صومعه شود ظريف سبدي كه در ليالستان بافته مي

  

  ي در ليالستانخرد كردن و بافتن سبد بامبوي

 دو بند كامل هست در ةهاي بامبو را كه به انداز تر رشته كردن بامبو، قطعه براي راحت -١مرحلة 

در ابتدا، برآمدگي روي بند ساقة ) ١تصوير . (دهند  ساعت قرار مي٢٤مدت  هاي آب به حوضچه

  )٣تصوير (. كنيم و آن را از وسط به دو نيم مي) ٢تصوير (بامبو را با دست تميز كرده 
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ها  روش جدا كردن نيمه) ٤تصوير . (كنيم سپس هر نيم را به بخشهاي يك سانتي جدا مي  

از بخش مياني هر نيم بامبو، شيار مياني را تا آخر باز و سپس براي هردو نيم . بسيار مهم است

ج نشود تا در هنگام جدا كردن، بايد بامبو در دو طرف تيغة داس ك. كنيم ديگر اين كار را تكرار مي

  . جدا كردن بخشهاي بامبو بايد از سر بامبو انجام گيرد. ها يكنواخت جدا شوند  رشتهةلب

 در اين مرحله، يك بخش باريك سفيد رنگ در قسمت داخلي پوسته بايد قرار گرفته -٢ ةمرحل

براي يكسان جدا كردن اين قسمت بايد با دست چپ در نزديكي داس رشتة بامبو را . شود

با اين كار، حركت تيغة داس در يك مسير . ت باال فشار و يك قوس كوچك به رشته دادقسم به

  .جدا كردن اين بخش هم بايد از سر بامبو انجام گيرد. امكان خواهد داشت

از سر . (كنيم  در اين مرحله، قسمتهاي يك سانتي را به دو قسمت يكسان تقسيم مي-٣ ةمرحل

  )٥تصوير ) (بامبو

دست آمده را از بين دو تيغة فلزي رد  الياف به. رحله، مرحلة ماشين كردن است اين م-٤ ةمرحل

  )٦تصوير . (كنيم مي

دهيم و هنگام عبور دادن از بين دو تيغه   چوبي قرار ميةها را در جلو تيغه بين يك دوشاخ رشته

  .شود در اين مرحله عرض الياف يكسان مي. آوريم روي دوشاخه فشار مي

ابتدا از قسمت زير . آوريم دست مي ن مرحله از هر رشته بامبو سه تا چهار رشته به در اي-٥ ةمرحل

  )٧تصوير . (كنيم مانده، يك پوسته و يك گوشت جدا مي رشته و از قسمت باقي

با استفاده از . شوند ها از نظر قطر يكسان مي اي است كه رشته  مرحلة رنده كردن، مرحله-٦ ةمرحل

  )٨تصوير . (گيرد  چند تكه چرم اين كار انجام مي تا شده وةيك تكه پارچ

هاي خوب و  در اين مرحله، بايد دقت كرد تا الياف كامالً يكدست شوند، زيرا داشتن رشته

 سبد، ةد تا در مرحلة آخر بافت لبدو سر رشته بايد نازك باش. ي استمناسب بافت سبد ضرور

  .تر شود كار بافت آسان

  



 

  

  هنر ايران 550

  اي  ستاره-روش بافت تركيبي خورشيدي

ترتيب ساخت   يك كفي و يك حلقه نياز داريم كه به-براي بافت اين سبد به دو حلقة خورشيدي

  )٩تصوير . (دهم آنها را توضيح مي

  

   بافت خورشيديةمرحل

 ة رشته، براي بافت داير٣٦براي هر خورشيدي .  رشته احتياج داريم٧٢براي اين مرحله به 

. كنيم گيرند، بافت را شروع مي ي ضربدري روي هم قرار ميخورشيدي از پنج رشته كه يكي يك

 ٣٦اين كار را تا تمام شدن ) ١٠تصوير . (دهيم  بعدي را زير چهار رشته شكل اريب قرار ميةرشت

الياف سمت راست روي . سپس نوبت به اتصال دو سر خورشيدي است. دهيم رشته انجام مي

 وسط را ةخورشيدي را جمع و قطر داير. دگيرن  سمت چپ يك در ميان قرار ميةچهار رشت

 كفي ةخوري كوچك قطر داير براي سبد شكالت. ها به هم نزديك شوند كنيم تا رشته تنظيم مي

ترتيب كه  زنيم، بدين تايي مي  سهةبعد از اين مرحله، يك مرحل. خورشيدي دوازده سانت است

ي مراحل بافت باال و پايين رفتن الياف تمام. روند  كوتاه پايين ميةالياف بلند از روي سه تا رشت

طرف خود  ها را تا جايي به مرحلة بعدي بندشكني است كه بايد سررشته. كوتاه و بلند است

در . بكشيم كه وسط هر رشته كه محل بند وسط بامبو است به دايرة وسط خورشيدي مماس شود

ها از  د دقت كرد كه قرار گرفتن رشتهباي. كنيم ابتدا الياف بلند و سپس الياف كوتاه را بندشكني مي

  .رسد بعد از آماده كردن دو خورشيدي نوبت به بافت كفي سبد مي. سر بامبو است

  

  اي بافت سبد از نوع ستاره

طول تقريبي پانزده و عرض يك سانت و دوازده رشتة  براي بافت كفي سبد به نُه رشتة باريك به

شود كه ابتدا از گل وسط بافت را   تصوير ديده مينحوة ساخت در. همان طول نياز است پهن به

دهيم،   سانت از هم قرار مي٥/٢ تا ٢ پهن را موازي هم با فاصلة ةدر ابتدا دو رشت. كنيم شروع مي

 سمت چپ و روي راستي قرار داده، ةصورت ضربدري زير رشت سپس رشتة سوم پهن را به

كه روي  طوري كنيم، به وم وارد بافت مي سةشكل ضربدري نسبت به رشت  پهن چهارم را بهةرشت
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قرار ) ١١تصوير (سپس يك رشتة باريك بين دو رشتة ضربدري . رشتة اول و دوم قرار بگيرد

 ةدهيم و آن را زير رشت  سمت راست انجام ميةدر اينجا يك گير دادن رشتة سوم با رشت. دهيم مي

  )١٢تصوير . (بريم سمت راست پايين مي

دهيم كه يكي  ترتيب قرار مي هاي ضربدري بدين ك را موازي با رشتهسپس دو رشتة باري  

مرحلة بعد براي كامل كردن گل . گيرد زير سه تا رشته و دومي روي چهار تا رشته قرار مي

 ةدر مرحل. كنيم  پهن در ميان بافت وارد ميةهاي باريك بين دو رشت اي وسط، موازي رشته ستاره

هاي سمت راست زير رشته و سمت چپ  شود، كه رشته فت ميبعدي، شش رشتة باريك وارد با

هاي  محلهايي كه رشته.  باريك قرار خواهند گرفتةاز قسمت ضربدري دو رشتة پهن روي رشت

  . شود؛ يعني رشتة سمت راست روي سمت چپ رسد يك گير داده مي باريك به هم مي

دو رشته در ميان . گيرند ر ميهاي باريك در كار قرا  آخر، شش رشتة پهن موازي رشتهةمرحل  

و در آخر باز بايد ) اند هم ضربدر شده  باريك بهةدر قسمتهايي كه دو رشت. (يكي باريك و پهن

اي بايد  گلهاي ستاره. هم گير داده شوند هاي پهن در محلهاي برخورد با رشتة پهن ديگر به رشته

  .يك اندازه باشند تا كفي كامالً گرد شود

با پرگار دايره را عالمت .  وسط خورشيدي استةت بيشتر از قطر دايرقطر كفي دو سان  

. هنگام بافت كفي بايد به زير و روي الياف توجه كرد. كنيم زنيم و با قيچي اضافه را كوتاه مي مي

طرف داخل رفت  توان وسط كفي را فشار داد اگر كفي به براي تشخيص پشت و روي كفي، مي

  )١٣تصوير . (ودآن قسمت داخلي كفي خواهد ب

  

  وصل دو خورشيدي و كفي

كه زير خورشيد بااليي روي خورشيد پاييني قرار  طوري براي اين كار، ابتدا دو خورشيدي را به

دهيم كه رشتة كوتاه خورشيدي پايين پهلوي  دو خورشيدي را طوري روي هم قرار مي. گيرد

ورشيدي را با اسفنج مرطوبي در اين حالت دو خ. سمت راست رشتة خورشيدي باال قرار گيرد

  .شود كنيم؛ زيرا قطرات آب مانع از حركت دو خورشيدي روي هم مي به يكديگر ثابت مي
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كنيم و با  طرف چپ جمع مي ابتدا در حدود ده تا دوازده رشتة بلند را با دست راست به  

شيدي هاي كوتاه خور سپس رشته. طرف سمت راست گيريم به هاي كوتاه را مي دست چپ رشته

كه الياف را  اين كار تا جايي. دهيم هاي كوتاه خورشيدي باال در يك خانه قرار مي پايين را با رشته

اند براي  سپس دو عدد رشته را كه با هم وارد يك خانه شده. گيرد جمع كرده بوديم انجام مي

ال از روي چهار  كوتاه باةرشت. كنيم هاي بعدي بافت را شروع مي عالمت شروع كار، رها و از رشته

اين كار تا قسمت دوتايي شده انجام . روند  كوتاه پايين از روي سه تا رشته پايين ميةرشته و رشت

. رسد حال نوبت به جا زدن كفي مي. اند هم متصل شده اين بخش از دو خورشيدي به. شود مي

حلة دوتايي را سپس مر. دهيم كفي را از قسمت بيروني وارد دو خورشيدي كرده در وسط قرار مي

بهتر است دو خورشيدي را در اين مرحله . كنيم  دوم را تمام ميةآخر انجام داده سپس مرحل

  )١٤تصوير . (مرطوب نگه داريم

تايي  در مرحلة سه. تايي و سه مرحلة دوتايي داريم  سهةتا پايان بافت كف سبد يك مرحل  

در قسمت كف سبد، . روند پايين مياند روي سه تا رشتة  الياف سمت چپ كه باال قرار گرفته

هم نزديك  هاي كوتاه به  دوتايي دوم ابتدا رشتهةبعد از مرحل. تعداد مراحل دوتايي بايد فرد باشد

  .كنيم هم نزديك مي هاي بلند را به زنيم و رشته  دوتايي ميةسپس يك مرحل) ١٥تصوير (شوند  مي

  

