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  0000پرسش 

مي خواهم همين االن بنايي ابرخشتي بسازم تا خانه ام مقاوم به زلزله باشد و در تابستان و 

چگونه بايد عمل كنم كه هم . زمستان هم هزينة كمتري براي سرمايش و گرمايش بپردازم

  آموزش ببينم و هم خانة دلخواهم را ساخته باشم؟

  

 رفتن هزينه هاي حامل هاي انرژي و افزايش رخداد و باال) جهانو (در ايران هوا  يِدما با افزايش كليِ
در مورد ما تعداد بيشتري از هموطنان در آينده مي توان انتظار داشت كه  ،زلزله در نقاط مختلف كشور

خانه هاي مقاوم به زلزله و مجهز به ديوارهاي ضخيم و ساخت استفاده از فناوري ابرخشت براي چگونگي 
. لذا در زير پاسخ مفصلي با جزييات كامل مي آوريم. حرارتي كنجكاو باشند انرژيِ الِانتقساختار مقاوم به 

  :براي پرسش و پاسخ بيشتر به صفحة زير مراجعه نماييد
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ر ديگر كشورها قرار گرفته است چون از طريق يادگيريِ فناوري ابرخشت مورد استقبال كم نظير مردم د) 1
مسكن، مغازه، كارگاه، انبار، مدرسه،  -سازة مورد نياز خود  دست خودتوانسته اند به  مردممهارت هاي آن، 
بي و نيز ) مهندسين عمران يا معماران( بي نيازي از متخصصين. را طراحي كنند و بسازند -رستوران و غيره 

را نسبت به محسنات اين روش مردمي  سازندگان ،)از لحاظ انرژي( الح گرانقيمت و پر مصرفنيازي از مص
عايق بودنِ ديوارها نسبت به و  مقاومت در برابر لرزش هاي زمين و سيل. خوش بين و اميدوار ساخته است

از جمله نيز  كاهش فاحشِ مصرف انرژي در سرمايش و گرمايش فضاهاي داخليو در نتيجه  انتقال دما
افرادي كه براي بهره گيري از اين روش آموزش مي بينند مي توانند سازة مورد . ين بناهاستديگر مزاياي ا

در آن بدهند و سپس طرح نهايي را را ل بسازند، تغييرات الزم نظر خود را طراحي كنند، ماكت آن را با گ
ازي به ماشين آالت پرهزينه يا تخصصي نيسازندة ابرخشت . ساخت شوند روي زمين پياده كنند و مشغولِ
اين روش است و نه از روي ) بي نيازي= ( اين از غنايِ. نداردو نظاير آنها  چون جرثقيل و دستگاه جوش

، جهت خاكبرداري و و تسريع كارها مخالفت با تكنولوژي، كما اينكه براي صرفه جويي در نيروي انساني
  . از بيل مكانيكي و مخلوط كن استفاده مي شود ،ودنِ امكاناتمخلوط كردنِ مالت، در صورت فراهم ب

  
همراه  تعاون و همكاريِ جمعياينكه اين روش با اما بهره گيري از اين محسنات ممكن نيست مگر ) 2

كارآموز  يعني كم هزينه بودنِ نسبيِ ساخت و ساز با ابرخشت تحقق نمي يابد مگر اينكه با نيروي كارِ. باشد
روزمزد استفاده كند، مجموع  انسانيِاگر كارفرما مجبور باشد كه از نيروي . جو ساخته شوديا مشاركت 
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ساخته شده با مصالح صنعتي آن در سازه هاي سازة ابر خشتي از معادلِ  هر متر مربعِ هزينه هاي ساخت
  !!تجاوز مي كند

 

صنعتيِ بي نياز و از هزينه سنگين  ابرخشتي از خريداري مصالحبناهاي دليل اين امر اين است كه سازندگان 
به دست كارگاه  بخش عمدة مصالح خود را در محلِ ،خريداري و حمل آنها به محل بي نياز اند اما در عمل

