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  پیش گفتار
   ترنمزارها و مرغزارها، در انتظار سبزه دوراز بههاي طبیعت، مهربانینشان از بی همراه با خالی کویر،کران تا کران در میانۀ سرزمین، 

برهنه، در کشمکش با آفتاب  تشنه و دوردست رود، خشک و زایندة دریا، در عطش جریان هاي تاریخی جنگل وغربت یادواره در غم باران، 
  در انجماد زمستان، طوفان، فسرده سوزان، در تالطم با باد و

  و سوداي اعجاز 
ها، نرم نرمک بوي خاك، عطر خاك و یادمان آفرینش، جویبارك هایی از دل سنگ، جریان جاريهاي باران، تراوش چشمهسروش قطره

ري در شریان سبز زیستن، تقلّاي وجود، شکفتگی قواي درون، شگرف جاري پایدا خاك، تمنّاي حیات، زمزمۀ آشنا از آمیزش آب و تجسمی
 کاریز،

  و زایش، زایش خاك
براي باشندگان، اندرونی لطیف، آرامشی  یتیامن، امیدي در درماندگی، یپناه یبمأوایی در  سرپناهی براي زیستن، سایه ساري در امان از آفتاب،

  ).13:1388،زا فرح( یدانگجاوو سرور ها  یسخت به، طعنه ها یخوش، بساطی در کامیابی، سیراب از تیعبوددر خلوت، خلوتی براي 
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  مقدمه
هاي محیطی و در پرتو تبادل برداري از توانهایی از کره زمین است که به همراه بهرهمعماري گلین، سرپناه و یادگار هزاران سالۀ بشر در بخش

هایی متعالی در آغاز یکجانشینی، به پیکره ها انانسکه صورت ساده مأواي نخستین  گونهبدانبه مراحلی از رشد رسیده،  جیتدر بهتجربیات، 
افزایی که به رشد تدبیر و هم .است شده  نیتأماز خاك محل  ها آنساختار  عمدهتنیده که بخش هایی درهمها و بافتپیکره. است ارتقاء یافته

هایی نموده که بخش عمده نیازهاي انسان را برآورده تهساخرا بدل به دست ترین مادة در دسترسانجامد، خاك، فراوانها میروزافزون اندوخته
  .با این ماده به اوج شکوفایی خود رسیده است وساز ساخت، هنر نیز در مناطق مرکزي ایران ).5:1388،زا فرح(اند ساختهمی

که موجب شد وي با پشت سر نهادن  اي در اختیار او گذاردهاي نوین به زندگی انسان طی چند سدة اخیر، امکانات تازهورود و رسوخ دانش
ها باشد و تجربیات جدیدي را به قیمت فراموشی برخی از دستآوردهاي گذشته هزاران سال تجربه، با شتاب در پی دست یافتن به ناآزموده

لی و ثروت حاصل از آن که یابی به انرژي سرشار فسیهاي ناآزموده به همراه دستدر سرزمین ما نیز ورود نویافته). 5:1388،زا فرح(کسب کند
معماري گلین را به بوته  ازجملههایی انجامید که دستآوردهاي گذشته آفرینینیاز ظاهراً قادر به تأمین آسایش حداکثري جسمانی بود، به

به سراشیبی  جیتدر بههاي انسان، همراه دیرینه خود محروم ماند و بدین ترتیب بود که اندام ظریف معماري گلین از مراقبت. فراموشی سپرد
واالترین انیس (ی انسان از تجربیات تازه و همچنین جدایی او از طبیعت کام تلخها و در پی ناکارآمدي برخی از این نویافته. فروافتاداضمحالل 

  ).5:1388،زا فرح(، هوشیاري ذاتی به کمک او شتافته و به جبران مافات، رویکردي دوباره به دستآوردهاي گذشته داشته است )انسان
هاي معماري گلین، به منظور یافتن راهی لذا، دانشکده هنرومعماري یزد و پژوهشکده معماري بومی تالش کرده است با برگزاري سلسله کارگاه

شمند متذکر شود تا از فراموشی هرچه بیشتر این میراث ارز ها دانستهبراي بازشناخت و در نهایت بازرویش معماري گلین گامی برداشته و 
  .اي نوین در رهیافت به ساخت ابنیه و مساکن ارزان قیمت نگریسته شودجلوگیري گردیده و به خاك همچون اندیشه

ها ومزایاي فنآورانه هاي دیوار خاك فشرده و جشنواره بازرویش معماري گلین با هدف انعطاف توجه عموم به ویژگیبدین منظور، کارگاه
دیرینگی وگستردگی معماري گلین در سرزمین ما، ذخایر ارزشمندي را به یادگار . ك دیده شده استمحیطی معماري گلین تداروزیست

هاي روز، پاسخگوي برخی نیازها، کمبودها و مشکالت در ارتباط با تأمین مسکن گذاشته است و ارتقاء این تجربیات در تلفیق با دانش و فنآوري
  . و حفاظت از مواریث گذشته خواهد بود

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  هاي گلینیزد، محل برگزاري کارگاه

است که شهري از خاك در  العاده خارققدر چ راستی به
شهري که روزهاي داغ و سوزان . کنار کویر ساخته شود

وفانی و پر طرد و خنک با بادهاي هاي سداشته باشد، شب
هاي سوزان بندان و تابستانهاي یخ، زمستانگردوغباراز 
معماري متناسب و زیبایی از خاك خلق  حال درعینو 

 آمد خوشکرده باشد که هر فصلی از سال را با آغوش باز 
که از آمدنش وحشت کند  ید، نه آنگو
 ).150:1382خلیلی،(
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  1392، آبان ماه کارگاه دیوار خاك کوبیده، دانشکده هنر و معماري یزد
ه مبرهن است، چمشخص کرد اما آن نیقی بهکارگاه خاك در دانشکدة هنرومعماري یزد، نتوان آغازي را  ناپذیرشاید براي قصۀ ناگفته و پایان

خاك کوبیده  ةروز دووساز گلین، با برگزاري کارگاه ش در حوزة ساختهاي معماري گلین و پژوهتمامی گرایشات دانشجویان به سمت کارگاه
  .در حیاط سیما رسولیان آغاز شد

به دقت کوبیده شده و این عملیات تا هرالیه بندي، پس از قالبکه  استمتري خاك مرطوب سانتی 15هاي دیوار خاك کوبیده متشکل از الیه
  .شودري سیمان اضافه مییهاي زیرین دیوار مقادرطوبت، به اختالط الیهنفوذ ابله با جهت مق .شوداتمام دیوار مکرراً انجام می

3  2  1  
  
 
 
 
 
 
  

64  

 ١ ٣٢روز دوم   

مربوطه  تحت نظارت استادده دیوار خاك کوبیکارگاه 
  :برگزار شد

هاي آموزشی و مهندس سید مجید حاج میربابا، مدیر کارگاه
  پژوهشی کراتر

  
  
  
  
  
  
  

  حاشیه کارگاه
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6 5 4  

9 8 7  
  1393، خرداد ماه دیوار خاك فشرده، تفت

حضور متخصصین این . به مورد اجرا گذارده شد )CRATerre١(کراتر سسه ؤهاي پژوهشکده معماري بومی و ماین برنامه در تداوم همکاري
با برگزاري سخنرانی،  1392سال  ازو گردیده آغاز  با معرفی مقدماتی اقدامات نوین در جهت اشاعۀ معماري گلین ،پیشینهاي سسه از سالؤم

  .ال گردیدمعماري دانشگاه یزد با جدیت بیشتري دنب هاي اجرایی در دانشکده هنر وهاي آموزشی وکارگاهدوره
  معماري یزدهنر و دانشکده  ی درة توجیهی مقدماتبرگزاري دور
مختلف  مقاطعهاي مختلف جامعه علمی اعم از اعضاي هیئت علمی، مدیران اجرایی، مهندسین معمار و دانشجویان حضور طیف عالقمندي و

  .است بوده هادورهمل در برگزاري این ناسی ارشد ودکتري از نکات قابل تأاعم از کارشناسی، کارش

     
                                                

١ http://craterre.org/ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحت نظارت اساتید مربوطه دیوار خاك فشرده  کارگاه
  :برگزار شد

هاي آموزشی و میربابا، مدیر کارگاهمهندس سید مجید حاج 
  پژوهشی کراتر

مؤسسه  یعلم ئتیهژان ماري لوتک، مهندس معمار، عضو 
  کراتر
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یا شن براي  مصالح همچون رس، ماسه و سایراز  ،و در صورت لزومقرار داده شناسایی مورد خاك محل را ، درابتداي کار :روش انجام کار  

1داراي ابعادي بیش از( هاي بزرگسنگدانه .شودبندي استفاده میاصالح دانه
ده، ضمن درهم آمیختن خارج نمو اختالطرا از ) ت دیوارامضخ 10

  .شودپرداخته میبه نمناك نمودن آن  تدریجاً ،خاك
. شودمیاندکی چسبندگی در آن حاصل  که دانه بندي همگن خاك به دست آمده و گیردصورت می عملیات آماده سازي خاك به قسمی

رشت هاي دتا دانه کردهسرازیر و به دیواره قالب  خارج هادرون سطل از اتیضرب طی ،هاي قالب که از قبل آماده شدهرا درمیان تخته اختالط
  .شونداز دیواره جدا میو پس از مدتی بوده نماي دیوار نامناسب  هاي درشت دروجود سنگدانهآن به میانه دیوار منتقل شود چرا که 

321  
مرحله  .شناسایی و به میانه ضخامت دیوار منتقل شودهاي درشت دانه گردد تا مجدداًاندکی فشرده می پخش و با کف پا تسطیح و خاك سپس

به طور . کندضربه وارد میسطح مقطع دیوار  است که به تدریج و به صورت یکدست در دستی يها) تخماق(کوبه کوبیدن خاك توسط  ،بعد
  .یابدمتر تقلیل میتیسان 10 تا ارتفاعکه پس از کوبیده شدن  شده خاك ریخته متریسانت 15در هر الیه به ارتفاع  یتقریب

654  
رطوبت سطحی و باالرونده در وجود نم، احتمال در صورت . دنشوها باز و به قسمت باالتر منتقل میقالب ،بالفاصله پس از اتمام این مرحله

از جمله  یساختمان-یایییمیا مواد و محصوالت ش مواد افزودنی چسبنده مانند سیمان و%) 5(توان به میزان کم می ،هاي پایین دیوارهقسمت
  .مشتقات نانوخاك به آن اضافه کرد

  
 آن درکه  اطالعیه برگزاري کارگاه دیوار خاك فشرده

و نمونه ) دانشکده معماري یزد( یداخل اجراشدهنمونه 
  .شوددیده می) بیمجموعه تفریحات آ( یخارج

  
  

  
هاي گذشته در طی سدهساخت دیوار خاك کوبیده، روش 

 شده سپردهبه فراموشی  جیتدر بهکشور ما رواج داشته و 
 ارائه واین روش  تکامل وبیانگر رشد  باالتصویر . است

رد . دستورالعمل اجراي آن در یک مینیاتور قدیمی است
لیون فرانسه در پاي این روش ساخت را اولین بار در شهر 

  .اندمیالدي یافته 1562سال 



6 
 

 

 هاي معماري گلینگزارش سلسله کارگاه                                                                                                                                                                 از سرشت گلین تا معماري گلین
  

                                                 ٧  
هاي آسیب فشردگی بخش کوبیدن و ،در صورت لزوم مصالح خاکی امکان پذیر بوده و مواد و با ابزار ساده و ،سادگی تعمیرات دیوار به سهولت و

  .همگنی امکان پذیر است گی وهدف یکپارچ دیده با
خاك محل و  در صورت استفاده از. باشندمترمکعب دیواره خاك فشرده می 5/2نفر نیروي انسانی در روز قادر به ساخت  5به طور معمول هر 

که این روش به علت  نهاي رایج بوده، ضمن آرقابت با روش قابل هاي ساخت این روشهزینه ،رف آببا توجه به حداقل مص ،وجود ابزار کارآمد
  .باشدپاك و بدون آالیش می هاي فسیلی از نظر زیست محیطی روشی کامالًعدم کاربرد سوخت