  ساخت حلقه

 سانت براي سبد كوچك و عرض آن ٧٨طول حلقه . دشو حلقه از قسمت ابتداي بامبو تهيه مي

كنيم و چند سانت از سر  از ته حلقه، هشت سانت جدا مي. يك سانت و به قطر نيم سانت است

حلقه را از محلهاي عالمت زده روي هم ).  حلقهةبراي احتمال تغيير انداز(گذاريم  حلقه اضافه مي

اگر قطر حلقه و قطر بافت . گيريم  سبد اندازه ميكنيم و با آخرين رديف بافت گذاريم، گرد مي مي

براي بستن حلقه و گرد كردن آن . كنيم سبد يكي نبود حلقه را به نسبت آن كوچك يا بزرگ مي

  . كنيم در قسمت عالمت زده در دو سر حلقه دو گودي كوچك در طرفين بند حلقه ايجاد مي
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قسمتهاي گود شده در . دهيم آن حالت ميآوريم و به  شكل دايره درمي حلقه را با دست به  

هر رشته سيم، بايد . كنيم هم وصل مي دهيم و با سيم به ها را روي هم قرار مي دو طرف سر حلقه

 . ها پيچيده شود برخالف جهت هم ابتدا از الي دو حلقه رد شود و دو دور به دور حلقه

 

 
  

در . ماند الي دو حلقه مانند شكل باقي مياضافة سيمها بريده شده و يك سانت براي قرار دادن در 

كنيم  الياف كوتاه را جمع مي. گردانيم سبد را برمي. رسد اينجا نوبت به جا زدن حلقه داخل سبد مي

  )١٦تصوير . (دهيم ها را مابين دو رشتة كوتاه و بلند قرار مي و حلقه
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 كوتاه سمت ةشترشتة سمت چپ از روي چهار ر. اي چهارتايي است  بعدي، مرحلهةمرحل  

 دوتايي ةسپس مرحل. در اين حالت، حلقه بين چهار رشته قرار دارد. شود راست پايين برده مي

تايي  مرحلة آخر، سه. در قسمت بدنة سبد، تعداد مراحل دوتايي بايد هميشه زوج باشد. زنيم مي

د و با كمك شو رود و داخل سبد قرار داده مي  كوتاه روي سه تا رشته پايين ميةاست كه رشت

طرف باال فشار  گيريم و قسمت كفي را به طرف دست مي شست و دو كف دست، حلقه را به

در اينجا بدنة . كنيم هم نزديك مي بعد از آن الياف كوتاه را به. دهيم دهيم و به سبد شكل مي مي

ن قسمت دهيم تا هنگام بافت لبه، اي طور منظم و يكنواخت فشار مي طرف داخل سبد به سبد را به

  .تر نشود سبد از محيط دايرة كف سبد بزرگ

  

  )بافت لبة سبد(بافي  لبه

الياف كوتاه را نسبت به آخرين دور بافت چهار تا پنج سانت و . كنيم ها را كوتاه مي  ابتدا رشته-١

سپس الياف بلند را، كه در بيرون ) ١٧تصوير . (گذاريم الياف بلندتر را هشت تا نه سانت باقي مي

طرف داخل سبد  يك رشته را از روي الياف كوتاه به. گيريم اند، در نظر مي  سبد قرار گرفتهبدنه

از رشتة بعدي بافت ). براي شروع كار(آوريم  هاي بدنه بيرون مي بريم و از يكي از خانه  پايين مي

صورت كج سه رشته، زير  كنيم سپس به طرف راست چهار رشته را رد مي كنيم به را شروع مي

طرف بيرون  شويم و رشته را از قسمت بدنه به كنيم و وارد آن خانه مي  آخر را رد ميةشتر

 ضربدري ةها در خان كند و بقية رشته اين عمل تا پايان رشته ادامه پيدا مي) ١٨تصوير . (كشيم مي

  .گيرد رشتة قبل قرار مي

ردن سر رشته در خانة بعد از  در مرحلة دوم بافت لبه، از يك رشته كار را شروع و بعد از رد ك-٢

طرف داخل  ها به در مرحلة دوم، رشته. كنيم طرف داخل سبد رشته را وارد آن مي رشتة سوم، به

  )١٩تصوير . (روند سبد مي

بايد توجه ) ٢١-٢٠تصوير . (در پايان بايد با دست لبه را تنظيم و سپس با چاقو الياف را كوتاه كرد

  . تفاع بدنة سبد در همه جا يكسان باشدكرد كه هنگام بافت لبة سبد ار
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  )22تصوير (معرفي ابزار كار 

  )٢٣شكل ) (همة بخشهاي آن از آهن ساخته شده(براي خرد كردن بامبو :  داس كوچك-١

است و الياف را براي يك   داخل يك تكه چوب محكم شده vشكل  دو تيغة فلزي به:  ماشين-٢

  )٢٤شكل . (كنيم تيغه رد مياندازه كردن از بخش پهنا از ميان دو 

شود و الياف را از بخش   فلزي است كه بر روي يك تخته چوب محكم ميةيك صفح:  تيغه-٣

  )٢٥شكل . (كند ضخامت يكسان مي

ها هنگام  آهني است با يك سر پهن و يك سر نازك شده براي نزديك كردن رشته:  سوزن-٤

  .بافت سبد

  ؛)٢٧ -٢٦شكل ( زمين براي قطع كردن بامبو از:  داس بزرگ-٥

  براي جدا كردن بندها؛:  اره-٦

   يك براي بستن دو سر حلقه؛ةشمار:  سيم نازك-٧

  براي رسم دايره بر روي كفي سبد؛:  پرگار-٨

  براي مرطوب نگه داشتن سبد در مراحل كار؛:  اسفنج-٩

  

  سرا خرد كردن و بافت سبد بامبويي در صومعه

ي تقسيم متر سانتيتر را به دو نيم و هر نيم را به قسمتهاي يك طول سه م ابتدا بامبوهاي قطور به

شود يك دست از ابتداي بامبو جدا و  ناميده مي» گوشت بامبو«قسمت داخلي بامبو را كه . كنيم مي

اما بيشتر وقتها با . كنيم اي استفاده مي ها از ماشين دوشاخه و صفحة تيغه تر كردن رشته براي باريك

 پهن را ةچهار رشت. كنيم از جفت كردن سبد شروع مي. ا نياز به تميز كردن ندارده دقت زياد رشته

زمان با هم يك در ميان از الي رشتة پهن  دهيم، با دو رشتة باريك هم ضربدري روي هم قرار مي

هاي   ديگر بايد در ميان رشتهةچهار رشت. هم متصل شود كنيم تا چند دور، كه چهار رشته به رد مي

. شود سپس بافت ديواره شروع مي. دهيم بافت كفي را ادامه مي. بافت اطراف آن قرار گيرندقبلي و 

بافت لبة سبد در دو مرحله ابتدا تا كردن اضافة الياف و بافت آخر نوار نازك شدة پهن را دور لبه 

 مواد در طول چند روز. شود  هاي رنگي نيز استفاده مي در بافت ديواره و كفي از رشته. بافيم مي
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مراحل كار بافت و خرد . (شوند شوند سپس تا آخر هفته سبدها بافته مي اوليه تهيه و خرد مي

  ).كردن بامبو در فيلم موجود است

  

  مشخصات فني و هنري صنعت معاصر

  

  مشخصات فني و هنري صنعت معاصر، اصالتها، تقليدها، الهام از كار گذشتگان

شرقي چين، بامبوبافي يكي از صنايع  در سواحل جنوب و جنوبويژه  به» بامبو«دليل فراواني ني  به

كه همه ساله، مقادير متنابهي از انواع  طوري به. دستي كامالً رايج و ضمناً صادراتي اين كشور است

. شود مريكاي شمالي صادر ميآمحصوالت بامبوي توليدي چين، به كشورهاي اروپاي غربي و 

هاي نازك ضخيم برش  صورت رشته  ني بامبو را بهةا ساقبراي ساختن اين نوع محصوالت ابتد

 نوع فراورده، از قبيل ١٢٠ها متجاوز از  بافند و از اين بافته هم مي ها را به سپس اين رشته. دهند مي

خوري  پوش و انواع مجسمه، سرويس چاي سبد، آويز، گلدان، كيف، چمدان، سيني، بادبزن، كف

 براي جلوگيري از جذب رطوبت و تغيير  قبالً. كنند  به بازار عرضه ميتوليد و ... و پارچ و ليوان و 

  .پوشانند ها را با الك مخصوص مي شكل، روي اين فراورده

  

  بامبو در چين

سازهاي بامبويي  ها و خيابانهاي چين عبور كرد و با انواع تصاوير و دست ممكن نيست از كوچه

 بامبو كه ةالجث تي يا داربستي چند طبقه از گياه عظيمانواعي از نقاشيهاي آب مركب سن. مواجه نشد

اند يا يك صندلي  در نواحي وسيعي از چين گوشه و كنار كارگاههاي ساختماني را احاطه كرده

بامبو در . كاري شده و نشيمني بافته شده، گردنبندي حكاكي شده و زيبا هاي كنده گانه با دسته بچه

انگيزد و در فرهنگ   گياهي كه احساس و معني برمي،امبوب. بين ملت چين جايگاه خاصي دارد

اي از  حتي در شعر، بامبو استعاره. ه استچيني در تمامي اعصار موضوعي آشنا براي هنرمندان بود

گيرد  اش آنجا كه در مقام تشبيه با انسان قرار مي صبر و تحمل و پايداري و اين خصوصيت كيفي

گونه است كه گياه بامبو با هيئت پرشاخ و  از اين. يات استبامبو سمبل آرزو و ح. ستودني است
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. كشد صورت حكاكي شده بر روي سنگ جان دوباره گرفته و نفس مي برگش بر روي لباس و به

كار  نظير در به در سرتاسر تاريخ نيز، هنرمند نقاش در مواجهه با شهرت و شكست با استعدادي بي

  . است مو خودنمايي كرده  لمگرفتن جوهر بامبو در حركات درخشان ق

شود هنرمند چيني نخست بايد خود بامبويي شود و آنگاه حقيقتاً  اينجاست كه گفته مي  

بامبو گياه مقاوم و منعطفي است اما در برابر عناصري چون آب و آتش . نقاشي بامبو را آغاز كند

گروار چوبي براي تكنيك نقاشي . گيرد شخصيت طبيعي آن دستخوش تغيير و نابودي قرار مي

هاي باريك  برند و آنها را به رشته هاي بلند بامبو را مي چينيها ساقه. وجود آمد  به١٦٧٩اولين بار در 