چه (پالستيكي هاي خاكبرداري، مخلوط كردن مالت با رطوبت مناسب، پر كردن گوني . »مي سازند«خود 
. است وقت گيرانرژي بر و  ،همگيو كوبش آنها،  روي هم ا، قرار دادن رديف ه)پيوسته و چه جدا از هم

اجراي موفقيت آميز طرح هاي ابرخشتي  نيازهايِ اساسيِكوش از جمله  عالقمند و سخت لذا نيروي انسانيِ
نفر تمام وقت به مدت  11الي  8 به ،متر مربع 80با زيربناي تقريبي بنايي  سفتكاريِبراي اجراي مرحلة . است
 ، اين مدتسازندگان در اين طرحالبته بسته به بنية فيزيكي و انگيزة اين . استنياز ) روز 45(ماه  1 2/1ا يبتقر

فرآيند ساخت و ساز نفر،  11اما  .نيستممكن است كمتر يا بيشتر باشد و لذا تخمين دقيق تر از اين ممكن 
تصميم گيري در مورد آغاز اين شرط اول و تعيين كننده در  پس . را با بهره وري باالتر ممكن مي سازد

اي قرار دهيد كه مزد خود را حاضر باشد به جاي پول با دانش و مهارت  طرح را فراهم بودن نيروي انساني
يا  كارآموزدر صورت فقدان دسترس به نيروي كار . آموزي و يا مبادلة پاياپاي نيروي كار دريافت كند

فناوري انتخابِ توصيه مي شود كه از قويا ، ستمشخص شده ا ي كه در باالدر تعداد مشاركت جو
  !براي اجراي طرح خود بپرهيزدابرخشت 

  

خانة خود با كه با قصد ساختن  يما غالبا متقاضيانِ جوان. اشاره شد» مشاركت جو«كار  يدر باال به نيرو) 3
 نيم تا مي كترغيب تماس مي گيرند را به تشكيل يك گروه  »در خدمت  اصالح الگوي مصرف«سايت
بسازند و سپس با مهارتي كه آموخته اند به نوبت براي يكديگر ابتدا يك خانة تعليمي با كمك هم ايشان 

به تعداد اعضاي گروه، خانه ساخته ) 1: مزيت است 3حداقل اين ساخت و ساز تعاوني داراي . خانه بسازند
گروه با انگيزة بسيار باالتري كار  اعضايِ) 2، گردداينكه يك ريال بابت مزد دست به دست مي شود بدون 

مشاركتي از  ةدر خريداري و استفاداعضاي گروه مي توانند ) 3و  چون براي خود خانه مي سازند مي كنند
پس نتيجه مي گيريم . صرفه جويي هاي كالن كنند) ليست در زير(بار مصرف مورد نياز  چند ابزار و اقالمِ

خود را طوري طراحي كند كه نهايتا چند بنا ساخته شود و سازندگان  پروژه ،كه اگر گروه شما در بدو كار
و در نتيجه  باالتر، كل هزينه ها كمتر و انگيزة سازندگان بسيار از اين بناها استفاده كنند شان در پايانخود

   .خواهد بود كوتاه تر ، با كيفيت باالتر،مدت زمان الزم براي ساخت هر واحد ساختماني
  

مادامي . خت و ساز با ابرخشت با فلسفة ساخت و ساز با مصالح صنعتي، اساسا متفاوت استفلسفة سا) 4
خريداري لوازم منزلِ بيشتر براي پر ) آپارتمان يا وياليي(كه فضاهاي بزرگ واحدهاي ساختماني مدرن 
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رامشِ جسم و ترغيب مي كند، طراح سازه هاي ابرخشتي بيشتر به زيبايي، دوام، راحتيِ و آرا كردنِ آنها 
محسوب مي شوند كه  »خانه هاي كوچك«خانه هاي ابرخشتي عموما از زمرة . روان ساكنين مي انديشد

در خانه هاي ابرخشتي جايي براي يخچال هاي غول . دنرا به سوي ساده زيستي سوق مي ده خودساكنان 
  .نيست پيكر، تختخواب هاي اعياني، مبلمان استيل و سراپرده هاي بزرگ و چند اليه