   
  نماي نهایی دیوار خاك فشرده

  
  
  
  
  
  
  

  :روز پایانی کارگاه در کنار دیواره خاك فشرده از راست

  
 اءیاح وآبادي معاونت صندوق حفظ مهندس هادي جهان

  سازمان میراث فرهنگی کشور
  مهندس سید مجید حاج میربابا از کراتر

  راترمهندس ژان ماري لوتک ازک
  شرافت مدیرکل میراث استان یزد يمحمدمهدمهندس 

  مهندس هادي اکبرپور مالک باغ مشاور ایوان عمارت
  
  
  
  

  
جهت تثبیت پوشش سطح انتهایی  خاك نانوترکیبات 

ابداعی سرکار  -جلوگیري از آب شستگی منظور بهدیوار 
  خانم مهندس کدیور
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  1393، اسفندماه دانشکده هنرومعماري یزده بازرویش معماري گلین، جشنوار لیناو
المللی مطالعات کل میراث فرهنگی یزد، مرکز بین اداره ،یزد نر و معماريپژوهشکده معماري بومی، دانشکده ه يبا همکار

  فرانسه با حمایت بنیاد مسکن انقالب اسالمی  AMACOمرکز تحقیقات علوم و رفتار مواد و CRAterreمعماري خاك 
در تالش براي جلب مشارکت و همکاري  ،به تجربیات حضور دانشکده هنر و معماري در بافت تاریخی شهر یزد اتکاپژوهشکده معماري بومی با 

این جشنواره، به همت دانشکده هنر و معماري یزد و پژوهشکده معماري بومی با . ، نهادها و مراکز فعال در این زمینه بوده استها سازماندیگر 
 چهارمین دهۀ CRAterre مرکز. شدر وابسته به دانشگاه گرونوبل فرانسه برگزا CRAterreالمللی مطالعات معماري خاك همکاري مرکز بین

 ها وویژگی هاي گلین با تمرکز برسازي سازهمقاوم. است ها را آغاز نمودهاز طریق کارشناسان به دیگر سرزمین ها افتهی انتقالاندوزي و تجربه
  .است این اقدامات بوده ۀازجملهمچنین استفاده از مصالح کششی  خواص خاك و

 در ایران CRAterre  گرفتهصورت ي اقدامات سابقه
آخرین دوره  – تداوم آن تاکنون  هاي آموزشی حفاظت و مرمت بناهاي خشتی، ثبت جهانی آثار وبرگزاري دوره ،لیچغازنب -2006-1997

 .)2014اکتبر (1393آموزشی در مهرماه 
 .بازسازي و حفاظت از ارگ پس از زلزله منظور بهسفر نخست به بم  - 2004
 .ي معماريدر دانشکده Aurovilleو  CRAterreمعرفی  یزد جهت ارزیابی امکان همکاري ومتعدد به سفرهاي  - 2004
 .)2008ي همکاري تا سال ادامه(معماري یزد، شهرداري بم، سازمان میراث فرهنگی کل کشور، بنیاد مسکن هنرو دانشکدههمکاري با  - 2004
ي هنر و معماري و پژوهشکده دانشکده(دانشگاه یزد همکاري با اداره میراث فرهنگی، ، )استان یزد( اردکاناستقرار در  -2014تا  2009

 .هاي ناشی از سوانح طبیعی و مدیریت بحرانبا دیدگاه احیاء شهر و معماري بومی و کاهش آسیب )معماري بومی
 پژوهشکدهآغاز همکاري با  و اردکانت تاریخی احیاء باف در حفاظت، مرمت و CRAterreهمیاران،  برنامه مشترك یونسکو، موسسه - 2010

 .اردکان معماري بومی در
 .یزد و تفتدیوار خاك فشرده در شهر  ویش معماري خاك و احیاء دوبارهبازر -2014تا  2012
و پایگاه میراث  یزدمعماري  اندیشی در دانشکده هنر وهم و کارگاهها مجموعه سخنرانی ،هاي تاریخیبافتي هاارزشبازشناسی  - 2014

  )معماري بومی و پژوهشکده و اردکان، اداره میراث فرهنگی یزد CRAterreهمکاري (اردکان فرهنگی 
 اهداف جشنواره

  :شده استدر این کارگاه دو هدف اصلی دنبال 
  از ذره تا سازه -ها تخصصارتباطی  چهارراه )الف

جهت پاسخ به نیازهاي بخش ساختمان در چارچوب توسعه پایدار را  يا رشته نیب سعی در فراهم آوردن امکان یک گردهمایی جشنوارهاین 
  .داشته است

  وردهاي نوینآدست ارائهمحلی براي  )ب

برگزاري اولین جشنواره بازرویش معماري  مسئول
  گلین

  
ی دانشکده هنر و معماري علم ئتیه، عضو زا فرحآقاي دکتر 

  ریاست پژوهشکده معماري بومییزد، 

  
که  اطالعیه برگزاري جشنواره بازرویش معماري گلین

و نمونه ) دانشکده معماري یزد( یداخل اجراشدهنمونه  آن در
  .شوددیده می) دیوار خاك فشرده باغ تفت( یخارج
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  .در بخش مسکن به معضالت اجتماعی و اقتصادي ییگو پاسخفراهم آوردن امکانی براي 
 محورهاي جشنواره

 رویکرد مجدد به معماري گلین 
 اري گلین در مجاورت دیوار تاریخی شهراحداث دفتر بازرویش معم -1
 بازسازي بخشی از حصار تاریخی شهر -2
 ثبت در فهرست میراث جهانی منظور بهشهر تاریخی  يمستندساز همکاري در تهیه اسناد الزم و -3
  مصالح آینده عنوان بهترویج کاربرد خاك 

 دنیا مصالح ساختمانی در) فراگیرترین( نیتریکی از اصلی عنوان بهشناخت خاك  ۀنیزم دروردهاي علوم مواد آخرین دستآ آشنایی با -1
 توسعه پایدار معماري گلین و -2
 ریپذ انعطاف معماري هوشمند و ،معماري گلین -3
 سوانح طبیعی ها ومعماري گلین در مواجهه با دشواري -4
 الفت عمومی با خاك بازشناسی و 

 هازي آنساترویج مفاهیم علمی خاك از طریق ساده - 1 
 استقرار تجهیزات آزمایشگاهی - 2 
 مقیاس کوچک با يها نمونهساخت  -3
 مدت انیم و مدت کوتاههاي تدوین برنامه 

 مرتبطنهادهاي  ها ودعوت از ارگان -1
 نهادها ها وتنظیم برنامه نحوه همکاري با ارگان تبیین و -2
  هاي اجرایینامهها و موافقتنامهتنظیم تفاهم -3

  ت جشنوارهمقدما
، اقدامات شودبرگزار می خاکی انسانسرشت و منطبق بر  کهنو سابقۀ با قدمت هاي مصالحی نمایش قابلیت هدف بااي که قطعاً جشنواره

که پس از  ه استبا حضور فیلیپ گارنیه بود 1394، دوره ورکشاپ مهرماه اولین قدم براي شروع جشنواره .طلبدبسیاري را پیش از شروع می
  . گرفت شود،برگزار میکراتر مؤسسه آنچه خرداد ماه هرساله در  اي مشابهپژوهشکده معماري بومی تصمیم به برگزاري دوره ،آن

و  میرزایی اناري حسین استادتوسط  یزن خشتبا شروع  دین هفته قبل از برگزاري جشنواره وجشنواره، عمالً از چن يها تیفعالجوش و وجنب
به دستان دانشجویان یا به عبارتی  ینگاه مینو او همواره با  شدند یمزیر نظر اوستا حسین ساخته  ها خشت. بود آغازشده مند عالقهدانشجویان 

  .را زیر نظر داشت ها خشت، نحوة ساخت جوان زنان خشت

  
  
  
  

  برنامه جشنواره
 1393بهمن  25 شنبه نام ثبتشروع 

آخرین مهلت 
 نام ثبت

 1393اسفند  11 دوشنبه

 1393اسفند  16 شنبه پذیرش
 1393اسفند  21الی  16 ها کارگاه
و  ها سخنرانی

 سمینارها
 21و  20 شنبه پنجچهارشنبه و 

 1393اسفند 
 ها گواهیارائه 

 و مدارك
 1393اسفند  21 شنبه پنج
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انبوهی از اقدامات پیش از شروع  ۀلازجمو بتن رسی  دهیکوب خاكهایی مانند شناخت مصالح، جهت انجام فعالیت يا ماسهمسطح کردن زمین 

  .مهندس حاج میربابا و با کمک مارتین پوینته صورت گرفت نظر ریزبخشی از این اقدامات . ها بوده استکارگاه

  
 يها نستهدامرور پر از هیجان و  يا جشنوارهنیل به اشتیاقی صدچندان براي برگزاري  تیدرنهاها در جهت برگزاري هرچه بهتر جشنواره، تالش

؛ در درون ، دل به کار دادند و دل به گل سپردند و جان بخشیدندمشتاقانهدر آن همه که  يا جشنوارهشد،  آشنا نام يها ندانستهو  شده فراموش
  .ست این عنصرواقع شده ا این سرشت و چه غریب با احساس کردند چه قریبند

  )207موالنا، دیوان شمس، غزل شمارة ( ها همه عشق فالنی مرا گویم از این                            خاك سجده کنم من ز جان روي نهم من به
 يها روشمردم بومی شهر گلین یزد یادآوري و  ژهیو بهمعماري سنتی ایران به دانشجویان و  يها تیقابلکه  ه استبود درصدداین جشنواره 

این جشنواره، ایجاد  تأمل قابلنتایج  ازجملهگفت که  افتخار با توان یمجشنواره  پس از اتمام و با خاك آموزش داده شود يساز ساختماننوین 
  .ه استامروزي بود وسازآن در ساخت کارگیريبهن و رغبت در دانشجویان براي دوباره اندیشیدن به مصالح گلی

  معماري یزد در دانشکدهتوجیهی مقدماتی  دورهبرگزاري  
و گاه،  انیب بارا  مال خشتمعمار سنتی و اوستاي  يها دانستهکه  يا دورهیادآوري گفته شود؛ باب من ةدورجیهی، تو ةدور يجا بهشاید بهتر باشد 

  .شود یمي جدید به ما یادآور ابزار
تن آموزشی کارگاه مانند شناخت مصالح، خاك کوبیده، ب يها بخشآشنایی دانشجویان با معماري گلین و  هدف باو ها پیش از شروع کارگاه

 .توجیهی با سخنرانی مهندس حاج میربابا و مهندس مارتین پوینته برگزار شد يا دوره ،...رسی و 

  تعبیر نادر خلیلی از کار با خاك
. ام شدهتر در این چند سال گذشته من بسیار خداپرست"

تر باشد و در کویر، تنها کانسان با خاك بسیار نزدی که یوقت
او و خدا به وجود  نیب  ژرفو منزوي زندگی کند احساساتی 

  .)255:1382خلیلی،("آیدمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جانت خاك است و خرد تخم گل و الله
خاك را تخم گل و الله کند رنگین   

  187قصیده شماره  ،دیوان اشعار ،ناصرخسرو
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 تأمل قابلهاي مختلف جامعه علمی از نکات حضور طیف و يمند عالقهو  هحاکی از جذابیت موضوع بود ،جمع يها پاسخدر این میان، پرسش و 

 .آیدبه شمار می در برگزاري این دوره
 هاي عملیکارگاه
با خاك  کارش و سرموجودي است که از گل سرشته شده بلکه تنها موجودي است که در پویۀ زمان، از گاه زادن تا گاه مردن،  تنها نهانسان، 
دانشکده هنر و  یناشدن وصفطبیعت و سرشت انسان با خاك آمیخته است، شاید همین ویژگی، دلیلی بر هیجان . )9:1384مسرت،(است 

کشش ناخودآگاه به سمت فطرت خاکی ناشناخته، حیاط سیما رسولیان در دانشکده را جزو . ه استبوددر ایام برگزاري جشنواره یزد عماري م
  .بودها کرده حیاط نیتر پرمخاطب