آيد انعطاف و ظرافت بيشتري دارد و  دست مي هايي كه از بامبوهاي جوان به رشته. كنند تبديل مي

قة بامبوهايي كه عمر بيشتري دارند اما استحكام و دوام سا. شود براي بافتهاي ظريف استفاده مي

از . است در چين، رشد سبدبافي با رشد فرمهاي تخصصي بافت، همراه بوده . بيشتر است

آوندهاي بامبو براي ساختن ابزارهاي بزرگ و كوچك با بافتهاي ريز و درشت، بسته و باز استفاده 

 بامبو براي ساختن ظروف و سبد چينيها از. اند شود و اين هنر را در تمامي چين توسعه داده مي

بامبو در ايالتهاي مختلف چين . اند اند و كاربردهاي آن را گسترش داده استفاده زيادي كرده

هايي نظير ساختن  از جمله در ايالت سچوان چين استفاده. كاربردهاي متفاوت و گوناگون دارد

سبدها را . هاي خانوادگي نهقفسهاي بزرگ براي حمل مرغ و اردك و سبد ميوه و سبزيجات و نشا

هايي  بازي كودكانه بر روي چهارچرخه منظور فروش با قيمتي مناسب و اسباب با بافت معمولي به

منظور  سبدهاي بامبويي بزرگ با بافت باز و درشت به. كند گرد در دهكده عرضه مي فروشندة دوره

  .شوند كار برده مي حمل اشياي سنگين به

ه الت سچوان به روش پيچيدة قديمي، كه بيش از يك سده اختراع شد مركز اي،اهالي چندو  

پيچانند  شان مي  بامبوهاي خشك شده را كه به باريكي مويي هستند به دورچيني آالتاست

بامبوها، براي اين ). اند دست آمده زن در ايالت جيان زو به چينيهايي كه از آثار مشهور جينگ(

بامبوهايي كه تمامي با دست و در كارگاههاي محلي . سازند چينيها پوششي بادوام و زينتي مي

روند  كار مي پوششهايي كه براي گلدانها و جامها و سرويسهاي چايخوري به. اند ساخته شده

هاي بامبو فقط محدود به ظروف   سنت پوشاندن اجناس و وسايل با ورقه. كارايي بسيار دارند
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هاي نازك بامبو  طرز زيبايي با ورقه شروبشان را نيز بهبلكه آنها جامهاي م. شد چيني سچوان نمي

هنرمندان ايالت سچوان همچنان به خلق صنايع دستي بامبويي بر پاية سنتهاي خود . پيچاندند مي

شود با تزئينات  كار برده مي سبدهاي مينياتوري كه در مراسم سنتي براي حمل غذا به. اند ادامه داده

هاي چوبي و كيفهاي  اي از آشيانه مجموعه. كردند يدي پيدا ميبامبويي كاربردهاي محلي جد

دستي چند رنگ، كه نوعي از صنايع دستي بامبويي هستند، با رشد توريسم و شهرت در غرب 

  . اند خاطر كار هنرمندانه و پيچيدة دست بر روي آنها هنوز زنده نگاه داشته شده به

كه  درحالي. دهند د وسايل بامبويي ادامه ميهاي كوچك همچنان به كار تولي امروزه، دهكده  

بعضي از وسايل بامبويي هنوز كاربردي تزئيني دارند بعضي ديگر جاي خود را در زندگي روزمره 

اند و آرزوهاي خوب و  اند مانند قاشقهاي چوبي كه با هشت نقش ماندگار تزئين شده باز كرده

روية . هاي بامبويي ايالت سچوان بسيار مشهورندبادبزن. اند كننده بر آنها حك شده گفتارهاي خسته

شود و با سنجاقهاي  هاي عريضي بريده و سوراخ مي صورت رشته سخت بامبوهاي رسيده به

هاي رنگارنگ نقاشي  هاي زيبا و پروانه سپس بر روي آنها، پرنده. شوند هم متصل مي نقاشي به

شوند، بيشتر  هاي جيبي و بزرگ ساخته مي زهكننده، كه در اندا اين بادبزنهاي تاشوي خيره. شود مي

شناسي بصري  جهت زيبايي كنندگانشان كاربرد داشته باشند به از اينكه در خنك كردن استفاده

بر روي بقيه اين بادبزنها تصاويري از شخصيتهاي اپراي چين چسبانده . روند كار مي به) نواز  چشم(

رت زيادي دارند، براي نخستين بار خدمتكاران شود بادبزنهاي تاشو، كه شه گفته مي. شود مي

بادبزنها . توانستند با حركات سريع و ظريف مشغول بافتن بادبزن شوند اند كه مي كار برده اي به كره

عنوان سمبلي براي طبقة اشرافي و مقام  تا سدة ده ميالدي از طريق ژاپن وارد چين شدند و به

ران سلطنت خاندان چينگ، بادبزنها در جنس و فرم تغييرات بعدها در دو. اند كار رفته اجتماعي به

كردند و  اي را هنرمندان عاليقدر نقاشي مي كاغذهاي تاشو و بادبزنهاي پارچه. اند زيادي يافته

  . نوشتند خطاطان بر روي آن خط مي
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  بامبو در ژاپن

تن محراب و هديه همزمان با راهيابي بوديسم به ژاپن در قرن ششم ميالدي، رسومي مانند ساخ

. وجود آمد كردن گل در ظرفهايي مانند گلدانهاي برنزي و سبدهاي بامبو به محراب بودا به

پذير خود بامبو  دليل آن طبيعت زوال. مانند ندرت سالم مي سبدهاي بامبويي در شرايط طبيعي به

 در shosoin  دربار سلطنتية، خزان٧١٠ -٧٩٤به سال . كاهد است كه از تاريخ مصرف سبدها مي

ساز قديمي را در ژاپن   دست دوران امپراتوري خاندان نارا ساخته شد كه بيشترين تعداد صنايع

  .دارد

ساز ديگري از  شود و نيز صنايع دست هايي از صنايع بامبو كه شامل پانصد سبد گل مي نمونه  

اخت سبدهاي است پيشرفت در س هاي خارجي ساخته شده  جمله تعدادي سبد كه از روي نمونه

، شوكون هشتم خاندان موروماچي ادامه پيدا )١٤٣٦ -١٤٩٠(چيني تا دوران شيكاگويوشيماسا 

هاي گل  عنوان گلداني مملو از شاخه يوشيماسا، نخستين كسي است كه از سبد بامبويي به. كند مي

قة يوشيماسا شوق رقابت با فرهنگ چيني و عال. آورد كند و اين كار براي او اعتبار مي استفاده مي

عنوان  به استفاده از سبدهاي وارد شده از چين سبب استفادة بيشتر از اين سبدها و رواج آن به

  . شود جزيي از فرهنگ ژاپن مي

يابند، اين ارزش و  شناسي و كيفيتي عالي مي در سدة شانزده ميالدي، سبدها ارزش زيبايي  

 و ٣فلسفة فرماليسم.  وارد كشورشان شده بوداند كه از چين كيفيت را ژاپنيها به اين هنر داده

مردم عادي و . كنفوسيونيسم در شكل و تكنيك بافت و تقارن كامل سبدهاي چيني تأثير داشتند

هاي مذهبي و غيرمذهبي  اي براي استفاده همچنين كشاورزان ژاپني سبدهاي بامبويي ساده

ن مراسم چاي ژاپني، چانويا در قرن نخستين نقطة عطف در تاريخ سبدبافي ژاپن تدوي. بافتند مي

به همراه چانويا از مراسمي تحت ) ١٥٢١ -١٥٩١(سن نوريكو . ششم، قرن ظهور اين مراسم است

 عطف در تاريخ سبدهاي ژاپني شديداً ةدومين نقط. چا گرفته شده بود  و بي(wabi-cha)عنوان 

اي بومي و مطابق روز درآوردن سازگار كردن سبده. وابسته به تغييرات مراسم چاي در ژاپن است

چانويا كه خودش .  است آنها سبب گسترش و توسعة انواع سبدهاي بامبو در قرن ششم شده
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. است برگرفته از مراسم چينيها در نوشيدن چاي است باعث از دور افتادن سبدهاي كارامونو شده 

  . گردد ز ميالعادة آن به قرن هجده با گرچه نياز سبدهاي سبك چيني و ازدياد فوق

چوا است كه در نتيجة افزايش تعداد  رسوم چيني شامل مراسم چاي سبك چيني يا سن  

در )  كارامونو-اتسوشي( چيني  هنرمندان ماهر سبدباف ژاپني كه در خلق سبدهاي گل سبك

كردند به همراه دانشمندان، مبلغان خوبي براي تبليغ اين هنر  تر سامورايي تحصيل مي درجات پايين

گرايي چانويا و همچنين بر پروتستانهاي سياسي كار در مقابله با  دند و اين، اثر متقابلي بر سنتش

  . نظام خشك فئودالي گذاشته بود

چوا را روشنفكران ژاپني به  در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم هر دو رسم چانويا و سن  

  .  بسياري پيدا كردةتوسعفرهنگ و هنر ژاپن راه دادند و تجارت سبدهاي بامبويي 

  

  بامبو در ايران

هاي آمادة  در ايران نيز در كنار فعاليت محدود بخش دولتي، بخش خصوصي با وارد كردن رشته

 صنعت را با كيفيتي -هايي با طرحهاي تكراري، اين هنر بامبو از كشورهاي آسيايي و ساخت سازه

ساليان زيادي با طرحهاي تكراري خود با استادكاران بومي اين رشته . دهد نامناسب ارائه مي

اميد است با كمك . اند قيمتهاي بسيار ناچيز كمكي در جهت پيشرفت و شناسايي اين هنر نكرده

تري براي  افراد آگاه در اين زمينه و شناساندن وضعيت جديد اين هنر در دنيا امكان استفاده مناسب

  . وجود آيد آن به

  

  نونياستادان گذشته، پيشكسوتان ك

توان از آقاي مجيدي، آقاي جهانگيري و آقاي نصيري ياد كرد و پيشكسوتان  از استادان گذشته مي

هايي كه درحال حاضر مشغول به  كنوني آقاي ابراهيم غالمي، آقاي نوروزي، آقاي مهدوي و بافنده

  .كار بافت سبد هستند

دي كارمند ادارة كشاورزي  سال پيش از آقاي مجي٤٢، اين هنر را در حدود ٤ابراهيم غالمي

است كه مدتي اين كار را كنار گذاشته بود و هفت سال قبل فعاليت خود را در  الهيجان فراگرفته 
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جاي گل، جاي ميوه، جاي : نمونه كارهاي ايشان شامل. اين منطقه با امكانات بسيار كم شروع كرد