 

بسياري از سازه هاي  .تخمين مي زنيم متر 85تا  65ابرخشتي را لذا زير بناي مناسب براي خانه هاي 
را » خانة كوچك«ايدة شايد همه كس البته قابل درك است كه . ابرخشتي از اين مساحت نيز كمتر اند

ستي در است كه ساده زيمناسب واقعيت اين است كه ساخت و ساز با ابرخشت براي كساني نپسندد، اما 
  . اند اصالح الگوي مصرف در زندگي خود و در پي را مي پسندنديك خانة كوچك، اما راحت و كم هزينه، 

  

بر  ،اتاق هاي بزرگتر و متعدد تر، به طور تصاعدي شاملِ، سازه هاي بزرگتر با فناوري ابرخشت ساخت
جهت  آهنيبراي حذف نياز به تيرِ چوبي يا . دمي افزايهزينه ها كل و در نتيجه زمان ساخت  ملزومات،

ة هر اندازه كه قاعد. ساخته مي شود دايرويبا قاعدة و ، بناهاي ابرخشتي به صورت گنبدي ها اجراي سقف
، قطر باشد هر چقدر كه قاعده و ارتفاع سازه بيشترو . باشد، ارتفاع سقف هم به همان اندازه است اتاق

 30پر كردنِ گوني آنها كه ابرخشت ساخته اند به تجربه دريافته اند كه . شودضخيم تر بايد نيز ديوارها 
، از سانت عرض و قرار دادن آن در رديف ها 50قرار دادن آن در رديف ها، با پركردن گونيِ  وسانت عرض 

  . متفاوت استبسيار بسيار  شود و كوبيدهكه بايد جابجا  يمواد نظر زمان و مقدارِ
  

فضاهاي اتاق ها، مقدار زمين مورد نياز براي دايروي ه علت ضخامت ديوارها و قاعدة از سوي ديگر، ب
متر مربع، زميني به  10اتاقي با مساحت داخلي معادل با مثال . بزرگتر نيز به صورت تصاعدي افزايش مي يابد

، زميني به مساحت متر مربع 16متر مربع را اشغال مي كند، اما اتاقي به مساحت داخليِ  13مساحت تقريبي 
نصب متر است،  5/4همچنين براي اتاق هايي كه قطرِ قاعده و ارتفاع آنها بيش از . متر مربع را مي طلبد 22

  .  الزامي مي گردداي ريالي و زماني آن هو پرداخت هزينه ) دور تا دورِ بنا و يا درون آن( داربست
  

 و كم مصرف» خانة كوچك« سازة خود استاندارد به شما اين است كه حداقل براي اولين توصية جدي ما
همة افراد را رعايت نماييد تا ) نظافت و ديگر ملزومات نگهداري از يك خانهضرورت انرژي،  از لحاظ(

يك بناي ابرخشتي را تا مرحله  ساخت ،كمترين هزينه و زمان با مشاركتي خانه سازي شما رحطدخيل در 
به ساختن واحدهاي بعدي و بهره گيري از مزاياي  ،راحتي آندرك زيبايي و  كنند و با ديدنِپاياني تجربه 
  .گردندراغب تر  نويد مي دهداي كه اين سازه ها  ساده زيستي
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الزم به . مي كنيمتقسيم  بخش 4به ساخت را ملزومات از منظر ما، پس با توجه به آنچه در باال آمد، ) 5
. ستبنا فقط براي تكميل مرحلة سفتكاريِ، نامبرده اقالمديگر ابزار و  مواد،تعداد و مقادير يادآوري است كه 

، اجراي رو بنا، گچكاريِ ديوارهاي داخلي، ها و پنجره ها براي درب) و در نتيجه هزينه ها(ملزومات 
متفاوت خواهد  مالكين نقاشي، برق كشي، لوله كشي آب و فاضالب جداست و بسته به ساليق شخصيِ

ن امور در بناي ابرخشتي فرق چنداني با امور مشابه در سازه هاي صنعتي ندارد و بايد به اجراي اي. بود
  . حرفه مندان هر امر سپرده شود