   
به کارگاه سر زده نیز اشتند، ندانی که امکان حضور در جشنواره کسعالوه بر شرکت کنندگان، شور و هیجان در فضاي کارگاه به قدري بود که 

 .آمدندمیپاي دیگران به هیجان و پابه

  
  
  
  
  
  
  

  هاي فعال دانشجوییهمکاري انجمن
تعداد زیادي از دانشجویان دانشکده هنرومعماري یزد، در 
مقاطع مختلف، اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد براي 

همچنین . جشنواره تالش کردند تر منظمرچه برگزاري ه
در جشنواره به عهدة دوستان فعال  کنندگان شرکتپذیرش 

   .در انجمن تاالر بود 
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  :کلی برگزار شدند يبند دسته پنجدر  ي عملیها کارگاه

 کارگاه بتن رسی  
 کارگاه خشت  
 کارگاه الیاف 
 کارگاه معرق 
 کارگاه آزمایشی نقش گلین 

 

  شناخت مصالحشناخت مصالح
در این بخش . ه استفی از ترکیبات خاك، ماسه و کاه مورد آزمایش قرار گرفتبا درصدهاي مختل 5*3 شناخت مصالح در قالب ماتریس

) و آبکی عیما ،يریخم ،مرطوب خشک،(میزان درصد متفاوت آب  5، با )دنیکوب کردن، متراکم ریختن،(شیوه برخورد با خاك  3آموزشی، 
و همچنین امکان درك  گل کاهکیبات مناسب براي خشت یا قابلیت تشخیص نوع و میزان تر ،کنندگان شرکتبه  کهمورد آزمایش قرار گرفت 

  .دهدمیخشت و نحوه تقویت مقاومت فشاري در مصالح گلین را  يساز سبکایزوالسیون و  اد شرایطی مانندچگونگی ایج
و  شده هیته موردنظر ، سپس مخلوط با تناسباتباشد یم )با اتصاالت کام و زبانه( 15*15*15جهت دست یافتن به این شناخت نیاز به قالب 

  ،گیردمدنظر قرار میسه شیوه برخورد 
  ؛شود یمبه سمت باال برداشته  یآرام بهقالب  :ریختن

و  ها گوشهدر اختالط تراکم متراکم کردن باید به شیوة ، در شود یمپر شده و سپس با چند ضربه متراکم  اختالطقالب تا لبه از  :متراکم کردن
 یآرام بهیکدست متراکم شود، نحوه برداشتن قالب به این صورت است که اتصاالت قالب باز شده و کامالً تمامی سطح و  شدهقالب دقت  يها لبه

  ؛شود یمجدا  نمونهاجزاي قالب از اطراف 
 قالب ر شدنپ، این عمل تا شود یمداخل قالب ریخته و کوبیده اختالط از پیمانه  3میزان  ،ن شیوه برخورد، با پیمانه مشخصدر ای :کوبیدن

قالب دقت شده و تمامی سطح کامالً  يها لبهو  ها گوشهباید به کوبیدن مخلوط در کوبیدن نیز مانند متراکم کردن شیوة در  .شود یمتکرار 

عملی تحت نظارت اساتید مربوطه برگزار  يها کارگاه
  :شد

زشی و هاي آمومهندس سید مجید حاج میربابا، مدیر کارگاه
  پژوهشی کراتر

  
 یعلم ئتیهعضو مهندس مارتین پوینته، مهندس معمار، 

  مؤسسه کراتر

  
مهندس کیارش اقتصادي، مهندس معمار، پژوهشگر و 

  هاي معماري گلینمجري کارگاه

  
  کارياستاد جواد صادقیان، استاد ممتاز معرق و کاشی
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 منظور به، باید دقت شود که شودانجام میهمپوشانی سطوح کوبیده شده  بارفت و برگشتی  صورت بهکوبیده شود، عمل کوبیدن یکدست 
  .قالب مانند شیوه متراکم کردن استباید مساوي باشد، نحوه برداشتن  ها، ضخامت الیهقبول قابلیابی به مقاومت دست

تعریف  توان ینمبوده و درصد مشخصی را  نییتع قابلبسته به تجربه  )و آبکی عیما ،يریخم ،مرطوب خشک،(حالت مختلف  5میزان رطوبت در 
  .متغیر استبهترین میزان رطوبت سته به نوع کاربرد اختالط ،بکه واضح است  يا نکتهکرد، اما 
 خاك% 100 :نمونۀ اختالط شامل 
با این اختالط در حالت خشک، در هر سه شیوة برخورد ریختن تا کوبیدن مقاومت بسیار کمی را نشان داده،  شده ساخته يها نمونه: ارزیابی

نمایش  شیازپ شیبزیادي شده و ضعف خاك را  يها تركز گذشت یک روز داراي حالت مایع و آبکی نیز، در هر سه شیوة برخورد، پس ا
  .دنده یم

و در درجۀ  هارزیابی شد ذکرشدهبا درصد اختالط  ها نمونهدر حالت مرطوب و خمیري و با شیوة برخورد کوبیدن، بهترین  شده ساخته يها نمونه
  .باشد یم قبول قابلیوة برخورد متراکم کردن تا حدي در حالت مرطوب و خمیري و با ش شده ساخته يها نمونهدوم، 

  ریختن                               متراکم کردن                                 کوبیدن                                             

 : خشک 

  : مرطوب 

  : خمیري 

  
 
 

  :در شناخت مصالح  ها نمونهتهیۀ  منظور به نمونۀ جدول

  خشک  مرطوب  خمیري  مایع  آبکی

درصدهاي 
مختلفی 

از 
  ترکیبات

  ریختن          

متراکم           
  کردن

  کوبیدن          

  
  

  
و نحوة باز کردن آن در دو شیوة  مورداستفادهنمونۀ قالب 

  متراکم کردن و کوبیدن
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  : مایع 

   : آبکی 
 خشک                      مرطوب                      خمیري                       مایع                      آبکی                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ماسه% 90+ خاك % 10 :نمونۀ اختالط شامل 
ة برخورد ریختن تا کوبیدن مقاومت بسیار کمی را از خود نشان با این اختالط در حالت خشک، در هر سه شیو شده ساخته يها نمونه :ارزیابی

با درصد اختالط  ها نمونهدر حالت مرطوب و خمیري و با شیوة برخورد کوبیدن، بهترین  شده ساخته يها نمونهداده و مانند اختالط قبلی، 
میري و با شیوة برخورد متراکم کردن تا حدي در حالت مرطوب و خ شده ساخته يها نمونهو در درجۀ دوم،  ه استارزیابی شد ذکرشده

  .باشد یم قبول قابل
، این عامل استو لذا نمایانگر نیاز اختالط به عامل سومی جهت پر کردن فضاي خالی  شود یماحساس  يدر حالت مایع، فضاهاي خالی بیشتر

  .است وارفتهف زیادي را نشان داده و به عبارتی حالت آبکی، در هر سه شیوة برخورد، ضع. و یا کاه باشد رسدرصد بیشتري  تواند یم

 

ي مایع و ها نمونهدر  جادشدهیا توجه قابلي ها ترك
  خاك% 100نمونه اختالط ، آبکی در روز دوم ساخت

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 ریختن
 
 

 متراکم کردن
 
 

 کوبیدن
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بیشترین حجم اختالط را  که ییازآنجا، موردنظرولی در اختالط  دهد یمترك را کاهش  ،، ماسه و الیاف)مجري کارگاه(پوینته به گفته مارتین 
  .ابدی یمو پیرو آن، مقاومت نیز کاهش  افتهی  کاهش ها بلوكماسه تشکیل داده قدرت چسبندگی 

، وي ترکیبات یک اختالط را همچون انگشتان دو کندمیوي مثال جالبی را براي درك بیشتر ترکیب مناسب براي تهیه اختالط مناسب مطرح 
  .رسند یمو لذا به مقاومت بیشتري  شده قفلبیشتر در هم  ،روند فروکه هرچه بیشتر در هم  داند یمدست 

  ریختن                             متراکم کردن                                  کوبیدن                                            

  : خشک 

  : مرطوب 

  : خمیري 

         :مایع 

  
  

  قالب و اهرم گیرنده

  
  
  

براي دو شیوة برخورد متراکم کردن و  ازیموردنابزارهاي 
ن ، لیوان جهت پیمانه کردن و تکه چوب براي کوبید

 .کوبیدن 
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  : آبکی 
  خشک                              بمرطو                       خمیري                      مایع                  آبکی                           

               
 کاه% 10+ خاك % 90 :نمونۀ اختالط شامل 
با این اختالط در حالت خشک، در شیوة برخورد ریختن مقاومت بسیار کمی را از خود نشان داده ولی در مقایسه  شده ساخته يها نمونه :ارزیابی

 ترکیباتداراي  اختالط،کرد که استنتاج  توان یم اینگونهمتراکم کردن و کوبیدن فرم بهتري را دارا بوده لذا با دو اختالط قبلی، در دو شیوة 
  .باشد یمبهتري 

 ذکرشدهبا درصد اختالط  ها نمونهدر حالت مرطوب و خمیري و با شیوة برخورد کوبیدن، بهترین  شده ساخته يها نمونهمانند اختالط قبلی، 
  .باشدمی تأمل قابلمتراکم کردن تا حدي در حالت مرطوب و خمیري و با شیوة برخورد  شده ساخته يها نمونهدرجۀ دوم، ارزیابی شد و در 

  .رفته استادي را نشان داده و به عبارتی وادر حالت مایع و آبکی، در هر سه شیوة برخورد، بلوك ضعف زی
اما همواره باید مقاومت  برد کارکاه بیشتري در اختالط به  توان یمزوالسیون، براي ای مورداستفادهجهت ساخت خشت سبک و به گفته مارتین، 

  .خشت نیز در نظر گرفته شود

  
  
  
  
  
  
  

  . داراي شرافت استگل 
در آن زمان  ،گل شرافت خود را در موقع خلقت انسان

روست  ، ازاینز دست خداي خالق متعال گرفته استآغازین ا
سراسر دنیا از زمان آغازین  در هاي سنتی که همۀ انسان

تاکنون با خاك و گل مأنوس بوده و هستند و به آن احترام 
  ).43:1389اکرمی،(گذارند  می
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ریختن
 
 
 

 متراکم کردن
 
 
 

 کوبیدن
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در مورد میزان آب مصرفی در پوینته مارتین  تأمل قابلیاد گرفت جملۀ  توان یم نکاتی که از بخش شناخت مصالح نیتر يکاربرد ازجمله
کاربرد مختص خود را داشته باشد؛ چنانچه میزان رطوبت کم باشد  تواند یمان آب مصرفی، اختالط اختالط با این مضمون است؛ بسته به میز

، به باشد یمبراي اندود مناسب اختالط و چنانچه رطوبت زیاد باشد  ، رطوبت میانه مناسب خشت بودهاختالط براي خاك کوبیده مناسب بوده
خشت با ترکیبات مختلف را مانند آشپزي  او ساخت .جدیدي ارائه بدهید يها بیکتر دیتوان یموقتی مصالح را خوب بشناسید عبارتی، 

  .شود یمآل، ترکیبات مختلفی به آن اضافه که جهت دستیابی به اختالط ایده داند یم
 ریختن                                  متراکم کردن                                  کوبیدن                                         

 : خشک 

 : مرطوب 

 : خمیري 

      :مایع 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

باطنی با سرشت انسان مطابقت دارد  ازنظرخاك و گل 
  .ذات انسان از جنس خاك است چراکه

، رمز آرامش و آسایش انسان در کالبد گلی یجنس هماین  
است چون انسان از روز ازل با آن مأنوس بوده است 

  ).43:1389اکرمی،(
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  :آبکی
 خشک                           مرطوب                              خمیري                          مایع                      آبکی                          

  
 

  زنیزنیخشتخشت
گرم و سوزان را در پیش رو دارند، همواره بهترین عایق براي در امان  ییها تابستانسرد و خشک و  ییها زمستانت براي مردم کویر که خش