كنون تعداد زيادي از افراد تا. نخ و سوزن، جاي آشغالي، جاي لباس و نيز ميز و صندلي است

در ضمن مدت دو سال در كميتة امداد . اند و مشغول كار هستند منطقه اين هنر را از وي ياد گرفته

درحال حاضر با كمك و . است سرا تدريس نموده  و نيز جهاد كشاورزي صومعه) ره(امام خميني 

سرا اميد بهبود  معهمساعدت مديريت صنايع دستي گيالن و برگزاري كالس آموزشي در صو

  . شود بيني مي  صنعت پيش-وضعيت اين هنر

  

  مشخصات كارگاهها 

  سرا  صومعه-٢ ليالستان؛ -١

هاي معطر چاي  هاي ده و بوته زندگي در ميان كوچه. صبح يك روز تابستان است: كارگاه ليالستان

كل خود جاري ترين ش زند در ساده و طبيعتي كه با چهرة گشاده بر روي رهگذران لبخند مي

 است  به مركز خدمات صنايع دستي ليالستان، كه در انتهاي يك كوچة باريك قرار گرفته. است

پر كرده، بويي مانند چوب را وارد ساختمان مركزي شده، بوي خاصي همه جا . شويم نزديك مي

 ظريف، زيبا و خاموش، كلنگ. اند تازه، در چند اتاق سبدهاي زيادي بر روي هم چيده شده

 ساخت آن به پايان ١٣٥٦در سال .  بر زمين ليالستان زده شد١٣٥٤ساخت اين مركز در سال 

سازمان صنايع دستي تسهيالتي براي خرد كردن بامبو تهيه نمود، از . رسيد و شروع به كار كرد

آموزان نيز  كاد دانش اين مركز محل گذراندن دورة طرح. اند جمله ماشيني كه از خارج وارد نموده

درحال . گيرد وده و تنها چهار الي پنج سال است كه آموزش بافت سبد از بامبو در آنجا انجام ميب

بينند در مقابل وسايل و مواد اوليه و آموزش رايگان  حاضر، افرادي كه در اين محل آموزش مي

براي بيشتر افراد بومي ساكن در محل . دهند بافند در اختيار سازمان قرار مي سبدهايي را كه مي

  . ورزند دست آوردن يك منبع درآمد جديد در كنار كار كشاورزي به اين كار مبادرت مي به

راه باريكي كه فقط براي عبور ... سرا، پيشخان، ازكم دست چپ  صومعه: سرا كارگاه صومعه  

هاي روستايي در دل  يك وسيلة نقليه ساخته شده بدون زيرسازي مناسب و در كنار آن خانه

خانة بسيار ساده با امكانات بسيار كم، . اند پرآب كه براي كشت سال بعد به انتظار نشستهزمينهاي 
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 كارگاه آقاي غالمي اتاقي كوچك با - است در ورودي با تخته و پالستيك و بامبو ساخته شده

 يك چهار پاية كوچك چوبي و يك -اي از بامبو و سبدهاي نيم ساخته شده نور و بسته المپي كم

هاي محكم را  و يك چاقوي فوالدي و دستان پرتوان هنرمندي كه با مهارت بسيار زياد نيصندلي 

  . كند رشته رشته مي

 ةشود تا چرخ زندگي يك خانواد از دل اين سادگي، سبدهاي بسيار زيبا و ظريف متولد مي  

  . آقاي غالمي، دستانت پرتوان باد. سه نفري را بچرخاند

  

  مواد اوليه و مشخصات آنها

  بامبو چيست؟

هستند كه در زير خانوادة ) گراس يا گرامينه و يا گندميان( علوفه ةبامبوها از خانواد

Bambusoidaeصورت  هاي گوناگون از كوچك گلداني و به گرچه بامبوها در اندازه.  قرار دارند

هاي آن بلند، كلفت و داراي ويژگيهاي درخت و  چمن وجود دارند تعداد زيادي نمونه

بامبو گياهي است دائمي با ساقة . ساقة آنها گاهي پيچيده و گاهي راست و بلند است. اند هدرختچ

علف «بامبو را . رويد چوبي و توخالي كه بند يا گره دارد كه از هر بند آن شاخة جديدي مي

بامبو در . رسد هاي آن به بيش از چهل متر مي نامند؛ زيرا بلندي شماري از نمونه مي» قدكشيده

رويد كه عوامل اكولوژيكي مناسب  اي و حتي معتدل و هر زميني مي حاره اي، نيمه مينهاي حارهسرز

فريقا، استرالياي آشرقي آسيا،  بامبو در خط كمربندي هندوستان، ژاپن، چين، جنوب. داشته باشد

  . د نداردرويد ولي در كانادا، اروپا و روسيه وجو مريكا، شيلي و آرژانتين ميآجنوبي، اياالت متحدة 

  بندي شده  نژاد و چهار خانواده دسته٦٣ است كه به   نمونه بامبو شناسايي شده١٥٠٠تاكنون   

هاي بامبوي كمتري  فريقا نمونهآ. رويد  آن بين خط كمربندي پاكستان تا ژاپن مية نمون٣٢٠. است

در . رويد گار مي نمونه آن در جزاير ماداكاس٢٥ نمونه در اين سرزمين ٣٧دارد؛ زيرا در كل، از 

مريكا تا شيلي و آرژانتين ادامه دارد و آكرة غربي رويشگاه طبيعي بامبو از جنوب اياالت متحده  نيم

  . دويست نمونه است
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  ها و مساحت بامبو در كشورهاي مختلف  تعداد گونه-١جدول 
 مساحت به هكتار تعداد گونه نام كشور

 ٠٠٠/٦٠٠ ٣٣ بنگالدش

  ٠٠٠/٢٠٠/٢  ٩٠  برمه

  ٠٠٠/٩٠٠/٢  ٣٠٠  چين

  ٠٠٠/٦٠٠/٩  ١٣٦  هند

  ٠٠٠/٥٠  ٦٥  اندونزي

  ٠٠٠/١٢٥  ٩٥  ژاپن

  ٠٠٠/٨  ٥٥  فيليپين

  ٠٠٠/١٨٠  ٤٠  تايوان

  ٠٠٠/٠٠٠/١  ٥٠  تايلند

  -  ٤٤  مالزي

  -  ٢٦  گينه نو

  -  ١٤  النكا سري

  

  . است  به تنهايي دو ميليون هكتار از اراضي را پوشانده Phyllostahys edulis ةگون

دهد و نياز  ر بيشتر كشورهاي آسيايي، بامبو بخش مهمي از منابع طبيعي را تشكيل ميد  

اي  گونه. گياه بامبو از نمونة گياهاني است كه رشد چشمگيري دارد. نمايد روزانة مردم را تأمين مي

 توان با چشم ديد و صدايش را نمايد و رشد آن را مي  رشد ميمتر سانتي ١٢٢از بامبو در يك روز 

دليل  نظير به اين رشد بي. شهرت دارند» گر گياه معجزه« بامبوها به ةاين گون. با گوش شنيد

  . شود ناميده مي» ريزوم«ساختمان زيرزميني بامبو است كه 

  

  هاي بامبو شناسايي نمونه

بار به گل   سال يك١٢٠ تا ٦٠اين است كه بين » علف قدكشيده«از شگفتيهاي طبيعت بامبو 

اي است از پايان حيات آن؛ زيرا كوتاه زماني پس از ريزش گلها، حياتش  نشيند و اين نشانه مي

 مشكل  زادآوري بامبو بسيار ها، دستيابي به گل، ميوه و اندام لذا براي شناسايي نمونه. يابد پايان مي
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كه در انجام دادن اين كار، هميشه دانشمندان با مشكالت  طوري به. اي ناممكن است و تا اندازه

كار رود يا يك  هاي متفاوت به رو هستند؛ بنابراين، ممكن است يك نام براي نمونه بسياري روبه

  . نمونه بامبو با نامهاي متفاوت شناخته شود

رو، به اجبار بيشتر  شود، از اين هاي آن استفاده نمي  نمونهاز اندام زادآوري بامبو در شناسايي  

هاي ساقه، پهناي  از ساختمان گياهي مانند غالف، ساقه و ويژگيهاي ساختماني، فاصلة بندها يا گره

 سلولي، ويژگي برگها، ويژگيهاي سطح بيروني ساقه، پهنا و بلندي ساقه، ةديوارة ساقه، پهناي ديوار

هاي  همچنين در بخش آوندي جنسها و نمونه. شود ناسايي آن استفاده ميويژگي ريزوم براي ش

گوناگون بامبو، در اندازه و ترتيب قرار گرفتن تفاوتهاي زيادي وجود دارد كه براي شناسايي 

  . شوند ها نيز استفاده مي نمونه

اي بندي بامبو در آسيا و همچنين در غرب، تالشهاي زيادي انجام شده، بر دربارة طبقه  

  : است كه بر پاية ساختمان تخمدان به هاي بامبو روش زير پيشنهاد شده  شناسايي نمونه

 Schizostachyum, Dehlondra, Melocanna: Schzostachyum نمونه؛ -الف

  Oxytenathera: Oxytenathera نمونه؛ -ب

 Melacalmus, Dinochloa: Bambusa-Dendrocalamus Dendroclamus نمونه؛-ج

Gigantochloa, Thyrsostachys, Bambusa, Racemobambos, Guadu  
Arundinaria: Arundinaria نمونه؛ -د

۵  
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  هاي مختلف بامبو  گونهة خصوصيات رشد ساق-٢جدول 

  
 (mm)ضخامت بدنه  (cm)قطر  (m)ارتفاع   نام گونه

Arundinaria alpimi ١٠ -٢٠  ۱۰- ۸  نازك  
Arundinaria japonica ٢ -٥  ۵- ۴  -  
Bambsa arundinaceac ٢٦ -٣٠  ۱۸- ۱۵  ضخيم  

Bambusa Longispiculata ١٥  ۸- ۶  -  
Bambusa multiplrx ٣ -٧  ۵/۳- ۱  -  

Bambusa polymorpha ١٦ -٢٨  ۱۵- ۸  ضخيم  
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  )ادامه( هاي مختلف بامبو  گونهة خصوصيات رشد ساق-٢جدول 

  

Bambusa tulda ٦ -٩  ۱۵- ۱۰  ۱۲- ۸  
Bambusa Vulgaris ٨ -١٨  ۱۰- ۵  ۱۶- ۸  
Cephalostachyum 