  

  مواد مصرفي) الف
  ابزار مورد نياز و اقالم چند بار مصرف) ب
  )كه در باال توصيف شد(نيروي انسانيِ تعاوني، كارآموز يا مشاركت جو ) ج
  و نظارت بر ساخت ن ساختضم طراحي، آموزشِ) د
  

 1، هال/پذيرايي 1آشپزخانه،  1اتاق،  2با زير براي خانه اي  چند بار مصرف ، ابزار و اقالمِمواد مصرفي
اين . متر 85حدودا  مساحت خارجيمتر و  60حدودا  داخليِمساحت با  سرويس بهداشتي 1ورودي و 

ز نهايي شدنِ طرح و پذيرش آن توسط گروه پس ا. به صورت بسيار تخميني محاسبه شده استمقادير 
قيمت ها در نقاط مختلف كشور و اينكه  اختالف تبه عل. و اعالم مي شودشما، مقادير دقيق تر محاسبه 

به ويژه براي گوني پالستيكي و سيم (ها بسياري از فروشندگان در شرايط تورمي كنوني از اعالم قيمت 
تا بتوانيد هزينه هاي مرتبط با  كرده ايمواگذار در محل به شما  ينه ها راهز دبرآورسر باز مي زنند، ) خاردار

  .ملزومات ساخت را پيشاپيش به صورت تقريبي محاسبه نماييد
  

  مواد مصرفي) الف
  رنگ ، سفيد)رول(پالستيكي پيوسته  گونيِ -

در مراكز توليد به گوني پالستيكي . كه گوني هاي آرد نانوايي مي شوداين گوني از همان موادي ساخته 
صورت لوله اي توليد مي شود كه سپس توسط گوني دوز ها به قطعات دلخواه بريده شده و يك سرِ آن 

پيوسته كار  گونيِ ، اماپيوسته ساختيا سازه هاي ابرخشتي را مي توان با گوني هاي مجزا . دوخته مي گردد
 الزمزير براي ساخت بنايِ فرضيِ مورد نظر ما  و مقادير گونيِ ندازه هاا .مي سازدرا آسان تر و سريعتر 

  : است
  متر 340   ،سانتي متر عرض 35گوني  -
  متر 350   ،سانتي متر عرض 40گوني  -
  متر 800   ،سانتي متر عرض 45گوني  -
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  متر 500سانتي متر عرض،    50 گوني -
هنگام خريد بايد دقت شود كه . به فروش مي رسد )توپي(رول به صورت گوني پالستيكي پيوسته : توضيح(

نگهداري و انبار شده ) مستقيم و غير مستقيم(در محلي سرپوشيده به دور از نور آفتاب قبل از فروش كاال 
در رولِ ( زيري اگر چه اليه هايِ. نگاهداري شود و سرپوشيده، پس از خريد نيز بايد در مكاني سايه. باشد
 مثل نور(كل توپ در معرض عوامل محيطي  ، اما لبه هايِدنمي گيردر معرض نور آفتاب قرار  )كامل
به ) وي-يو(كيسه پالستيكيِ آسيب ديده توسط نور آفتاب . قرار دارد و به شدت آسيب پذير است) آفتاب

  .)درد استفاده در ساخت و ساز با فناوري ابرخشت نمي خورد
  

  متر 4400، چهار پر و گالوانيزهدو رشته اي، سيم خاردار،  -
  نيسان بار وانت 3تا  2آبديده، معادلِ آهك،  -
پخته است كه به كارگاه ساختماني  سنگ آهك ،در برخي از نقاط ايران، تنها منبع آهك ساختماني: توضيح(

آميخته بودن اين آهك با سنگريزه هاي . به پودر تبديل مي شود ،منتقل مي شود و با افزودنِ آب در محل
و در تهية مالت ، موجب تاخير و دشواري حل نمي شودحرارت نديده و در آب آهك كه به اندازه كافي 