مانع از نفوذ سرما و در تابستان  ها زمستانخشت در  که چراماندن از سوز زمستان و گرماي تابستان کویر بوده است، حتی بهتر از آجر، 
را در درون فضاي خانه جاري که چگونه در این دو فصل، گرما و خنکی  داند یممعمار کویر خود . وذ گرما به درون بنا بوده استبازدارندة نف

  ).10:1384مسرت،(سازد 
 کالبدي، اعم از وجوه شتخهاي قابلیتاست که هدف از این بخش آموزشی، درك  مسائل شناخت خاك نیتر يا هیپا ازجمله یزن خشتعملیات 

  .استدرك سرشت خاك  جوه معرفتی همچونوو 
 .شود آوريعمل گل ،اصطالح بهتا  شده دادهورز  قدر آنآبخوره شود، سپس سرند و  براي خشت سازي باید استفاده مورد، خاك کاريپیش از هر 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
یی از آجر ها واژهمنظومۀ بلند معماري سنتی با " که یراست به

کار  روبستهف، سرودة شاعرانی است که با لبانی و خشت
ي هنرمندشان واگذار کرد و اگر لب ها دستسرودن را به 

. عمارتی بوده است انیپاناي در حصار ا نغمه، ترنم اند گشوده
، بر کنار دیوار ستبري و یا در زیر گنبدي که بر داربستی

 مال خشتو این هنر یغما شاعر  "دهد یمبوي مناجات 
 دهد یمك نیشابوري بوده که سطر سطر اشعارش بوي خا

  ):11:1384مسرت،(
  شعر با انگشت اندر خشت خام سمینو یم

  گر بهاي خامه و دفتر نشد امکان من
  از مال جهان: هرکه پرسید ز یغما بگو 

  قالب خشتی و اشعاري و دیوانی داشت
  یغما نیشابوري، دیوان حیدر یغما

  

 ریختن
 
 
 

 متراکم کردن
 
 
 

 کوبیدن
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321 

  :سه دسته خشت با اختالط متفاوت ساخته شد
 نسبت مساوي خاك و ماسه  
  خاك و ماسه 2به  1نسبت  
  ماسه دو برابر ونسبت مساوي خاك و کاه  

  
شود که صاف می يا گونه بهآن  سطحشده و گل داخل قالب کوبیده  ،حتماً باید کامالً تمیز و خیس باشد یزن خشتبراي  مورداستفادهقالب 
سوزان آفتاب یزد، روي  يها غهیتبراي جلوگیري از تبخیر شدن سریع آب خشت و لذا ترك خوردن آن زیر  .قالب نیز پر شود يها گوشه
  .ه استاستفاده شد يانداز هیسااز سایبان جهت  يا مرحلهماسه پاشیده شده و حتی در  ها خشت

  
در کنار نیز  کنندگان شرکتساختۀ  يها خشتکارگاه ساخته شدند، از  چهارروزهکه در مدت  ییها سازهاست که براي ساخت تمامی  ذکر قابل

  .استفاده شدبه کارگاه  دهش دادههاي انتقال خشت

  
  
  
  
  

  زنیکارگاه خشت
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 )با قالب و بدون قالب(چینه 

  .شود یمو ورز داده  شدهکاه درشت با گل مخلوط  -چه با قالب و چه بدون قالب-براي ساخت چینه 

4321  
  دادن ورزالیاف با گل و  بیترک مراحل ساخت چینه،

کمچه،  ۀلیوس بهسپس  شود یمپرتاب  يا ضربهبه حالت  موردنظرن ، در مکاشده هیتهاست که گل  صورت نیبدبدون قالب  نحوة ساخت چینۀ
  .شود یماضافات اطراف بلوك بریده 

    
 يتر منظمشکل از لذا بلوك  شود یمبا قالب نیز مانند چینۀ بدون قالب است با این تفاوت که گل داخل قالب پرتاب  نحوة ساخت چینۀ

 .برخوردار است

4321  
  برداشتن تدریجی قالب کوبیدن گل در قالب و

  
  
  
 

  
  

  :بازدیدکنندگان افتخاري کارگاه 

  
  ی، ریاست دانشکدهالله تیآدکتر محمدحسین 

  ی دانشکدهعلم ئتیه،عضو کوششگران اکبر یعلدکتر 
  

  
ی دانشکده، معاونت علم ئتیهدکتر رضا شکوري،عضو 

  پژوهشی و تحصیالت تکمیلی-آموزشی
ی دانشکده، معاونت لمع ئتیهدکتر محسن عباسی،عضو 

  پشتیبانی دانشکده
  

  
  هنر و معماري دکتر حمید میرجانی،مدیر گروه دانشکده

،مدیرکل سازمان میراث شرافت يمحمدمهد مهندس
  فرهنگی
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  اندود گلین
  .براي اندود با سایر کاربردها همچون خشت یا خاك کوبیده، درصد رطوبت بیشتر آن است مورداستفادهتفاوت گل 

ه، از گل را روي کمچه قرار داده و با زاویاست که ابتدا سطح کمچه و دیوار را خیس کرده سپس  صورت نیبدنحوة کشیدن اندود بر روي دیوار 
ضخامت پیشنهادي براي اندود، . شود یممیربابا، این عمل حداکثر سه بار انجام  ، به گفتۀ مهندس حاجشود یمپایین به باال روي دیوار کشیده 

  .است متر یسانتیک 

    
  :ه استاندود گلین با سه نوع اختالط متفاوت بر روي دیوار انجام شد

 نسبت مساوي خاك و ماسه  
  اك و ماسهخ 2به  1نسبت  
 نسبت مساوي خاك و کاه و ماسه  
در اندود با اختالط سه عنصر خاك و کاه و ماسه  ،دریافت کمترین میزان ترك یسادگ به توان یماز اندودها  روزه دوعمر  گذشت با: ارزیابی

در برابر  ،ایش مقاومت کششی گلکاه با افز عالوه به، دنشو یمکمترین فضاي خالی را موجب ماسه و کاه در اختالط  چراکهپدیدار گشته 
خاك و ماسه  2به  1کمترین ترك را اختالط با نسبت  در درجۀ دوم،. کند یمبازي  نقش به سزایی ،یعنی ضعف کششعامل ترك  نیتر یاصل

  .، در کاهش ترك تأثیرگذار استرسنتیجه گرفت درصد بیشتر ماسه نسبت به  توان یم، لذا باشد یمدارا 

  

  
  

توجهی در هاي قابلة اندود، تركدوروزپس از گذشت عمر 
  .شوداندود دیده می
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  ، طاق ضربیق جناغیطا ،طاق رومی
است، ابزاري که تنها به کمی خاك  برده یمترین مصالحی بوده که از آن بهره ابی آسانو  نیتر ارزانخشت براي معمار کویر همواره آشناترین، 

). 10:1384مسرت،(سوزان و بخشندة کویر چون سنگ شودو در برابر آفتاب  شده  آمادهنیاز دارد تا ساخته و  همترس و آب و اندکی 
  .دادند یمشکل را براي سازة سنتی  ییها ستونبودند، حاال پایه  گرفته شکلکه با دستان دانشجویان دانشکده هنرومعماري یزد  ییها خشت

؛ باشد یم مشخصو طولی  هاستون میانی ی معادل فاصلهعرض ، ابتدا نیاز به کشیدن مستطیل بابا فاصله مشخص ها ستونساخت پایه  منظور به
-میستاد و رفیق به کمک سازندگان ااوستا حسین، در نقش . باشدمهم و اساسی می يا مسئلهیدن مستطیل با زوایاي قائمه بر روي زمین کش
عملی براي ، استفاده از این قضیه را راهکاري اطالع ازقضیه فیثاغورث یباوستا حسین  ؛و شهود نامشهود فراوان ضمنی يها دانستهعجبا از . آید

  .ددان یمبه ویژه در ابعاد بزرگ دقیق مستطیل  کشیدن
، فاصلۀ را جدا کردند متر یسانت 80و  60 ،دهروي دو ضلع پدید آم ومجاور آن را تخمینی مشخص کرده  ۀگوش سهبراي کشیدن مستطیل،  وي

 جا جابهشود  موردنظرعادل اندازة که ضلع سوم متا زمانی  ها گوشهباشد در غیر این صورت،  متر یسانت 100باید  آمده دست بهبین نقاط 
  .شوند یم

 
و طاق  ها ستونچیدن پایه  نحوهبر  ایشاناوستا حسین به همین یک مرحله محدود نشده و نظارت دائم  يها کمکو  ها ییراهنماالبته 
  .نیست یپوش چشم قابل

١ 

  میرزائی اناري حسین دستاا

  
  
  
  

پیدایش  ساز نهیزمآشنایی با اصول و قوانین خلقت، 
  .معماري همساز با طبیعت است

اصولی چون جاذبه، حرکت، تعادل، عناصر اربعه، میرایی  
ي بشري هرکدام به ها دانشعلوم و . جزو کل است... و 

دور یک یا چند مورد از قوانین و اصول فوق، دامنه 
ا را براي فهم بهتر آن م تا است  گستردهتحقیقات خود را 

مانند علم ایستایی که به اصول جاذبه، تعادل،  .یاري کند
و علم عناصر ساختمان که به  پردازد یم... حرکت و 

پردازد و باالخره معماري که می... عناصر اربعه، میرایی و 
باید این اصول را بداند  تنها نهمعمار . مادر همۀ هنرهاست

ي کند و از زمین به سمت بند کرهیپتا بناي خود را 
آسمان باال کشد؛ بلکه باید این اصول را در چهره 
ساختمان و ماهیت آن متجلّی کند 

  ).1384:22محمودي،(
در ناخودآگاه  معمار سنتی این اصول را فهم درونی کرده و

خود به این اصول اشراف دارد و جزئی از دانش ضمنی وي 
  .شده است
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براي کشیدن طاق رومی بر روي . ه استقالب استفاده شد عنوان به )یورتانپلی(هاي یونولیت ورقهجهت ساخت طاق، از ، ها هیپاپس از ساخت 
، از شودمیخطی عمودي کشیده  ،خیز طاقطول  به شده مشخص، سپس از نقطۀ شود یم يگذار نشانه ورقه، ابتدا وسط عرض هاي یونولیتورقه

 .دیآ یم به دستو طاق  شده زدهکمانی  رض طاقع، به شعاع آمده دست بهانتهاي خط 

4       32  
پس از اتمام ساخت طاق، همین روند جهت . شودمیساخته پشت پاي طاق  ییبندها پشت ذکر است که جهت جلوگیري از رانش طاق،قابل

 .شودمیساخت طاقی جلوي طاق پیشین تکرار 

65 
 طاق جناغی

  .شود یمشیوة ساخت طاق جناغی مشابه طاق رومی بوده فقط قالب عوض 

 4321  

   ...چندین ساعته  ثبت اثر پس از تالش

  
  

  
  

  
  :نکاتی چند در مورد کار با خشت و ساخت طاق

  باید  ها خشتالي در البه مورداستفاده) گاز(گوه
حتماً خرده آجر یا خشت و یا کلوخ باشد و از سنگ نباید 

، ظرفیت حرارتی متفاوت سنگ و خشت چراکهاستفاده شود 
 .شودیمدر طاق ك ایجاد ترموجب 

 باید زنجاب شده و عاري از خاك  ها خشت
باشند تا چسبندگی و گیرایی آن به خشت کناري بیشتر 

 .شود
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  .و بسیار راهگشا بود ریتقد قابلارزشمند اوستا حسین در این جریان  يها ییراهنما

  
  .طاق جلویی نیز مطابق روند پیشین تکرار شد

        
  )پر( طاق ضربی

321  
  
  

 

 یک روز پس از ساخت ها طاق

 
 

  
  خشکه چین طاق سوم بر روي قالب

 
  اجراي طاق سوم
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  خاك کوبیده
شوند ین روش ساخته میدیوارهایی که با ا. دهندشناختی است که سنگ رسوبی را تشکیل می، همانندسازي فرایندهاي زمینخاك کوبیده