Pergracile 
  ضخيم  ۵ -۸  ١٠ -١٥

Dendrocalamus brandisii ٢٤ -٣٦  ۱۲- ۲۰  -  
Dendrocalamus 

giganteus 
  ضخيم  ۳۰ -۳۵  ٣٠ -٣٥

Dendrocalamus 

hamiltonii 
٢٠ -٢٥  ۱۵- ۱۰  ۱۳- ۸  

Dendrocalamus 
longispathus 

٢٠  ۱۵- ۸  ۱۲- ۸  

Dendrocalamus 

membranaceus 
١٨ -٢٤  ۱۲- ۵  -  

Dendrocalamus strictus ٨ -١٨  ۱۲- ۵  ضخيم  
Gigantochloa apus ١٢ -٢٠  ۱۲- ۵  ۱۵  

Gigantochloa 

Verticillata 
٢٥ -٣٠  ۱۵- ۸  -  

Guadua angustilolia ١٠ -١٨  ۱۵- ۱۰  -  
Melocanna bambusoides ١٣ -٢٣  ۱۵- ۵  ضخيم  
Ochlandia travancorica ٢ -٦  ۵- ۲  ضخيم  

Oxythenanthera 
abyssinica 

  ضخيم  ۵ -۱۵  ٥ -١٥

Oxythenanthera albo-

ciliata 
  نسبتاً ضخيم  ۱ -۲ -۳  ٧ -١٠

Oxythenanthera nigro-
ciliata 

  ضخيم  ۶ -۱۰  ١٠ -١٥

Phyllostachys aurea ٧ -٩  ۵  ضخيم  
Phyllostachys 

bambusoides 
  ضخيم  ۱۲ -۲۰  ١٥ -٢٥

Phyllostachys nigra ٥ -٧  ۳- ۲  -  
Phyllostachys pubescens ١٠ -٣٥  ۳۰- ۱۰  -  

Schizostachyum 

brachycladum 
  نازك  ۲ -۷  ١٠ -١٣

Teinostachyum dulloa ٩ -٢٣  ۱۰- ۵  نازك  
Thyisostachys oliveri ١٢ -٢٥  ۸- ۵  -  

Thyisostachys siamensis ٧ -١٣  ۶- ۳  -  
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  رشد بامبو

هاي بامبو كمي   كه در آن ساقه٦اي تك ساقه: وجود داردسبب تفكر در ريزوم، بامبو به دو شكل   به

ها اساس  ريزوم. شوند  ناميده مي٧اي هاي نزديك به هم كه چندساقه از يكديگر دور هستند يا ساقه

 ةرشد ساق. شود جا مي دهند كه در آن، مواد غذايي اندوخته و جابه ساختمان بامبو را تشكيل مي

يي اندوخته شده در ريزوم بستگي دارد كه سبب رشد و زياد شدن  مواد غذاةجديد بامبو به انداز

 بلند و  كنند كه ريزوم اي در سرزمينهاي معتدل و معتدل گرم رشد مي بامبوهاي تك ساقه. آن است

  . تر است  دارند و كلفتي ريزوم از ساقة رشد كرده از آن، باريك باريك

  
هاي  هاي كناري آن ساقه كند و از جوانه ميگونه ريزوم در هر سال يك تا شش متر رشد  اين  

هاي  هاي نخستين نيروي بيشتري دارند و ساقه در ادامة فصل رويش، جوانه. رويد تازة بامبو مي

 رشد زيادي (Melocanna. Phyllostachys)اي  هاي تك ساقه نمونه. رويد تري از آنها مي كلفت

گونه ريزوم در شرق  اين. آورند وجود مي را بهشوند كه سرانجام جنگل انبوهي  دارند و گسترده مي

  . فراوان است) چين و ژاپن(آسيا 

هاي  كنند، از گونه اي رشد مي اي كه در سرزمينهاي حاره بامبوهاي چندساقه  

Dendrocolamus Gigantochloaهستند كه با آب و هواي سرد و يخبندان سازگاري ندارند  .

هاي كناري  جوانه. رويد اي است كه از آنها مي تر از ساقه تريزوم آنها خيلي كوتاه، محكم و كلف

آورند كه از انتهاي هر ريزوم يك ساقه بامبو  وجود مي اي را به اي، ريزوم تازه بامبوي چندساقه
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بين سي تا صد ساقه در هر بخش (آيد  وجود مي هاي انبوهي به با اين ريزوم ساقه. رويد مي

  ). ريزوم

  
  

  .زوم در هندوستان فراوان استگونه ري نمونة اين
  

.  زمينهاي رشد آن بستگي داردةپراكندگي اين دو نمونه ريزوم به بارندگي و گرماي ساليان

هاي جدا از  اي يك گونه ريزوم ميانه نيز وجود دارد كه ساقه اي و چندساقه بين ريزوم تك ساقه

گونه ريزوم را   كه اينMembranoceus و Dendrocalamusهاي  مانند گونه. آورد وجود مي هم به

Metomorphشوند و تنها در  هاي بامبو در آغاز فصل بارندگي از خاك پديدار مي جوانه. اند  ناميده

  . دهند اي است كه در تمام سال به رويش خود ادامه مي آب و هواي حاره

به اندازة نهايي شوند و جوانه از ابتدا  تر نمي ها كلفت الية زاينده رشد ثانوي ندارد و جوانه  

هاي  گونه. رسد  رشد خود مية ماه به بيشترين انداز٤ تا ٢ بامبو در ةبلندي ساق. خود است

روز ادامه دارد و  رشد قدي بامبو در شبانه. كنند اي رشد مي هاي چندساقه اي تندتر از گونه ساقه تك

اي بامبو بيشتر در شب  رهدر سرزمينهاي حا. كند  بيشتر در روز رشد ميPhyllostachys ةتنها گون

 ة، در گونمتر سانتي ٣٠ تا ١٠ميانگين رشد قدي بامبو در بيست و چهار ساعت به . كند رشد مي
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Bambusa giganta ة، گونمتر سانتي ٥٠ به Bambusa tolda ة و گونمتر سانتي ٧٠ Phyllostachys 

  .  استمتر سانتي ١٢٢

كردند كه   مرگ را به اين ترتيب اعدام ميهاي گذشته، در خاور دور محكومان به در سده  

ها بعد از چند روز از بدن بيرون  خواباندند، جوانه هاي بامبو مي محكوم را به پشت بر روي جوانه

  . داد زد و محكوم به شيوة دردناكي جان مي مي

به هايي از بامبو در سرزمينهاي معتدل  گونه. هاي آن متفاوت است  بامبو، در گونهةبلندي ساق  

 ةونــر و گـاي پانزده تا بيست مت حاره اي زيرــار متر و در سرزمينهــدي دو تا چهــبلن

Bambusa polymorpha ة متر و گون٣٠ به بلندي Phyllostachys Pubescens متر ٣٥ به بلندي 

 رشد بامبو  درحالةانتهاي جوان. شوند  متر يافت مي٣٧ به بلندي Dendrocalamus ةو گون

اين پوشش با كركهايي به رنگ . گيرد  كه يك پوشش آن را دربرميدار است  فلسمخروطي و

است كه سبب بروز تورم گلو و حفرة بيني و خارش  اي تيره پوشيده شده  اي روشن تا قهوه قهوه

 بامبو چگونگي قرار گرفتن بخش انتهايي ةيكي از راههاي شناخت گون. شوند پوست انسان مي

افتد و از آن، براي  آنكه ساقه به بيشترين رشد خود رسيد پوشش آن ميپس از . جوانة آن است

  . كنند كاربردهايي متفاوت استفاده مي

كنند و  بيشتر آنها مستقيم رشد مي. هاي بامبو متفاوت است اندازه، شكل و رنگ ساقه  

  : شماري ديگر رشدي نامنظم دارند مانند

  (Cephalostachyum capilatum, Arundinaria Prainii)مو ة يا باالرونده مانند ساق 

(chusquea, Dinochlo) يا مانند گياهان علفي (Micro Bambus) ويژگيهاي ٢ جدول شمارة 

 ةساق. ساقة بامبو گرد و صاف است. دهد هاي متفاوت بامبو را نشان مي  گونهةرشد ساق

و ژاپن در ساختن در چين . اند  بسيار كمياب(Phyllostachys guadrangularis)چهارگوش 

هاي بامبو چهارگوش  براي اينكه ساقة گونه. كنند گونه قالبها استفاده مي اسبابهاي تزئيني از اين

جوانة درحال رشد را در ميان يك قالب چهارگوش . گيرند گيري بهره مي شوند از روش قالب

اين كار دربارة . يردگ دهند و بامبو همراه رشد، تركيب ديوارة قالب را به خود مي چوبي قرار مي

  . گيرد  انجام ميPhyllostachys SP ةگون
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رنگ . است ساقة تازه و يك سالة بامبو در جاي گره، برگچة شادابي دارد كه به گره چسبيده   

دست آوردن سن ساقه مشكل  به. آيد اين ساقة جوان، سبز است و در سال سوم به رنگ زرد درمي

توان سن   ساقة جوان و با فهميدن نرمي و سختي آن مياست و با فشار دادن انگشت بر روي

پس از آنكه قدكشيدن ساقه به پايان .  نسبي استةبلوغ ساقة بامبو يك واژ. دست آورد ساقه را به

شوند و  وسيلة برگ و فتوسنتز آن به مواد ديوارة سلولزي تبديل مي اكسيدكربن دريافتي به رسيد دي

اي بر  روش علمي و با گذاشتن نشانه آوردن سن درست ساقه بهدست  به. كنند در آنجا رسوب مي

تندي انجام  رشد يك ساقة تازة بامبو در چند ماه به. روي ساقه در هر سال و شمردن آنهاست

. شود گيرد و پس از رسيدن به بيشترين رشد قدي، فرايند بلوغ يا چوبي شدن ساقه انجام مي مي

ميرد ولي  ساقه پس از رسيدن به سن بلوغ مي. ج سال استهاي متفاوت از سه تا پن كه در گونه

. ساقة بامبو توخالي و بسيار اندك، توپر است. ماند ريزوم در داخل خاك براي هميشه زنده مي

بلندي، كلفتي و پهناي ديوارة ساقه در . يابد كم كاهش مي كلفتي ساقه از بخش يقه به تاج كم

و مياني ديوارة ساقه بامبو را يك الية كوتيني پوشانيده بخش روي . هاي بامبو متفاوت است گونه

ساقة بامبو از بافت پارنشيم، آوند چوبي، بافت . نمايد است كه از بخار شدن رطوبت جلوگيري مي 

بخش آوندي از بخش داخلي ديوارة ساقه به بيرون .  است وجود آمده فيبري و آوند آبكش به

