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  ؟ چرا خانه سازي بياموزيم

و ضرورت آموزش ساخت  به زلزلهمقاوم بناهاي 
به مردم  آنها  

موسسه هنر و معماري خاك كاليفرنيا، نادر خليلي  

هاي بي سابقه در آسياي مركزي و سونامي  ه هاي مهيبرخداد زلزل
اينروزها را دست بشر  ةديگر آسيب هاي زيست محيطيِ ساخت و تغييرات آب و هوايي ،در آسيا

ده ها هزار نفر فاجعه بار اين وقايع هر يك از در . است دادهتوجه جهانيان قرار  ونكاندر  بيشتر
گزاف هزينه هاي . جان مي بازند و ظرف چند دقيقه يا ساعت، جوامع بسياري از ميان مي روند

. و دولت ها تحميل مي شود بسيار گران و در حدي بي سابقه استملت ها  بازسازي كه بر
سواحل جنوبي آمريكا  ييِتوفان هاي درياناشي از خرابي هاي در پاسخ به نارسا  يواكنش ها

در شاهد ناآرامي هاي اجتماعي و سياسي امروزه از سوي ديگر، . گواهي روشن بر اين مدعاست
به آواره و نيز  ناآرامي ها گونهاين. آنچه در دارفور اتفاق افتاده است ، مثلِايمبسياري از نقاط دنيا 

. مي انجامد بسياري از انسان ها دنبي خانمان ش
روبه رشدي از افراد  همزمان شاهديم كه تعدادهمچنين 

خانه و كاشانه خود را از دست مي دهند چون 
سرپرست خانواده كه مبتال به ايدز يا يكي ديگر از 

جان خود را از دست  ستبيماري هاي مهلك زمان ما
       تستبتنسيتنستن سينتسنت سنتسنتي نتسين.  مي دهد

                                           

در اقصي نقاط امداد رسان  سازمان هاي بين الملليِ
بر  تا نيازمندان بشتابند نكه به كمك ايجهان مي كوشند 

سرپناه براي آنها غذا و زخم هاي ايشان مرهم گذارند و 
 با افزايش بروز بالياي طبيعي، ظرفيت هااما . فراهم كنند
بسيار جدي روبرو  يبا چالشاين سازمان ها  و امكانات

. است معماري قوس از فرم هاي كهنِ
قوس داراي  ،به بركت شكل آن

مقاومت باال در برابر نيروهاي عمودي 
 با وجود قوس نيازي بهپس . است

افقي براي فلزي يا چوبيِ تيرهاي 
.                      ساخت سقف نيست  
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ي موجود براي اسكان بازماندگان تعداد چادرها در حال حاضرمثال . است
آنچه اين . نيست زلزله اخير در آسياي مركزي پاسخگوي تمام نيازمندان

يخبندان و بادهاي سرد زمستان در مسئله را جدي تر مي كند اين است كه 
زلزله محسوب  آسيب ديدگانِديدي نگران كننده براي آينده راه است و ته

                                                               . مي شود

شكي نيست كه در عمليات امدادرساني پس از بالياي طبيعي، 
متوجه  ،مناطق آسيب ديدهدر بازسازي بيشترين هزينه ها غالبا 

           . مسكن براي مردم استامينِ تو  ترميم زيرساخت ها

بيش از پيش احساس مي شود كسبِ  در عصر ما نيازي كهبنابراين 
توانايي الزم براي ساخت سريع نوعي سرپناه اضطراري است كه به 

آنها  دائمبه مسكن حتي دست خود بازماندگان ساخته شود و بتواند 
پس لرزه ها و شرايط ساكنين در  ايمنيامين قادر باشد كه ضمن تبايد سازه مي اين . بدل شود

دمايي باال يا پايين، با هزينه اي اندك مسكني ارزان براي رويارويي با حوادث طبيعي آينده آنان 
                                                                                                   .نيز فراهم كند

در اقصي نقاط دنيا سازمان ملل بيشتر و شديدتر  يايِبالبروزِ با 
نگاهي  ند باناگزير ي جهانو گروه هاي امدادرسان در كشورها

بازماندگان  دائمموقت و  به گزينه هاي جايگزين براي اسكاننو 
                                             . نظر كنندحوادث اينگونه 

 بشر عملي و پايدار براي حل مسئله مسكنِ يخوشبختانه راهكار
بر اساس  به طور اعم و اسكان اضطراري او به طور اخص

استفاده از چهار عنصر خاك، آب، هوا و آتش و سه اصلِ 
 انمرد. ، طاق و گنبد، موجود استيعني قوس معماريباستانيِ 

با بهره  ندنمي توا ،ندنكه زندگي كدر هر نقطه از جهان  ن،ناو ز
د نمسكن بسازخود خانواده خود و براي  نعمتدو ي از اين گير
مورد استفاده  اضطراري سرپناه هاي در ساخترا مي توان اصول نامبرده . ندنمابي خانمان ن تا

طاق  ،به دنبال همبا تكرار چند قوس 
و با چرخش ) باال(دست مي آيد ه ب

ي آن، يك قوس به دور محور مركز
)               زير( .گنبد شكل مي گيرد    

                

رشت و يا اَبا آجر، خةكيس(خشت  ب 
، تصوير حاوي خاككنفي يا پالستيكيِ 

گنبد و ، ، طاققوسمي توان  )نخست
                       . كل خانه را بنا كرد

                      



 

 3

با دوام و  اين بناها بقدري. قرار داد
 در آنها به طور مقاوم اند كه مي توان

اين سازه هاي مقاوم به . دائم زندگي كرد
آزمايشات ترين  از بوته سختزلزله 

استاندارد و مقررات ساختماني كشور آمريكا 
                      .پيروزمندانه بيرون آمده اند

ارزان، و پايدار كه ايمن، اين فناوري مناسب، 
عملي آسان و عادي آن به دست مردم  كاربرد

 1975197519751975ما از سال پژوهشي  است حاصل تالش
ت عملي ما در و نتيجه آزمايشاتاكنون 

با ، موسسه هنر و معماري خاك كاليفرنياست
آسايش كه آن را براي انگيزه و هدف اين 

 ةجامع اين نسل و نسل هاي آتي تقديم
در اين  ة مفقودهتنها حلق. كنيم بشريت

فناوريِ زنجيره از تحوالت، يعني ابداع اين 
از يك سو و نياز  كارآمد و مقاوم معماريِ

از سوي  گوناگونبا بالياي رويي بشر در رويا
اين گستردة آموزش تالش براي ، ديگر

بتوانند با استفاده زندگي مي كنند كره خاكي كه جاي اين كتا ايشان در هر  فناوري به مردم است
 نةدرآميختن آن با فرهنگ و اقليم خود، صاحب خازمان آزمودة ساخت وساز و از اين اصولِ 

                                                                                           . ارزان و ايمن شوند

: منابع  
http://calearth.org/about/about-nader-khalili.html . وب سايت موسسه هنر و معماري خاك كاليفرنيا -   

- Nader Khalili and Iliona Outram. Emergency Sandbag Shelter and Ecovillage. Hesperia, CA: Cal-Earth 
Press, 2008. 

 مطالعه بيشتر به زبان فارسي: سايت «در خدمت اصالح الگوي مصرف» 
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksfiran.htm  
 

با اندك آموزش، همه مي توانند در تمامي مراحل 
موقت يا خانه دائمي شركت كنند بناي يك سرپناه .  