در مقایسه با . و در اغلب موارد، غیر اندود شده رها شوندباشند رهاي زیادي را داشته و حامل با سنگ ماسهتوانند استحکام و سختی می
  .)5:1387،وفامهر(، ظرفیت و توانایی ساختاري بیشتري دارند و در معرض انقباض کمتري هستند دهیخاك کوب، دیوارهاي ايدیوارهاي چینه

است که قدرت تشخیص حالت مطلوب این  ذکر قابلبه گفتۀ مارتین جهت ساخت دیوار خاك کوبیدة مقاوم، سه پارامتر اصلی وجود دارد، البته 
  :دیآ یم به دستو فقط از طریق تجربه  مرورزمان بهسه پارامتر، 

 از گل درست  يا گلولهکیبات باشد، براي تشخیص ترکیبات گل، تر حاوي ترکیبات صحیح و همچنین مقادیر مناسبی ازاختالط باید : نخست
از  یراحت به، اگر گل شود یمپاشیده  ها دستمالیده، این کار را ادامه داده تا گلوله تمام شود، سپس چندین بار آب روي  ها دستکرده و به کف 

میزان هر یک  توان ینمسبندگی زیادي دارد ولی همچنان است و چت که گل حاوي مقدار فراوانی رس شسته نشد نشانگر این اس ها دستروي 
 .باشدن کم میاز روي دست شسته شود رس آ یراحت بهگل  که یدرصورتاز دو عنصر رس و الي را تشخیص داد؛ بدیهی است 

و با فشار دست  یتراح بهکه خشک شود، اگر نمونه  شود یمدرست کرده و اجازه داده  موردنظر، یک مکعب از گل اليجهت تشخیص رس از 
  .است اليداراي  ندشکب یراحت بهاگر  لیداراي رس است و موردنظرگل  ندنشک

حد مطلوب چسبندگی براي اختالط است و  کننده نییتعالي و ماسه باشد، رس  ،فی رساترکیب مناسب براي خاك کوبیده باید حاوي مقدار ک
  .که ذکر شد شناخت ترکیب مناسب براي خاك کوبیده کامالً تجربی است طور همانه البت، کند یمماسه نیز از ایجاد ترك در دیوار جلوگیري 

 به این شناخت  توان یمرطوبت خاك است، توسط یک آزمایش ساده  مطلوببراي ساخت دیوار کوبیده، تشخیص میزان  بعدي گام
و پخش شود به این معنی است  از فرم خارجگر گلوله کامالً ، اشود یمو از ارتفاع یک متري رها  کرده هیته موردنظریک گلوله از گل . افتی دست

تقسیم شود به این  شمار انگشت چندتکهگلوله به  که یدرصورترد و متالشی شود رطوبت آن کم است و رطوبت گل زیاد است، اگر گلوله خکه 
 .معنی است که گل از رطوبت کافی برخوردار است

رطوبت خاك در  که یدرصورت، باشد یمساخت دیوار  زمان مدتست بودن رطوبت آن در تمام نکتۀ بسیار مهم در مورد رطوبت خاك، یکد
رطوبت خود را از دست  جیتدر بهبه علت اینکه خاك در معرض هواي آزاد قرار دارد و  - باالیی  يها هیال در وزیرین دیوار زیاد باشد  يها هیال
  .اد استرطوبت خاك کم باشد، احتمال ریزش دیوار زی - دهد یم
 باید نیز عملیات کوبیدن یکدست داخل قالب ریخته شده و  صورت بهخاك باید . گام سوم، کوبیدن اصولی و صحیح دیوار در قالب است

 .رفت و برگشتی انجام شود صورت بهیکدست و 

  اجرا شد؛ هاي یک برج نمادینجهت ساخت پایه با دو نوع اختالط متفاوتسه الیۀ دیوار خاك کوبیده 
  
  

  نتاژ قالب مورد استفاده براي ساخت برج گلینمو
 شده استفادهیی ها قالبدر بخش آموزشی خاك کوبیده، از 

) دستیپیچ(که به هم پیچ نشده و توسط اهرم گیرنده 
، باز کردن ها قالبعلت استفاده از این نوع . شوندثابت می

قالب از اطراف دیوار، پس از کوبیدن است و قالب نباید به 
  .ال کشیده شودسمت با
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 نسبت مساوي خاك و ماسه: اول و دوم يها هیال  
و  شده  منتقل موردنظرجهت تهیه اختالط مناسب براي خاك کوبیده، ابتدا خاك را سرند کرده، به همراه سایر ترکیبات اختالط به محل 

 ،شود یممخلوط 

321 
ن است میزان رطوبت بیشتر از حد انتظار شده لذا حجم حجم زیادي آب اضافه شود ممک باره کی، اگر شود یمآب به اختالط اضافه  کم کم

  .آید دست به موردنظرزیادي خاك باید اضافه شود تا رطوبت 

6    5  
  .گیرندها در کنار یکدیگر قرار میاهرم ۀلیوس بهتمیز شده و  ها قالباجزاي 

٩   8    7  

براي دو شیوة برخورد متراکم کردن و  ازیموردنابزارهاي 
کوبیدن ، لیوان جهت پیمانه کردن و تکه چوب براي 

 .کوبیدن 

  
  

  
  

  
  

که با  است اخالق خوشنمونۀ بارز معلمی فعال و  مارتین
کارگاه، جوي  چندروزهیی و صبر فراوان در مدت رو گشاده

برقرار کرده و تحمل روز  کنندگان شرکتیمی را میان صم
  .دنک یم تر آساني یزد را فرسا طاقتپرکار و گرماي 
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  .شود، همین روند تا زمانی که قالب پر شود تکرار میشود یمکوبیده  داخل قالب ریخته شده و سطح هم صورت بهسه پیمانه از اختالط 

١٠    ١١    
  هاي برج نمادینپایه

       
 نسبت مساوي خاك و کاه، کاه باید سرند شود: الیۀ سوم. 

3  2  1  

5 4  

  : نکات قابل توجه
  ًدر هنگام کوبیدن خاك داخل قالب، باید حتما

  .ها دقت شودها و لبهبه تراکم گوشه
 داراي ضخامت ه باید هاي خاك ریخته شدالیه

عالوه بر مقاومت دیوار، بر زیبایی  چراکهیکسان باشند 
  .بصري دیوار نیز تأثیرگذار است

  از تکان  امکان حددر حین کوبیدن، باید تا
  .خوردن قالب جلوگیري شود

 طبقۀ هاي چندین طبقه گلین، در ساختمان
پایین حتماً باید خاك کوبیده خالص باشد تا سنگینی کافی 

در طبقات باالتر،  براي ایستایی ساختمان را داشته باشد اما
  .شود یمي از کاه در اختالط استفاده ساز سبکجهت 

  در  مورداستفادهمیزان کاه و ماسه و خاك
، براي باشند یماختالط خاك کوبیده کامالً وابسته به هم 

ي ضعیف باشد کاه کمتري در ا منطقهمثال، چنانچه خاك 
، تشخیص این موضوع کامالً تجربی شود یماختالط مخلوط 

 .کند ینمده و از هیچ قاعدة خاصی تبعیت بو
  
  

  نمونه برج خاك کوبیده ساخته شده در مؤسسه کراتر
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  ساختمان خشتی در برابر زلزله يساز مقاوم
براي به  PVC يها لولهروش، از  نیا درباشد؛ می 1ی اردکاندست عیصناي ساختمان خشتی در بازارچۀ ساز مقاوماین بخش آموزشی، تکرار تجربه 

  .شود یمي ساختمان خشتی استفاده ساز مقاومهم پیوستن و لذا 
  . شوند یمخشکه چین چیده  صورت به ها خشتپالن را به روش فیثاغورث بر روي زمین پیاده کرده سپس براي درك اولیه موضوع، ابتدا 

  :مروري اجمالی بر نحوه انجام کار

   1 
سپس . شود یمي پولیکا روي مالت قرار داده ها لولهبراي درگیر کردن  دار سوراخابتدا مالت را روي زمین پهن کرده و فیبر : مراحل انجام کار
  .شود یمته ، هر سه الیه متوالی خشت، یک الیه توري گذاششود یمیک الیه خشت چیده توري گذاشته و 

4  3   2  
  

765  
                                                

   .بازارچه صنایع دستی اردکان در پژوهشکده معماري بومی موجود است گزارش کامل  ١

  

در ساختمان خشتی مقاوم در برابر  مورداستفادهابزار 
  :زلزله
  PVCلوله 

که  کند یمرا بازي  Base plateفیبر، فیبر نقشی مانند 
  .دارد یمها را در کنار یکدیگر نگه خاموت

  
ي ها گوشهدر هر ضلع باید در  مورداستفادهي ها يتوري، تور

  .کار با هم همپوشانی داشته باشند

  
ي جا بهاز لیف خرما  توان یمسازي پروژه در صورت بومی

  .توري استفاده کرد

 



28 
 

 

 هاي معماري گلینگزارش سلسله کارگاه                                                                                                                                                                 از سرشت گلین تا معماري گلین
  

1098  
  

1211  
  .ه استفیلپوش اجرا شد ها گوشهدر لذا  بوده استسقف با گنبد  پوششبر  ي کاردر ساخت این سازة خشتی، بنا

1413  

1615  
  

  
  

  ...رفع خستگی
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  گل سلولزي   

  .دیآ یم دست بهو خاك رس از ترکیب الیاف سلولزي مانند کاغذ  يگل سلولز
خمیر شده، خاك معادل چهار برابر حجم خمیر و آب تهیه  مرغ تخمدر این بخش آموزشی، از ترکیب یک عدد شانه  رموردنظگل سلولزي 

به گفتۀ مهدي دهقان، اختالط حاصل عالوه بر دارا بودن مقاومت . تا مانند گل سفالگري به دست نچسبد شود یمورز داده  قدر آنو  شود یم
است که مقاومت آن کم بوده و گل سلولزي صرفاً در کارهاي تزئینی و دکوراسیون  توجه قابل، البته باشد یما خاك، حالت الیافی کاغذ را نیز دار

 .ی، در نقاطی که نیازي به باربري ندارد کاربرد داردطورکل بهداخلی و 

2  1  
 شیوه  به، در حالت معمول روش تهیه خمیر است که به گفتۀ سازنده ذکر قابل. شود یمو ورز داده مخلوط  ،خمیر سلولزي با خاك سرند شده

کردن طرح بر روي همچنین دشواري پیاده ، خام بودن اختالط ودر هواي آزاد به دلیل قرار گرفتن اختالط کنونی در معرضاست ولی  مذکور
  .شودبر روي دیوار ایجاد میدر ابتدا، قالب طرح به وسیلۀ شمشه . شودمیوزنی خمیر، سیمان سیاه به اختالط اضافه % 5دیوار، معادل 

6543  
 .باشد یمبر روي اثر  موردنظرمرحله بعدي، پیاده کردن طرح 

7 

 لیالتحص فارغآموزش این بخش به عهده مهدي دهقان، 
  .ر و معماري یزد بوده استکارشناسی نقاشی از دانشکده هن

  
  با گل سلولزي توسط مهدي دهقان شده ساختهي ها نمونه

  
یی ها روش متداول دکورسازي با گل سلولزي، ساخت خشت

که طرح روي آن پیاده  باشد یم 30*30یا  20*20با ابعاد 
شده، خشت داخل کوره پخته و با چسب به دیوار الحاق 

  .شود یم
  

ی کارگاه نقش بسیار تأثیرگذاري دستیاران هر بخش آموزش
  .در پیشبرد کار داشتند
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 از گنبدك خاجی تا رحم اهللا

اي خشت و د رفتار سازهدر قی، ويبه گفتۀ و معمار  خالقاین اثر برخاسته از ذهن  .گنبدك خاجی نام خود را به استعاره از پالنش گرفته بود
  .را براي اثر انتخاب کرد رحم اهللانهایتاً معمار نام  .بود) پیمانه(فارق از محدودیت تعیین شکل نهایی  و  )تسرش(گل 

 يریپذ انعطافگویی و درك تمرینی بر بداههچرا که  رددامعنایی  قرابت نامی همچون بداهه گویی خشت نیز با اثرمعمار این اثر معتقد است 
  .رودمیگري با پیشنهاد دانشجویان پیش این بداهه بوده و البته خشت 