كند و بافت فيبري  ندي جريان حركت آب را كنترل ميبخش آو. شوند تر مي تر و فشرده كوچك

چهل تا (پهناي بافت فيبري در بخش بيروني ديوارة ساقه بيشتر .  بامبو استةبراي سختي ساق

است كه ) پانزده تا سي درصد( آن در بخش داخلي ديوارة ساقه كمتر و  ةو انداز) شصت درصد

  . در اينجا بافت پارانشيمي بيشتر است

 فيبري در امتداد محور ساقه قرار دارند و نسبت بلندي به كلفتي اين سلولها صد سلولهاي  

ترين بخش ساقه، كمي باالتر از  ها، آوندها در امتداد ساقه قرار دارند و ضعيف مابين گره. است

خوانده ) روزنه(در هر گرة ساقة بامبو، يك صفحة افقي قرار دارد كه ديافراگم . آخرين گره است

   .شود مي
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  دهي بامبو گل

بامبوهاي علفي در هر سال . خوبي شناخته نشده و بسيار پيچيده است دهي بامبو هنوز به فرايند گل

اي بامبو   ساقه هاي تك گونه. دهند تر گل مي شوند و بامبوهاي معمولي در زمان طوالني بارور مي

در بسياري .  دارندn٢-٧٢ كروموزمي ةاي شمار  و بامبوهاي چند ساقهn٢-٨٤شمارة كروموزمي 

دهي بامبو طوالني، نامرتب و بين  هاي متفاوت گل ميرد و در گونه دهي مي موارد، بامبو بعد از گل

  . گيرد جمعي انجام مي  سال است و دسته١٢٠-٦٠

 و Dendrocalamus, Arundinaria wrightiana, edudisBambusa lineateهاي  گونه  

ميرد و ريزوم  وجود آمدن ميوه، مي ساقه پس از به. دهند  ميهاي ديگر هرساله گل شماري گونه
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جمعي  هاي بامبو در يك زمان از سال، دسته هريك از گونه. ماند براي ادامة زندگي خود زنده مي

كه براي نخستين بار در سال   از زمانيBambusa Vulgaris ةدهند، گون در سرتاسرجهان گل مي

  .  است ز گل نداده هنو١٩٨٥ آزمايش شد تا سال ١٨١٠

 Melocanna ةدهي گون  آن، گلةنمون. دهند جمعي گل مي هاي بامبو دسته بيشتر گونه  

baceifera در اسام و دهرادون هندوستان در يك زمان است كه بيش از دو هزار ١٩٦١ در سال 

ها است  دهي بامبو، كم شدن جوانه يك نشانة نزديك شدن به زمان گل. كيلومتر از هم فاصله دارند

گل بامبو سبزرنگ است و در ماههاي نوامبر تا ژانويه گل . شود كه از يك سال گذشته شروع مي

اي بارورتر از  هاي بامبو چندساقه دانه. رسد  ماههاي فوريه تا مارس ميةدهد و بذر در فاصل مي

. شود جوانه زدن دانه، دو هفته پس از تماس با خاك نمايان مي. اي است ساقه بامبوهاي تك

دهي بامبو يك فاجعة اقتصادي است چون پس از آن ديگر به اندازة گذشته، ساقه براي  گل

هاي كاغذسازي نيز  كارخانه. ماند هاي متفاوت و جوانة بامبو براي خوراك مردم باقي نمي استفاده

ي مانند فراواني ناگهاني بذر بامبو سبب افزايش شمار جانوران. شوند رو مي با مشكالت بزرگي روبه

 بامبو پايان يابد اين جانوران به محصوالت ةكه تولد دان شود و زماني موش و موش صحرايي مي

دهي و توليد بذر فراوان بامبو نياز به تمامي انرژي  گل. سازند كشاورزي آسيب فراواني وارد مي

 پس از  سلولهاي پارانشيمي ساقه و ريزوم دارد كه اين، دليل اصلي مرگ ساقه،ةاندوخته شد

شدت كاهش  دهي ويژگيهاي مكانيكي و فيزيكي ساقة بامبو به پس از گل. دهي بامبو است گل

دهي تا دو سال براي  ساقة بامبو پس از گل. شكنند شوند و مي ها به پايين خم مي ساقه. يابد مي

 تر دليل كمبود شديد نشاسته در برابر سوسكهاي چوبخوار مقاوم كاغذسازي مناسب نيست و به

  . است

  

  ويژگيهاي شيميايي بامبو

ها،  ديگر مواد آن مانند رزينها، تانن. مادة اصلي ساقة بامبو، سلولز، همي سلولزي و ليكينين است

هاي متفاوت، شرايط رشد، سن و بلندي ساقه  موم و نمك غيرآلي كه تركيب اين مواد در گونه

تر شدن  رسد با سخت و محكم وغ مي بامبو بعد از يك سال به بلةچون ساق. بامبو متفاوت است
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كنند و  تدريج تفاوت پيدا مي ساقة نرم و شكننده در اين فرايند، ميزان ليكينين و مواد ئيدروكربور به

  . ماند پس از رسيدن به سن بلوغ نسبت اين مواد ثابت مي

  

  خشك كردن بامبو

ه، سن و شرايط خشك واكنش بامبو در خشك شدن به رطوبت نخستين، گونه، كلفتي ديوارة ساق

. كند ميزان رطوبت ساقة بامبو در سن، فصل بريدن و گونه فرق مي. شدن ساقه بستگي دارد

همچنين . تر ساقه بيشتر است  پايينةهاست و اين تفاوت در ناحي رطوبت ساقة بامبو بيشتر از گره

ي جوان نابالغ نهالها.  داخلي ديوارة ساقه بيش از ناحية بيروني استةميزان رطوبت در ناحي

. ساقة جوان بامبو در امتداد بلندي رطوبت يكنواختي دارد. هاي بالغ دارند رطوبتي بيش از ساقه

تر از دو سال در ناحية پايين ساقه رطوبت بيشتري دارند كه گاهي تفاوت رطوبت  هاي مسن ساقه

  . رسد در ساقه به چهل درصد هم مي

 بريده شده در چهار هفته يبامبو. ير فراواني داردفصلهاي سال، در اندازة رطوبت ساقه تأث  

هاي بريده شده را بايد راست و در راه رشد بامبو سر پا نگه داشت؛ زيرا اگر  شود، ساقه خشك مي

خشك كردن بامبو در كوره در شرايط . افقي چيده شوند زمان خشك شدن دو برابر خواهد شد

هاي متفاوت بامبو به كلفتي ديوارة ساقه  تر است و زمان خشك شدن گونه كنترل شده مناسب

شود، شدت  بستگي دارد و چون كلفتي ديوارة پايين ساقه بيشتر است اين بخش ديرتر خشك مي

 نابالغ بامبو بيشتر است و چون رطوبت زيادتري دارد زمان بيشتري براي ةخشك شدن ساق

تدريج از  يرد كه بهپذ نخست، خشك شدن با سرعت بيشتري انجام مي. خشك شدن نياز است

  . شود شدت آن كاسته مي

اگر مواد موجود در آب . يابد تر از چوب انجام مي جذب رطوبت بامبوي خشك شده سريع  

  . تر خشك خواهد شد  گرفته شود بامبو سريع٨بامبو با خيساندن
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  معايب خشك شدن

ترك از . د آيدوجو خوردگي سطحي به  دليل خشك شدن، ترك  ممكن است بهها در تمام گونه

بامبوهاي بالغ .  بامبو بستگي داردةشود و ادامة آن به گونه و كلفتي ديوارة ساق جاي گره شروع مي

 بامبوي نابالغ ةدگرگوني شكل در ساق. با ديوارة كلفت براي ترك خوردگي آمادگي بسيار دارند

. دارد  دروني ترك برمي دارند، از بخش هايي كه ديوارة ساقة كلفت گونه. آيد وجود مي بيشتر به

  .آيد وجود مي ها به  بين گرهةكشيدگي ساقه در فاصل دليل هم خميدگي، به

تواند  وجود آيد كه مي  شديد به٩دليل خشك شدن، ممكن است كه در بامبو خردشدگي به  

هايي در بخش بيروني ديوارة ساقه  دنبال آن حفره بر اثر خشك شدن مصنوعي يا طبيعي باشد كه به

خشك شدن سبب . شود تر شدن تركهاي بخش داخلي ديواره مي آيد و سبب بزرگ د ميپدي

 فشرده و چوبهاي بخش دروني كشيده شوند كه در پي ،شود كه چوبهاي بخش بيروني ساقه مي

بامبو . خردشدگي در بامبوهاي نابالغ بيشتر است. شود آن، تنشهاي شديدي ايجاد و بامبو خرد مي

شود در نتيجه، بيشتر از فصل بارندگي در آن خردشدگي  خشك ميتر  در فصل خشك سريع

. شود شود، بخش پايين ساقه، كه ديوارة كلفتي دارد بيشتر از بخش بااليي آن خرد مي آشكار مي

خيساندن بامبو در آب دو تا شش . اند براي جلوگيري، تيمارهاي متفاوتي مورد آزمايش قرار گرفته

 تفاوت چنداني ندارد بلكه سبب ترك خوردگي، شكاف و خرد ساعت نه تنها در خشك شدن آن

دليل واكنشهاي مواد آلي  شود و نيز بامبوي در آب مانده بوي نامطلوبي دارد كه به شدن شديد مي

  . آيد وجود مي به

قرار دادن بامبوي سبز در مجاورت بخار آب، براي خشك كردن آن مناسب نيست و از   

اگر بامبو تا پنجاه درصد خشك شده باشد . كند ها جلوگيري نمي ترك خوردگي و خرد شدن ساقه

. گرداند خشك كردن بامبو، رنگ آن را برمي. اي مناسب است گرم كردن بر روي آتش تا اندازه

آيد ولي بامبوي نابالغ پس از خشك  رنگ درمي بامبوي تر پس از خشك شدن به رنگ زرد كم

تر از  شوند پررنگ هاي بامبو كه طبيعي خشك مي قهسا. گيرد شدن رنگ سبز زمردي به خود مي

  . شوند آنهايي هستند كه مصنوعي خشك مي
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  بامبو و دوام طبيعي آن

 و حشرات قرار دارد، عمر ١٠ ميكروارگانهاةبرداري در مجاورت حمل هاي بهره بامبو در تمام مرحله

نند چوب، حشراتي از قبيل به ساقة بامبو ما. است مفيد بامبو به آسيب بيولوژيكي آن وابسته 