  

3 2 1   

654  

987  

  
 ةویمکتب آبادمان و ش ،يآبادگرۀ بر رشت يدرآمد

    92، کیارش اقتصادي، خرداد ماه آموزآباد
 ای يکار ،يارشته يرا برا يچیست؟ آبادگر يآبادگر
و کردار و  ییرا با توانا یکه سرزندگ میبریبه کار م یآموزش

  .زند یم وندیوار پمنش مردم
کاهش  يبرا کارشناسانه ستیاوهی، نگرش و شآبادمان

و  يبا نگاه به روزساز ،ییاجرا يهاکه در برنامه ییهابحران
 یفرهنگ راثیم یرسانبیآس ای دیبه تهد ،یگسترش سازندگ

 ،یکاف یو کارشناس ییبایبدون شک ایانجامد یم یعیو طب
پردازد و یکه هست م  ییهاسازه بیبه تخر ،يبهساز يبرا

  .دینمایم نهیکار را پرهز
 يبرا يشنهادیپ ینام. است يریادگیو  ي، آبادگرآموزآباد

- یانجام م يکه همزمان با آبادگر يریادگیپرورش و  وهیش
پراکنده  نیسرزم يجا يدر جا يگردو بستر آن با بوم ردیگ

  . دابییم یو بازده یسامانده ،یتیریمد یوندگاهیاست؛ و با پ

  
مکتب آبادمان  ،يآبادگرۀ بر رشت يدرآمدمتن کامل نوشتار 

  .در پژوهشکده معماري بومی موجود است آموزآباد ةویو ش
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121110  
  :ازجمله، داند یموارد  اجراشدهمهندس اقتصادي معایبی را بر سازة 

  ي مصرفی،ها خشتعدم کیفیت مطلوب 
  سستی در پنجرة کوچک،

  باشد، مخرب تواند یمصاف اجرا شده لذا جریان آب  صورت بهپوشش باالیی پنجرة کوچک 
  .گنبد روي قطاربندي سوار شده اما قطاربندي با سازه قفل نیست

  به هم تابیده دوتار
  .ه استبا ترکیب دو جفت گوشواره شکل گرفتاست که تمرین اجراي طاق میانی به گفتۀ معمار اثر، هدف از این بخش آموزشی، 

21  

43  
  :معمار بر این اثر وارد است نظر ازمعایبی که 

  .ماسه موجود در دو طرف پاي دیوار برداشته شود و یک الی دو رگ خشت چیده شود: ، راهکاربر روي ماسه اجرا شدهکل سازه 
  .ي دیوار دوم به دیوار اصلی اجرا نشده استبندها پشت

 
 

  
  

  
  

  
 من همی بینم بهشت اندر بهشت
 بینی، بغیر از خاك و خشت تو چه می

 چون سرشتم از گل است، از نور نیست
 گر گلم ریزند بر سر، دور نیست

  

  اشعار وانید تصامی،پروین اع
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  بتن رسی
ترکیب هنوز  نای. گذاشته است يازس ساختمانپا به عرصه  ،کراتر است و با امید جایگزین شدن با بتن ابداع مؤسسهبتن رسی، ترکیبی جدید و 

  .در حد یک ادعاست و تحقیقات بر روي آن ادامه دارد
کامالً متالشی شوند، سپس سه برابر نسبت  ها کلوختوسط بتونیر مخلوط شده تا  خاك و  آبي مساوي ها نسبتبه منظور تولید بتن رسی، ابتدا 

که قبالً گفته شد تشخیص میزان مطلوب هر یک از مصالح ترکیبی، کامالً  طور همان .شود یمبه اختالط اضافه  دانه سنگمذکور، ماسه شسته و 
 قرارگرفته استفاده مورددر اینجا، صرفاً یکسري ارقامی است که با توجه به کیفیت مصالح موجود در کارگاه  شده ارائهي ها نسبتتجربی است و 

 .است
توري به عرض و طول قالب بریده شده و  - داخل قالب ریخته و توري پلیمري متر یانتس 10ي، یک الیه بتن رسی به ارتفاع بند قالبپس از 
کار  - شود یمبا هدف داخل کردن ویبراتور به اعماق بتن رسی تعبیه  ها سوراخاست، این  ها هیالیی متوالی در طول و در تمامی ها سوراخداراي 

  .ابدی یم، این عملیات تا پر شدن قالب ادامه شود یمگذاشته 

  
 .شود یمی بیرون کشیده آرام بهویبراتور سریعاً داخل بتن رسی شده و 

  
 
  
  

  

  

 
  
  
  
  
  

باید تمامی منافذ بسته شوند  ي بتن رسیبند قالبدر 
رسی، اختالطی نسبتاً رقیق است و احتمال نشت بتن چراکه

 .آن وجود دارد
  

گیرش بتن معمولی به علت دارا  :علت استفاده از توري
بودن سیمان سریع است ولی بتن رسی اختالطی نسبتاً 

لذا از توري براي جلوگیري از وارفتن  رقیق و کندگیر است
  .شود یماختالط استفاده 

براي باز کردن قالب باید به اختالط فرصت داد تا کمی 
  .رطوبت تبخیر شده سپس قالب باز شود
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  کاشی معرق
در  ها آنیی هستند که با چینش ها رگ مثابه بهبه گفتۀ استاد جواد صادقیان، معرق به معنی رگ و رگ به معنی ریشه است لذا اجزاي معرق 

مختصر بدین شرح  طور بهمرحله مرمت است، مراحل اولیه،  5 عالوه بهمرحله ساخت  35رق داراي هر اثر مع. رندیگ یمکنار یکدیگر، معرق نام 
چپ و  صورت بهي قطعات مشابه، چاپ طرح بر روي کاغذ گذار نمرهي اجزا، گذار شمارهي اجزا، زیآم رنگي، بردار نقشهتعیین زمینه کار، : است

  ... .ی و راست، برش طرح راست، پیاده کردن طرح بر روي کاش
مورب روي لبۀ پایه قرار داده و با تیشه ضربه وارد  صورت بهسپس کاشی را . ي، پایۀ کار باید کمی ارتفاع داشته و حتماً ثابت باشدکار معرقبراي 

ت ناشی از ضربه بر ارتعاشا ردیگ یماما زمانی که کاشی افقی قرار  شود یموارد  موردنظربا مورب قرار دادن کاشی، ضربه فقط به نقطۀ . شود یم
 .سایر نقاط اثر گذاشته و احتمال ترك خوردن کاشی در سایر نقاط وجود دارد

  .شود یمبه این معنی که اضافات کاشی بدون برخورد تیشه با طرح جدا  شود یماطراف طرح انجام  پرانیسپس عملیات لعاب 
عمودي تیشه بخورد  صورت بهوك تیشه است؛ اگر بیسکوئیت کاشی مرحلۀ بعدي، گل بردن یا به عبارتی مورب کردن بیسکوئیت کاشی با ن

و توسط گچ  شده جادیا ها یکاشوجود نخواهد داشت ولی با مورب کردن بیسکوئیت، فضاي خالی پشت  ها یکاشفضایی براي دوغاب ریزي بین 
 .شوند یمبه هم متصل 

    
عملیات سوهان زنی حتماً باید از سمت لعاب به بیسکوئیت باشد . شود یم سپس با استفاده از سنگ سوهان، سطح ناصاف تیشه خورده مسطح

  .شود یمدر غیر این صورت لعاب کاشی پریده شده و کاشی معرق ناقص 
  دیوار خاك کوبیده با تزئینات کاشی معرق

ي مشابه بند قالبابتدا . ه استشد ااجر تر بزرگدر مقیاس خاك کوبیده گفته شد آموزشی در این بخش آموزشی، عملیاتی مشابه آنچه در بخش 
و از طریق مفتول پشتی  شده گذاشته، کاشی معرق در سطح جلویی دیوار کار شود یمخاك کوبیده  هیچندالي بتن رسی انجام و سپس بند قالب

 .شود یمسپس دیوار پشت آن محتاطانه کوبیده  ،شود یم دارمعرق، داخل دیوار گیر

    

است که  کاشی شده دهیبرهاي  عبارت از قطعه يکار معرق
هاي متفاوت تراشیده و در کنار  نقوش مختلف را از رنگ

و روي  درآوردهو به شکل قطعاتی بزرگ  داده قرار گریکدی
  .گردد ابن بخش نتیز تاشود  دیوار نصب می

  
 کارياستاد جواد صادقیان، استاد ممتاز معرق و کاشی

  
  ابزار اندك ولی کاربردي اوستا

در ایام قدیم (، سریشم، سیم مفتول تیشه، سنگ سوهان
  )است شده یمي سیم مفتول از سازو استفاده جا به

  
 مفتول پشتی معرق
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  کارگاه در حاشیه
 .از زمان استراحت و چاي داغ و کیک یزدي نیست تر خوشهیچ خبري مداوم، چندین ساعت کار  بعد از

  
  

 
محیط کارگاه . باشدمیدر کارگاه  شده انجام يها تیفعالو به بحث گذاشتن  کنندگان شرکت، فرصت مناسبی براي آشنا شدن با سایر صرف ناهار

  .گذاشتندرا با یکدیگر در میان می ادشانیوز کم يها دانستهنشسته و  در جوار یکدیگراگرد، همگی صمیمی بود که استاد و اوستا و ش يقدر به

  
  
  
  

  کاشی معرق
براي معرق باید حتماً از جنس مرغوب  مورداستفادهکاشی 

شده ي میزیآم رنگقدیمی با رنگ گیاهی  يها یکاش. باشد
بیشتر سال و  600، عمري حدود د صادقیانو به گفتۀ استا

شیمیایی حداکثر  آمیزيامروزي با رنگ يها یکاشاما  رنددا
 .دارندسال دوام  200

  
از ) باشد یمکه داراي آهک (نحوة تشخیص کاشی نامرغوب 

آهک  چرا که باشد یمکاشی مرغوب، خیساندن کاشی 
و لعاب رویۀ  ابدی یمموجود شکفته شده و افزایش حجم 

  .شود یمکاشی کنده 
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  جلسۀ پایانی کارگاه
کنندگان و شرکتماري گلین در ذهن و زندگی و آغازي بر بازرویش معشده که به فال نیک گرفته بود یمن کارگاه معماري گلین اتفاقی خوش

  .ده استبو بازدیدکنندگان
  

  
  

قرار گرفت چرا  توجه بیشتريمورد از معماري گلین، جلسۀ پایانی  تأمل قابلبا خشت و گل و دستیابی به درکی  چندروزهزندگی تجربه پس از 
  .شدمرور  کنندگان شرکتتجربیات  که

 ژهیو به(ي اجراشده با خاك ها پروژهبا  کنندگان شرکتي ساخت گلین، آشنایی ها روشهدف از این جلسه، پس از شناخت مصالح و آشنایی با 
  .ي بزرگ بوده استها پروژهاعم از دکوراسیون داخلی، ساختمان مسکونی، دیوار باربر و  )خاك کوبیده

  

  ساخته شیپدیوار خاك کوبیده 

  
  
  
  

 کارگاه ینروز پایا
 مثابه بهاتفاقی را باید  هرشود پایان همیشه تصور می

از آن رویداد پنداشت، گمان  جامانده بهو کرختی  خستگی
شود که پایان، نادیده انگاشتن لذت آغاز است و به می

  فراموشی سپردن خاطرة راه؛
ست بر تداوم اما گاه پایان است که پایاست، پایانی که آغازي

  .جان خاکی و نواي روح الهینواختن آواي 
  کارگاهی روز پایاندر بازدیدکنندگان متفرقه 
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  :با خاك کوبیده توسط مارتین پوینته اجراشدهي ها پروژههایی از نمونه

   
  

  
  

   
  

  

  ...حواشی کارگاه در روز پایانی 
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 هاي موضوعینارسمی
از  تن 4کیفی مسکن، با حضور  ساز و بهبود کمی ووفرهنگ بومی ساخت میراث و توسعه محلی، علوم مواد، سمینارهاي موضوعی با محوریت