هاي   گونهةوسيل به% ٢٠كنند و در رطوبت بيش از  ها حمله مي سوسكهاي چوبخوار و موريانه

پذير خواهد بود؛ بنابراين دوام بامبو بيشتر بستگي دارد به شرايط آب و هوايي و به  قارچها آسيب

 سه سال و در مورد استفاده از عمر مفيد بامبو در مجاورت با هوا. گيرد محيطي كه در آن قرار مي

دوام طبيعي . آورد آن در زير سقف پوشيده و بدون مجاورت با خاك تا شش سال دوام مي

 ةدهد كه گون آزمايشهاي انجام شده در فيليپين نشان مي. هاي بامبو متفاوت است گونه

Dendrocalamus merilliamusهاي  دوام و گونه  كمschizostachyum lima و S.diffusam 

  .  دوام بيشتري دارندS.Zollingerii ةبادوام و گون

بخش دروني ديوارة ساقه بيش . دوام بخش پايين ساقه، بيش از بخشهاي مياني و باالتر است  

گيرد؛ زيرا بافت پارانشيمي بيشتر  از بخش بيروني آن مورد آسيب موجودات بيولوژيكي قرار مي

دهد كه بامبو را  در وضعيت كنترل شده نشان ميتجربيات آزمايشگاهي . در اين بخش است

اي  كنند بيشتر از قارچهايي كه پوسيدگي قهوه قارچهاي گياهي كه پوسيدگي سفيد و نرم ايجاد مي

  .كند كنند، خراب مي توليد مي

. شود  ساعت پس از بريده شدن شروع مي٢٤ سوسكهاي پودركننده ةوسيل آسيب بامبو به  

با بررسيهاي انجام گرفته . ليل نشاستة فراوان در ساقة بامبو استد اين سرعت خراب شدن به

 كه بامبوهاي بريده شده در فصل تابستان بسيار تندتر از بامبوي بريده شده در ه استروشن شد

. شوند؛ زيرا ازت مورد نياز اين موجودات در فصل خشك بيشتر است فصل بارندگي، خراب مي

  . يابد ش مياين حالت با افزايش سن ساقه كاه

شود و در نتيجه، در برابر سوسكها   موجود در ساقة بامبو كم ميةدهي نشاست دليل گل به  

هاي بامبو در برابر تخريب عوامل بيولوژيكي  گونه. تر خواهد شد تر خواهد بود، ولي شكننده مقاوم

 در برابر Dendrocalamus strictus ةمقاومتي متفاوت دارند، براي نمونه، مقاومت بامبوي گون

  .  استLongispothus Dendrocalamus ةتخريب موريانه كمتر از بامبوي گون
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  كاربردهاي بامبو

ويژه ايران و مشكالت فراوان ناشي از آن، كه  با توجه به رشد روزافزون جمعيت جهان و به

ن روي تر از ساير گياها اندازد بامبو با رشدي سريع زندگي و سالمت محيط زيست را به خطر مي

براي نمونه، . تواند در احياء و حفظ منابع طبيعي نقش مؤثر و ارزشمندي را ايفا نمايد خشكي، مي

ترتيب، از تبديل اين جنگلها  بدين. شود بازده، قطع و بامبوكاري مي در چين و تايلند جنگلهاي كم

 ةدليل شبك شود و نيز كاشت بامبو در شيبهاي تند به كشت جلوگيري مي به زمينهاي غيرقابل

رشد فراوان، آساني زياد شدن و كوتاهي . نمايد  ريزوم از فرسايش خاك جلوگيري ميةگسترد

شود كه زمينهاي زير كشت بامبو پس از چهار تا پنج سال به  برداري بامبو سبب مي دورة بهره

با رشد زياد برداري از درختهاي  كه براي بهره درحالي. برداري درآيند جنگلهاي انبوه و آماده بهره

  . هشت الي پانزده سال زمان نياز است

در سالهاي اخير براي تصفيه و بازيابي شهري، از مزارعي كه در آنها علفهاي بلند و بيشتر   

در زمينهاي زراعي كه در مسير بادهاي شديد قرار دارند از . شود  استفاده ميه استبامبو كاشته شد

هاي بامبو در  د كه در اين صورت بايد از گسترش ريزومشو عنوان بادشكن استفاده مي بامبو به

براي جلوگيري از پيشروي زمينهاي باير، استفاده از زمينهاي . زمين كشاورزي جلوگيري نمود

شيبداري كه براي كشاورزي باصرفه و مناسب نيست و همچنين براي ايجاد فضاي هميشه سبز 

در پكن، پارك . وناگون و مناسب استفاده نمودهاي گ توان از گونه در پاركها و مناطق شهري مي

به مساحت چهل هكتار » كار«بزرگي از بامبو وجود دارد و در فرانسه نيز در منطقة آندوز استان 

 بازار ١٩٩٨در سال . ه استحدود يك ميليون ساقه بامبو از يكصد گونة مختلف كاشته شد

اي اختصاص  رهاي قديمي فرانسه بودجهمشترك اروپا براي بررسي دربارة كشت بامبو در شاليزا

  ١١.داد

  

  هاي چوبي  كاربرد بامبو در صنايع چوب و فراورده-1

توان يافت كه بامبو به اندازة  كمتر جايي مي. جاي چوب استفاده كرد توان به از بامبو همه جا مي

ري و پذي دليل يكنواخت بودن، انعطاف غالباً در بسياري موارد به. چوب قابل مصرف نباشد
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چون الياف سلولزي بامبو بسيار . مراتب مفيدتر از چوب است استحكام توأم با سبكي كاربرد آن به

  . كاغذ، مادة مناسبي استةبلند و براي تهي

طور  شود و درحال حاضر، ساالنه به از هر چهار تن ساقة بامبو يك تن كاغذ سفيد توليد مي  

دليل داشتن مقداري ناخالصي و در نتيجه  شود كه به يمتوسط سه ميليون تن بامبو به كاغذ تبديل م

اما . شود  كاغذ بيشتر از اين مقدار استقبال نميةهزينة اضافي براي پخت و سفيد كردن، براي تهي

شود كه  بيني مي دليل افزايش روزافزون استفاده از كاغذ در جهان و محدوديت مواد اوليه پيش به

اكنون در چين نود گونه كاغذ  هم. يشتري بامبو استفاده شوددر آينده براي كاغذسازي مقدار ب

شود و كشورهايي مانند پاكستان، هند، برزيل، تايوان، اندونزي، فيليپين،  مختلف از بامبو تهيه مي

با افزايش و گسترش زمينهاي زير كشت بامبو اندازة توليد خمير كاغذ خود را چند برابر ... كنيا و 

هاي چوبي بامبوست كه به نسبت چوب دوام و  ته اليه يكي ديگر از فراوردهتخ. اند افزايش داده

محكمي و كيفيت بهتري دارد و از آن در ساخت اسباب و وسايل گوناگون از قبيل، ميز، صندلي، 

هاي آسياب بادي، وسايل ورزشي و غيره استفاده  پوش، قالب قطعات بطني، تغذيه جعبه، كف

  . هواپيما استفاده كردندةگ جهاني دوم از آن در ساخت بدنحتي ژاپنيها در جن. شود مي

در كشور چين براي زيبايي نما بر روي كمد و مبلهاي ساخته شده از چوب، حصير بافته   

 خرده چوب استفاده ةتوان براي تهية تخت از بامبو و دور ريز آن مي. چسبانند شده از بامبو را مي

  ١٢.ردنمود كه به نسبت چوب كيفيت بهتري دا

  

   كاربرد بامبو در صنايع عمراني و ساختماني-2

ويژه در كشورهاي در حال توسعه بيش از   مسكن و مصالح از مشكالت بزرگي است كه بهةتهي

در اين بين، بامبو با امتيازات و ويژگيهاي استثنايي و قيمت ارزاني كه دارد . پيش وجود دارد

 در عمران و آباداني روستايي و شهري نقش مهمي عنوان يكي از مصالح ساختماني تواند به مي

. كند نقاط گوناگون دنيا حتي در كشورهايي كه بامبو در آنجا رشد نمي داشته باشد و هنوز هم در

كاربردهاي گوناگون بامبو . شود عنوان نوعي مصالح ساختماني پژوهشهايي انجام مي دربارة بامبو به

  :ارد زير استدر صنايع عمراني و ساختماني شامل مو
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   تير و ستون-الف

عنوان تير و ستون در ساختمانهاي  توان به راحتي مي از بامبوهاي قطور با بست و اتصاالت ساده به

پذيري خوبي نيز دارند و براي  قيمت استفاده كرد كه درعين استحكام انعطاف مسكوني ارزان

  .شود اي ستون استفاده ميهم پيوستن چندين بامبو بر ساخت ساختمانهاي چند طبقه از به

  هاي كاذب  سقف-ب

گاهي آن را با حوصله و دقت كنار هم . گيرد بامبو براي سقفهاي شيرواني مورد استفاده قرار مي

با ميخ (گاهي نيز آنها را كنار هم چيده . شود دهند كه سقف كاذب زيبا و جالبي درست مي قرار مي

اغلب (و روي بامبوها را با مالت ) كنند تصل مييا سيم مفتولي به چهار تراش زيرسازي سقف م

توان از حصيرهاي بافته شده از نوارهاي بامبو نيز  جاي بامبو مي به. دهند پوشش مي) مالت گچ

  .استفاده كرد

   ديوارهاي جداكننده و غيرباربر-پ

عنوان  ههاي نواحي استوايي از بامبو و حصيرهاي بافته شده از بامبو با قالبهاي چوبي ب در خانه

توان تركيبي از  هاي غيرباربر مي براي ساخت ديوارها و تيغه. شود ديوارهاي جداكننده استفاده مي

  .كار برد  مناسب بهةدهند بامبو و مالتهاي پوشش

  ها  داربست-ت

در بسياري از كشورهاي آسياي شرقي داربستهاي ساختمانهاي مرتفع از بامبو است؛ زيرا در 

. تر است دليل سبكي، حمل و نقل و ساخت داربست آسان تر و به زي ارزانمقايسه با داربست فل

هنگام برپايي ساختمانهاي بلند در وسط شهر، كه اطراف كارگاه ساختماني رفت و آمد عابران و 

كنند كه از افتادن  وسايل نقليه زياد است، حصيرهاي بافته شده از بامبو را به داربستها متصل مي

  . مصالح به پايين كارگاه جلوگيري شوداحتمالي اشياء يا

   خرپاها-ث

شود و بخشهاي باربر اصلي اين  هزينه استفاده مي سالهاست كه از بامبو در ساخت ساختمانهاي كم