سی التیسیا فونتن به همراه پروفسور بیلگه ایشیک استاد کرو مجید حاج میربابا، فیلیپ گارنیه، مارتین پوینته : متخصصین کراتر و آماکو
تحقیقات  واحد علوم و یعلم ئتیهیزد، دکتر گرکانی عضو  نشگاهداه عمران وزینی از گر مسعود مهندسمعماري دانشگاه آیدین استانبول، 

  .برگزار شد هاي معماري گلینمهندس معمار، پژوهشگر و مجري کارگاه مهندس کیارش اقتصادي پردیس تهران و مشاور عالی بنیاد مسکن و
 ی سمینارهامحوریت موضوع

 علوم مواد
 میراث و توسعه محلی

 مسکن یفیو کفرهنگ بومی ساخت ساز و بهبود کمی 
  بخش آموزش

  ها یسخنران دهیچک
  

Decision of earthquake measures on “smart earthen buildings” 
Bilge IŞIK 
Prof Dr, İstanbul Aydın University, Faculty of Architecture and Design 
ICOMOS ISCEAH -TR Expert Member, www.kerpic.org; isik.bilge@gmail.com 
Since the industrialised construction materials are on the market, earthen material is not in 
curriculum of higher education. Architects, civil engineers and craftsmen don’t know the 
basic measures for durability or earthquake safety. People living in earthen houses are at risk. 
It is seen that industrialized materials endangers environmental and consequently “human life” 
if they are used with few knowledge of “building physics”. Environmental pollution threat 
continues with the same extent during the production and using of building materials such 
as “cement”, “brick” and “aluminum” etc. in the housing industry. To achieve “healthy 
environment and healthy indoors”regeneration of earthen architecture can be defined as 
“smartearthen building”. 
Studying the design principles of historical earthen structure paved the way, using horizontal 
energy dissipating layers in wall cross section. Paper will summerise the lab-test findings and 
shaking table results on earthen building. The finding have been followed on historical earthen 
buildings in Iran and Peru. 
 
 
 

  یعلم ئتیه
ریاست دانشکده هنر و : یالله تیآ نیمحمدحس دیسدکتر 

  معماري یزد
  ریاست پژوهشکده معماري بومی: زا فرحدکتر نریمان 

عاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و م: دکتر رضا شکوري
  معماري یزد

مدیر گروه شهر بومی، پژوهشکده : پور لیاسماعدکتر نجما 
  معماري بومی

، ها ساخته دستمدیر گروه هنر و : دکتر بهرام احمدي
  پژوهشکده معماري بومی
شهر بومی، پژوهشکده معماري  گروه :مهندس محسن رفیعیان

 بومی
Madjid Hajmirbaba :CRAterre, France 
Philippe Garnier :CRAterre, France 
David piere Gandreau :CRAterre, France 
Martin Pointet :Amaco, France 
Laetitia Fontaine :Amaco, France 
Prof.Bilge Işık: Istanbul Aydin University, 
Turkey 
 
 
 
Prof.Bilge Işık 
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Constructive Cultures and Sustainable Development 
Philippe Garnier 
Head of Habitat Programme, CRAterre, ENSAG 
Reengineering of building cultures: the contribution of frugal innovation to local and global development 
goals, 
Traditional architectures are real lessons of economic. 
They produce generous architectures with very simple means. 
The remuneration of artisans are in the form of exchange of services. 
Knowledge and services marketable focus in the community. 
Money and ideas therefore circulate within short circuits without leaving the country. 
The capital of the rural population is not an economic capital, cultural and social capital. 

  

 )خاك فشرده( نیگلمصالح  یکرد حرارتعمل
Martin Pointet،Laetitia Fontaine 

. ستاها  در داخل سکونتگاه یطیمح شیآسا نیمأدر خصوص ت یجالب اریبس يها یژگیو يندارد، بلکه دارا یحرارت قیخاك فشرده عملکرد عا
 )دمارطوبت و (خانه  یطیمح شیدر آسا يدیدو عامل کل میبه تنظ میمستق طور بهخوب در جذب و دفع رطوبت،  ییآن و توانا يباال یلگاچ

  .دینما یم یانیکمک شا
انتقال حرارت از : شود یم نوع مصالح در نظر گرفته نیمهم در ا دهی، سه پدیخشت و گل يبنا کی یبرودت -یبهبود عملکرد حرارت منظور به

در  یگل خشت و يا خارج بناهای، از سمت داخل و وارهاینمودن د قیعا. آبها در برابر نفوذ و انتقال بخار و مقاومت آن ینرسیا ن،یمصالح گل
در مقابل  ریپذنانا کمک کند که تنها از مواد نفوذدر داخل ب يشتریب یطیمح شیآسا تأمیننموده و به  فاینقش خود را ا تواند یم یصورت

از رطوبت  یناش يها بیآس جادیا زمینه ،مرطوب داخل بنا طی، شراصورت نیا ریدر غ. شوداستفاده  وارهاینمودن د قیعا يبرا )رطوبت( بخارآب
  .نمود دایاشراف پ نیمصالح گل یبه رفتار حرارت یگل خشت و يدر بناها يا مداخلهقبل از هر  باشد یم يضرور نیبنابرا؛ آورد یمرا فراهم 

 

Philippe Garnier 

 
 
 
 

 
 
 
Laetitia Fontaine 
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  نیگل يمعمار شیبازرو  

  زدیدانشگاه  يمعماردانشکده هنر و  یعلم ئتیهعضو ، زا فرح مانیدکتر نر
در  نیا. رو به اضمحالل هستندنیز  ماندهیآن آثار باق تبع بهو است  ی، در حال فراموشها ارزشدر اثر غفلت از  نیگل يمعمار نهیرید يها اندوخته

  .دیمرتفع خواهد گرد ها آن جیو ترو ها اندوخته نیارتقاء ا قیاز طر ،زمان حاضردر بدون پاسخ  يها بحرانو  ازهاین یاست که برخ یحال
 يها شهیو شناخت ر یخیتار – يریتفس قیاز تحق یصورت ،یخیمنابع تار ژهیو به مدد منابع مکتوب و به نیگل يو ابعاد معمار هوجو یبازشناس

ها  که از جملۀ آننائل آمده  یجیبه نتا نییکه با تب دهیبه انجام رس قیروش تحق نیبه هم لبا توس زیها ن آن لیوارده و تحل يها بیآس یخیتار
  .اشاره داشت دیانقطاع تولو فردانیت و  تیبه گذشته و رواج فرد هبه عدم توج توان یم

 يهايدر دوران معاصر پرداخته که به سنجش توانمند نیگل يمعمار نیو همچن جیرا يمعمار طیشرا یابیحاضر و ارز طیشرا نییدر ادامه به تب
 يزیکار ندر بستر و محدودة تمد نگلی يمعمار شیبازرو شنهادیپ. است دهیانجام زامرو يها یاستک یبه برخ ییگو پاسخدر  نیگل يمعمار

 نیگل يمعمار يها اندوخته جیارتقاء و ترو منظور به یجمع دیبه عرصۀ تعامالت و تول کردیو با رو )نیگل يو نضج معمار يریگ شکلمحدوده (
  .است شده ارائه

  

  داریپا ۀتوسعۀ شیر راث،یم
  مدرسه عالی معماري گرونوبل، کراتر  مدرس و محقق، ربابایحاج م دیس مجمهند
  ؟گردد ینم یخواسته عمل نیچرا ا
 دوست داران یفقط برخ ،نقاط شتریدر ب. است داده ازدست زین انیمعماران و بنا يبلکه برا نیساکن يخود را برا يمعنا تنها نه یبوم يمعمار

در  را هو تجرب شهیاند که دست آورد هزاران سال یفرهنگ غن نیذکاوت ا ،توسعه انیمتصد و هستنددر تالش  يمعمار شیوة نیا حفظ يبرا
  .اند نکردهدرك  داردخود نهفته 

دارد نوجود  يمرمت و نگهدار يبرا یکاف ییدانش اجرا وبکند  دیمعضل چه با نیبا ا داند ینم کس چیهو  شده رها الباًغ باارزش يمعمار
  .)يامروز یآن در زندگ يروزآور بهاستفاده مجدد و  ينو برا يهادهینبود طرح و ا، یرطوبت يها قیعا، گچ و آهن و مانیاستفاده از س(

  ها ارزش یفراموش/  ربودنیگ وپا دست/ بردن دانش اجرا ادیاز 

  

  زا فرح مانیدکتر نر

 
  
  
  
  
  
  

  ربابایحاج م دیمهندس مج
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  دیبا مواد زائد جد گل کاه يسازمقاوم  

 زدیدانشگاه عمران دانشکده  یعلم ئتیهعضو ، ینیمهندس مسعود ز
در  شتریب یگل کاهو  یگل ی،خشت يبناها ،مختلف یخیآثار تار انیاز م. برخوردار است ییبسزا تیاز اهم یخیحفاظت و مرمت آثار تار ،ينگهدار

 یو حرارت یکیمکان يها تنشو ) زلزله( نیاز حرکت زم یناش يها تنشهوا،  یمانند باران، رطوبت، آلودگ یطیعوامل مخرب مح دیمعرض تهد
 شیو فرسا را بخصوص در مقابل زلزله ها ساختماننوع  نیاثرات مخرب ا یبا افزودن مواد مناسب دیبا نیبنابرا. باشند یمدما  راتییاز تغ یناش

. هستکاهش دادن اثرات عوامل مخرب  منظور به گل کاهمتفاوت در  يو درصدها ها طولبا  کیلیآکرپروژه افزودن نخ  نیهدف ا. کاهش داد یبآ
 یمقاومت کشش یتوجه قابل زانیبه م گل کاهدر  کیلیآکراستفاده از نخ ي، آمار يها لیوتحل هیتجز نیو همچن آمده دست به جینتا به با توجه

  .دیبهبود بخش یمعمول گل کاهبه نسبت ) برابر 5/2تا  5/1( را گل کاه
  

  یخیبافت تار ینیاز بازآفر يالگو
  غدا ارانیموسسه هم، خیدکتر غالمرضا ش

حوزه  گفتمان و ادبیات داراست که و یو کاهش فقر چند صباح يتوسعه محالت فرودست شهر يدر واد یاجتماعات محل يتوانمندساز دکریرو
اردکان با مشارکت همه تاریخی بافت  اءیاح« شگامیپطرح . شده است یو دانشگاه يربط کشوريذ نیو مسئول ریدوا یو فن یکارشناس

پژوهشکده  يو همکار رانیا یردولتیغ ارانیموسسه مه يلگریاردکان با تسه در شهر 1387-93 يهاالسطول  در »نیساکن ژهیو به نفعان يذ
  .است درآمده اجرادر اردکان به  زدیاستان  یفرهنگ راثیسازمان م یندگیکراتر و دفتر نما

  .شود یمالگو ارائه  نیا یمبانو  است شده نیتدوو  نیتمر یخیتاررزش ابافت با يزنده سازدر باز نیاز مشارکت ساکن ییتجربه، الگو نیا یدر پ
  .معاونت میراث فرهنگی اردکان صورت گرفتفتوحی، محسن ارائۀ این سخنرانی با همراهی همکار پژوهشی ایشان، آقاي مهندس 

  

  شهر نینو يخشت در معمار يریکارگ به از باز زدیاقبال مردم شهر  زانیسنجش م
 زدیدانشگاه  يدانشکده هنر و معمار یمعل ئتیهعضو ي، دکتر رضا شکور

به مناسبات  توجه یبو  بر مصنوعات بشر ساخت یرشد مبتن يها برنامهآن از عواقب ناگوار  يزاربو دستگاه ا تهیفتار مدرنگرانسان  یآگاه یپ در
  .دیمعطوف گرد یعیطب یساختمانبه مصالح  شمندانی، توجه اندوساز ساختو  يدر حوزه معمار عت،یطب يمنها کالم کیو در  یستیز طیمح
خاك را آغاز و تالش  هیبا پا مصالح ازجمله یعیمصالح طب يمطالعه بر رو یقاتیتحق مؤسسات کا،یدر اروپا و آمر يالدیدهه هشتاد م يتدااز اب