در . اند اي ساخته شده ساختمانها از خرپاهاي بامبويي است كه درعين سادگي، با مهارت ويژه

تر يوليوس يانسن رسالة دكتراي خود را دربارة  دك١٩٨١ فني ايندهون هلند در سال ةدانشكد
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عنوان  از پژوهشهاي ايشان در زمينة خواص مكانيكي و كاربرد بامبو به. خرپاهاي بامبويي ارائه داد

نامبرده با استفاده از اتصاالت ساده و سنتي خرپاهاي بامبويي، . مصالح ساختماني تأييد و تقدير شد

اي تحمل بار وارده از سقف شيرواني پوشيده از ورق گالوانيزه چندين خرپا با دهانة هشت متر بر

دار تهيه و طراحي كرد و آنها را مورد آزمايش قرار داد كه نتايج  يا ورقهاي سيماني الياف

خرپاهاي بامبويي در برابر نيروهاي ناشي از زلزله و توفان . بخش بود آزمايشهاي وي رضايت

  .شود ر سطح وسيعي استفاده ميالعمل مناسبي دارند و از آن د عكس

   پلهاي روستايي-ج

سازند كه تركيبي از  گاهها از بامبو پلهاي محكم و زيبايي مي در روستاها و بعضي از پاركها و تفريح

هاي  از رشته. داربستها و خرپاهاي بامبويي است و نيز از طنابهاي طويل و محكم بافته شده است

پلهاي بامبويي در كمال سادگي و ارزاني سهم زيادي . سازند  ميبامبو پلهاي معلق براي رفت و آمد

در يكي از شهرهاي آلمان يك . هاي شهري و ساير روستاها دارند در ارتباطات روستاييان با جاده

است كه نخستين پل   متري از بامبو ساخته شده ٢٥طول پنجاه متر با دو دهانة  پل بسيار زيبا به

  . رود ر ميشما بامبويي در اروپا به

   سقفهاي مركب-چ

زمينه، آزمايشهاي زيادي انجام  دراين. اند اين سقفها از سقفهاي مركب فوالدي بتني الهام گرفته شده

در سقفهاي مركب بتني بامبويي، ديافراگم بندها مانند . ه استآميزي داشت شده كه نتيجة موفقيت

كاري ندارند چون بامبوها در  ج به نازككنند و اين سقفها احتيا هاي برشي عمل مي دهنده اتصال

اين نوع سقفها از بامبوهاي نصف شده و بتن با . بخشند كنار هم نماي زيبايي به سقف مي

هزينه و كوچك  هاي كم شوند و براي خانه  ساخته ميمتر سانتي ٢٦٠ الي ١٢٠هايي بين  دهانه

  .توان از آنها استفاده كرد مي

   مسلح كردن قطعات بطني-ح

اند كه از آن در مقاوم كردن قطعات بتني  خاطر مقاومت كششي باالي بامبو، مهندسان كوشيده به

هاي مختلف  است و آزمايشهايي در زمينه باره روشهاي گوناگوني آزمايش شده  دراين. استفاده كنند

  :ويژه در موارد زير هنوز ادامه دارد به
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   در بتن؛عنوان جايگزين ميله گردهاي فوالدي  بامبو به-الف

   الياف بامبو براي بهبود ويژگيهاي مكانيكي بتن و مالتهاي سيماني؛-ب

  ١٣. الياف بامبو براي تهية تخته سيماني و بتن سبك-ج

  

   كاربرد بامبو در صنايع دستي-3

كنند و نيازهاي روزمرة خود را  روستاييان هميشه از مواد طبيعي محلي به بهترين وجه استفاده مي

خاطر قابليت رشته رشته شدن و طولهاي  از ديرباز، بامبو به. نمايند ناگون رفع ميبه روشهاي گو

رفت و از آن، وسايل زيبا و  شمار مي آلي براي بافتن سبد و حصير به بلند و كلفتي كم، مادة ايده

كم از حالت سنتي خارج شده  در كشورهاي خاور دور، اين صنايع كم. شد بادوامي ساخته مي

اند توليدات صنايع دستي بامبو را براي رفع  آالت مكانيكي در تالش اختن ماشيناست و با س

لوازم و وسايل گوناگون ساخته شده از بامبو و نوارهاي . نيازهاي داخلي و صادرات، افزايش دهند

گهواره، ميز، صندلي، دسته چتر و چاقو، عصا، بشكه، چوب غذاخوري، : شرح زير است آن به

بان، دستة ابزار و وسايل كار، چوب سيگار، سالح، چوب   تابوت، حصير، سايهكالسكه، نردبان،

  .ماهيگيري، وسايل تزئيني، زيورآالت، كرجي، قايقهاي كوچك و صدها وسيله و لوازم ديگر

شكل فاق و زبانه يا   خود بامبو بهةبيشتر اتصاالت بامبوها را در اسباب و وسايل ساخته شد  

  .كند خ تهيه ميبند و طناب يا چسب و مي

  

   كاربرد بامبو در صنايع ديگر-4

با گذشت زمان كاربردهاي مختلفي نيز براي آن پيدا . گستردگي كارايي بامبو بسيار زياد است

 آن براي ساختن عطر استفاده ةهاي ساق گره براي نمونه، از بامبو در داروسازي و نيز از. شود مي

شود كه در كارگاههاي زرگري و مواد ديگر قابل استفاده  عالوه، از آن ذغال تهيه مي به. شود مي

هاي بامبو  هاي بعضي از گونه جوانه. شود از بامبو ابريشم مصنوعي و الكل نيز توليد مي. است

صورت  جوانة بامبو بافتي مانند سيب دارد و ارزش غذايي آن مانند پياز است كه به. خوراكي است

  .شود ميصورت كنسرو مصرف  تازه، خشك يا به
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 بامبو را به كنسرو ة تن جوان١٥٠ كنسروسازي در چين روزانه ةبراي نمونه، تنها يك كارخان

هاي بامبو براي تغذيه و خوراك دام مورد استفاده قرار  هاي بعضي از گونه كند و جوانه تبديل مي

ها و مثالً، خرس كمياب پاندا كه محل زيست اصلي آن جنگلهاي چين است بدون برگ. گيرد مي

خرسهاي جوان روزانه حدود چهل . تواند به حيات خود ادامه دهد هاي جوان بامبو نمي ساقه

  .كنند  جوان بامبو تغذيه ميةكيلوگرم از برگ و ساق

بندي و محافظت اشياء و  عنوان كود آلي و گاهي اوقات براي بسته از برگهاي بامبو به  

 دانشمند و مخترع معروف، مواد گوناگوني را توماس اديسون. شود كاالهاي شكستني استفاده مي

براي فيلمان اولين المپ الكترونيكي خود انتخاب كرد كه موفقيت وي را در اختراع بسيار 

  .ارزشمندش تكميل نمود

  

  مراكز مهم ديگر صنعت به غير از استان موردنظر

دليل نبود شرايط آب و  عمل آمده از ساير استانهاي كشور امكان رشد اين گياه به طبق تحقيقات به

خاك (دليل وجود شرايط مناسب از قبيل  هوايي مناسب ممكن نيست و تنها در استان گيالن به

  .رشد و نمو اين گياه ميسر است...) هاي مرغوب و غيره  مناسب، رطوبت كافي و وجود دانه

  

  هاي اقتصادي صنعت جنبه

  :توان موارد زير را نام برد  ومصالح مياز ديگر ويژگيهاي اين گياه در مقايسه با ديگر منابع

توان از آن  مدت مي هاي كوتاه تر است و در دوره مراتب ارزان  بامبو در مقايسه با چوب به-١

بامبو نياز به مراقبتهاي پرهزينه ندارد و از جنگلهاي بامبو هر چهار سال يك بار . برداري كرد بهره

برداري از درختهاي جنگلي را بايد از هشت تا ده سال  كه بهره برداري كرد درحالي توان بهره مي

  .شود بيني مي  سال پيش١٢٠برداري از جنگلهاي شمال ايران، حدود   هر بهرهةدور. انتظار كشيد

هاي آن از فوالد  كه مقاومت كششي برخي از گونه طوري  بامبو مقاومت كششي بااليي دارد، به-٢

 نيوتن بر ٥٠٤رويد كه مقاومت كششي آن   تايلند مينوعي بامبو در. معمولي نيز بيشتر است

  .ميليمتر مربع است
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پذيري و يكنواختي مناسب، بامبو يكي از مصالح  سبب محكمي همراه با سبكي، شكل  به-٣

هاي بامبويي مقاومت خوبي در برابر نيروهاي ناشي از باد و زلزله  ساختماني مناسب است و سازه

  .دارند

ري و استفاده از بامبو با ابزار و وسايل ساده ممكن است و نياز به تكنولوژي بردا  توليد، بهره-٤

براي نمونه، بعد از بمباران . نيروي تجديد حيات بامبو بسيار زياد است. پيچيده و وابسته ندارد

اتمي هيروشيما هيچ گياهي در آن زمينها زنده نماند و تنها گياهي كه از حيات باز نماند و به رشد 

  .ادامه داد بامبو بودخود 

شود، توليد و پرورش آن در استفاده و كاربردهاي   ساختماني طبيعي شمرده ميح بامبو از مصال-٥

ويژه جلوگيري از فرسايش خاك و  متفاوت صنعتي، براي حفظ محيط زيست و منابع طبيعي به

  ١٤.خرابي جنگلها بسيار سودمند است

  

  ها نوشت پي

واحد انسان، طبيعت، طراحي، استاد راهنما ) بافت سبد از بامبو، شرق گيالن، الهيجان(، فيبامبوبافخرايي، مريم، . ۱
  .۷۸آقاي محمد علي شاكري راد، تابستان 

 .اي در ساختمانهاي مركب بامبو عنصر سازه. ۲
3. foramlism. 

 شهيد ة چپ، كوچسرا، پيشخان، نرسيده به ازكم، دست  ساكن صومعه ، اهل خمام،۱۳۲۴فرزند غالم، متولد .۴
  .كند خواه، وي با همسر و فرزندش زندگي مي ابوالقاسم سلطان

  .بامبو طالي سبز. ۵
6. Leplomoroph, Monopedial.  
7. Poohymorph, Sympodial. 
8. Sodking.  
9. Collapase. 
10. Micro organism. 

  .بامبو طالي سبز. ۱۱
  .همان. ۱۲
 .همان. ۱۳
  .۱۷، عنصري در ساختمانهاي سبك، تهران، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، ص بامبوتسنيمي، عباسعلي، . ۱۴
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