 از پس، راه نیدر ا. کنند دایپ مناسب یفن يها پاسخآن  یکیمکان يها ضعف يا پاره يخاك، برا رینظ یب يهايدنبر توانم دیتأککردند تا ضمن 
 شده ارائه... و  یشدگ سیزلزله، خ برابردر  یمصالح خاک يساز مقاوم يبرا یمتنوع باًیتقر ییاجرا زیو ن یشگاهیآزما يها روش الش،سه دهه ت

مصالح را در جوامع  نیا میتوان یم ک،یزیف هیبا پا یسؤاالت يبرا یمهندس يها پاسخبه  یابی دست مجرد به ایکه آ نجاستیا یول سؤال. است
 گذرد یمو پسند جامعه  تیبا آنچه در ذهن یدر حوزه مهندس نیمتخصص یفن يها افتهی انیم یمینسبت مستق ایآ !م؟یریکار بگ همختلف باز ب
  وجود دارد؟ 

  ینیمهندس مسعود ز

  
  
  

  خیدکتر غالمرضا ش

  
  فتوحیمحسن مهندس 

  
  يدکتر رضا شکور
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 لیبه دل یشروع ه احتماالًگرچ یعیطب-یکه روند به کنار گذاشته شدن مصالح بوم دهد یممعاصر نشان  يو شهرساز يمعمار خیمطالعه تار
که بدون داشتن  رسد یمبه نظر  ،نیچن نیا. کرده است یجامعه ط یمسائل فرهنگ انیرا در م رازآنیغ يریمس یولداشته  یمسائل فن

داشتن  صرف بهرا در دستور کار دارند،  یعیطب- یمصالح بوم يریکارگ به باز ۀنیدر زم يساز فرهنگکه  یدر حوزه اجتماع یعلم يها برنامه
  .بود دواریجامعه ام کی يساز ساختماندر بازار  الحمص نیا تیبه موفق توانینم یفن يها پاسخ

خشت در  يریکارگ به در مورد باز زدیجامعه  تیذهن در سنجشتوسط نگارنده  گرفته انجامتجربه  جینتا انیمقاله به ب نیمطالب فوق، در ا رویپ
کردن استفاده  ریدر فراگ نیو مسئول نیصصمتخ يرو شیپ يها یسخت گر انیب آمده دست به جینتا لیحلت. شود یمامروز شهر، پرداخته  يمعمار

 .باشد یم زدیمصالح در شهر  نیمجدد ا
  زدیخشت، مردم،  ن،یمصاح نو :يدیکل کلمات

  جام نیگل
 هاي معماري گلینمهندس معمار، پژوهشگر و مجري کارگاه، ياقتصاد ارشیمهندس ک

  ما نیجام گل ،من نیگل يجا
 زدند مانهیگل آدم بسرشتند و به پ                                                                                      زدند خانهیکه مالئک در م دمیدوش د

  )عنصر باد(ردد گما چون جام شراب ما مستانه  يزدن تا جا مانهیسپس به پ؛ )عنصر خاك( دیآشناخت سرشت تا درست  ابتدا
آن از قبل  اتیو جزئ که تمام نقشه یمدرن ی؛ مانند مجتمع مسکونشود یم تر خشکشود، کار  تر هرچه عنصر خاك و اصول مدون افزون

عنصر باد افزون ، تیتنوع و خالق يجا ابد،یباشد و اصول به حداقل الزم و درست کاهش  نهیکمهرگاه عنصر خاك  یول. است شده مشخص
 يرتکراریغمتنوع و  یکه در اصول مشترك و هماهنگ، ول ؛رشد کرده یعیو طب کیکه به شکل ارگان ییروستا یستیمانند مجتمع ز؛ شود یم

  .است
  .)میانیرو یمرا هم چون باغ  يا سازه همبا = ما+ ساز+ باغ( است »ییباغ سازما« ةویش نیا

  رانیدر ا يحفاظت معمار یفرهنگ بوم زانیسنجش م
 زدیدانشگاه  يدانشکده هنر و معمار یعلم ئتیهعضو ، هرفته یسدکتر محسن عبا

 )ع( یحضرت عل» لو اعتبرت بما مضی حفظت ما بقی و«
 ریرا برداشته و در مس يمؤثر يها گامشدن  یخاص به سمت بوم طور به يعام و حفاظت از آثار معمار طور بهحفاظت  انیامروزه جر

و دانش  ها آموزهاستمداد از . شود یم دهیو شن دهید ياریبس داتیو تأک ها هیتوص ،»یحفاظت بوم«به  »یحفاظت جهان«از نگاه  يانداز پوست
از  یبرخ. هاست هیتوص نیاز ا یحفاظت امروز در هر منطقه، بخش مهم يها چالشدر جهت پاسخ دادن و مرتفع نمودن  یخیو تار ینیسرزم

آن را در  ياریو بس اند نمودهاقدام  یالملل نیب شده رفتهیپذو نظرات  نیم به قواناحترا نیخود در ع» حفاظت یمنشور مل« نیکشورها به تدو
  .اند دادهقرار  شان ندهیآ يها استیس سرلوحه

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ياقتصاد ارشیمهندس ک

  
  
  
  
  

  هرفته یدکتر محسن عباس
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 ادیاز آن » ت حفاظتسن«نوشتار تحت عنوان  نیا اتیدر ادب آنچه -و حفاظت  انتیص ر،یتعم ،ينگهدار یفرهنگ غن باوجود رانیا انیم نیدر ا
کشور،  نیدر ا آنکه حال. است ها آنحفاظت از  يراستا مواجهه با آثار در ۀنیدر زمو روشن  ونمکتوب، مد امع،ج يا مجموعهوز فاقد هن - شود یم

 لحاظ همواره به خود معطوف نیتوجه و تمرکز را بد درخور یگاهیمحصوالت دوره سنت جا نیتر فیشرو  نیتر مهماز  یکی عنوان به يمعمار
، چنان در فرهنگ رسان بیآسدر مقابل عوامل مخل و  ها آنبه حضور آثار و محافظت از  دنیمرمت و تداوم بخش ر،یتعم ،يارنگهد. داشته است

نموده ِ  لیجدا بافته از آن، تبد يا تافتهساختن و نه  انِیاز جر یرا به بخش يکه امر حفاظت معمار داکردهیپ گاهیجا انیرانیاگذشته  يمعمار
در  يبا رشد معمار زین لیدل نیو به هم گشته ینمقلمداد  يعمارم يو فرا يورا يامر ه،یو حفاظت از ابن ریتعم یطیشرا نیدر چن. است
در  که ينحو به. بود زیحفاظت از بناها ن ي ونگهدار ر،یتعم يها وهیشو رشد  رییشاهد تغ یخوب به توان یم یخینگاه تار کیمختلف، در  يها دوره

، ها هیرو کردها،یاصول، رو ،یکه وجود داشته و مبان یانیسخن گفت؛ جر زین »يحفاظت معمار یفرهنگ بوم«از  نتوا یم يکنار سنت معمار
و  یفرهنگ ،یمیتداوم حضور فعال آثار در طول زمان را در بستر اقل انیجر نیا. است برداشتهدر  زینظام خاص خود را ن یطورکل بهالگوها و 

  .خود به دنبال تحقق آن است یقیو حق ملدر شکل کا زیکه حفاظت امروز ن يراست؛ ام ضامن بوده ها آن يکارکرد
موجبات معماري،  ازجملهو  ها نهیزم، در همه متجددشو امروز شبه  یسنت روزید انیم یرانیمتأسفانه پس از حدوث انقطاع در جامعه ا

حفاظت که  نیتفکر نو کننده مصرف سوکاز یکه  رانیچون ا يا توسعه درحال يحفاظت در کشورها .سنت حفاظت از آثار فراهم آمد یفراموش
بدل  یو ظن یالتقاط اند، به امريبوده نهیزم نیدر ا یدانش تجرب داراي گذشته در گرید يآن و از سو ددارد، هستند و نه مول یغرب یخاستگاه

- و صاحب سحفاظت مدرن وجود دارد و هر کارشنااز  یدرست ریو نه تصو یسنت ياز حفاظت به معنا یفضا نه فهم درست نیدر ا. شده است
 نیآنکه ا يبرا. رسندیبه نظر م گریکدیمتناقض با  متفاوت بلکه بعضاً تنها نهدر عمل  اتینظر نیا. دهدیخود را از حفاظت ارائه م فیتعر نظري

 شورحفاظت در ک يدرست و امروز يمعنا گام تقرب به نیاول عنوان بهمشکل مرتفع گردد ضرورت دارد تا در آغاز سابقه و عقبه حفاظت 
  .شناخته شود

منظومه از دانش  نایمهم که  نیارزشمند در ارتقاء حفاظت امروز و عطف توجه به ا نهیگنج نیو ضرورت توجه به ا تیبه اهم نظر، نیبنابرا
نوشتار متمرکز بر  نیا ،یالتقاط ايهنگرش يرگیبا توجه به شکل طور نیهماست و  قرارگرفته يو نابود یدر معرض خطر فراموش یسنت

 هیاست تا آن را دستما نهیزم نیدر ا شده بکار گرفته یخیو تجربه تار یو دانش جمع »رانیدر ا يحفاظت معمار یفرهنگ بوم«شناخت 
 قیحفاظت از طر یکه با نقب زدن بر فرهنگ متعال دیام. قرار دهد رانیدر ا يمعمار راثینقاط مبهم و گنگ در حوزه حفاظت م يساز شفاف

دوره سنت به دست آورد  رانیدر احفاظت  فیو ک از کم یکشور بتوان شناخت مناسب یخیتار هیدر ابن حفاظتو موجود  کتوبتأمل بر شواهد م
 .؛ به منه و کرمهگردد کشور فراهمحفاظت در  انیجر یرهگذر موجبات تعال نیتا از ا

 
 
  
 

  :منابع
 بازرویش معماري "، )1388(، نریمان، زا فرح
دکتري، دانشگاه  نامه انیپا، "ین در عرصۀ تولید جمعیگل

 .دانشکدة معماري و شهرسازي- شهید بهشتی
  نشر : ، تنها دویدن، تهران)1382(خلیلی، نادر

  چشمه چاپ دوم
  ،خشت  نهییآدر "، )1384(مسرت، حسین

: ، یزد"شناسی خشت از دیدگاه معماري و مردم: خام
 .ن یزداندیشمندا/ العتره بقیعهانتشارات 

  ،معماري بومی "، )1387(وفامهر، محسن
 یالملل نیب، اولین کنفرانس "برگرفته از خاك

 .سنتی زاگرس، دانشگاه کردستان يها سکونتگاه
  ،رازهاي معماري "، )1389(اکرمی، غالمرضا

، 131، نشریه مسکن و محیط روستا، شماره "روستایی
 .1389پائیز 
  ،عماري م"، )1385(احمدي دیسفانی، یداهللا

خاك سازگارترین معماري با طبیعت و سرشت انسان 
معماري کویر، دانشگاه  يا منطقه، همایش علمی "است

 .آزاد اسالمی واحد اردستان
  ،مجموعه "، )1384(محمودي، امیر سعید

 ،ها چالشدومین همایش آموزش معماري، بررسی  مقاالت
  .نگاه امروز: ، تهران"کارها راه يجستجو
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 هاي معماري گلینگزارش سلسله کارگاه                                                                                                                                                                 از سرشت گلین تا معماري گلین
  

  سخن آخر 
در کنار کسانی که سرشار از روح زندگی و به دنبال یافتن خویشتن در ذات پاك خاك و خالص کردن  چندروزهتجربۀ زندگی  در جریان

  .ه جان گرفتهایی که دوباردل بسا چه و لبخندهایی که بر لبان شکل گرفت بسا چهبودند،  شانیها دل
 آسمانا چند گردي گردش عنصر ببین

 آب مست و باد مست و خاك مست و نار مست
 و حال معنی خود مپرس نیچن نیاحال صورت 

 روح مست و عقل مست و خاك مست اسرار مست
 رو تو جباري رها کن خاك شو تا بنگري

 خاك را از خالق جبار مست ذره ذره
 )شمس وانید مولوي،(
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