از اين رو تهية آهك مرغوبِ  .و مالت به دست آمده داراي كيفيت و اطمينان باال نيست گردداتالف آب مي 
  ).مهياست براي ساخت مالت ابرخشت مطلوب استو خالص آبديده كه به صورت پودر نرم 

  

  احتماال معادلِ آهك مورد نياز يا كمي بيشتر ،خاك رس يا ماسه -
بسته به نتيجة تست خاك كه در آغاز كار در محل انجام مي شود، به خاك محل كمي خاك رس و : توضيح(

اگر خاك . دانه بندي درشت ترِ خاك براي ابرخشت مناسب تر استبه طور كلي . يا ماسه اضافه مي شود
  .)به محل منتقل كرد يرا بايد از مكان ديگر اشد، خاك مناسبميزان رس بسيار باال ب محل از نظر

  

  .درصد مالت ابرخشت آب است 10، آب -
  گچ، يك كيسه -
  .چارچوبِ فلزي درب ها، تعداد بعد از طراحي مشخص مي شود -
  ضد زنگ -
  
  ابزار و اقالم چند بار مصرف) ب
  

   )عدد 5حداقل ( عاديوع و از نبراي حفرِ پي ) عدد 6حداقل ( سرتختبيل،  از نوع  -
  ساخت مدت در طول براي استفاده 
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  عدد 4سر و يك سر، حداقل كلنگ، دو  -
  دستگاه 3فرغون، حداقل  -
  عدد 15بادوام، حداقل ) دلو( سطل الستيكيِ -
مالت ابرخشت به سر ديوارها و پركردنِ گوني ها در محل استفاده مي  انتقالِاز اين دلوها براي : توضيح(

وزنِ دلوِ پر از مالت و . پس اندازة مناسب براي اين دلو ها به بنية فيزيكيِ سازندگانِ بنا بستگي دارد .شود
  .)جابجايي و دست به دست كردن آنها نبايد موجب خستگي مفرط سازندگان شود

  عدد 3. ، از نوع بازيافتي كه قبال در آن رنگ يا روغن موتور حمل كرده اندكيلويي 20سطل پالستيكي،  -
  عدد 2از نوع بازيافتي، كيلويي،  10سطل پالستيكي،  -
  

  قطعه 3سانتي متر،  30 × 60آهن سفيد، ورقة فلزي،  -
خريداري تو زده شود تا موجب بريدن دست و مصدوم  هنگامدور تا دور اين ورقه ها بايد در : توضيح(

  .)  در حين كار نشود سازندگانشدنِ 
  متر 90طنابِ باريك، كنفي،  -
  .)مورد نظر مناسب نيست كش مي آيد و براي كارِالياف مصنوعي  بافته شده ازيا طناب پالستيكي : توضيج(
  متر 20طناب ضخيم، كنفي،  -
  عدد 4قالب،  -
باال قالب ها همراه با طناب ضخيم براي بدانيد كه اين  قالب، براي مشخص شدنِ اندازة مناسبِ :ضيحتو(

  .) مورد استفاده داردبه مراحل پاياني نزديك مي شود ي ديوارها وقتي سازه مالت به باالدلوهاي  كشيدنِ
  متر 5 حدوداريسمان بادوام،  -
  قطعه 60الي  50آجر،  -
  

 6سانتي متر و  50عدد به طول  6. عدد 12مجموعا ، )بازيافتي( فلزي آبيا لولة  ،ميلي 20 ميلگردقطعات  -
سانتي متر 100مابقي به طول  عدد     
اين قطعات براي برپا كردنِ پرگارها در زمين كوبيده مي شود و تا پايان ساختمان در جاي خود : توضيح(

براي نتيجة بهتر، در هنگام خريداري و برشِ قطعات ميلگرد، يك انتهاي هر قطعه را به اندازه . مي ماندباقي 
اگر از لولة . ت تر در محل فرو روددو سانتي متر به صورت اُريب مي برند تا هنگام كوبيدن در زمين راح

  .)  استفاده مي شود، بايد بدون انحنا و كجي باشد فلزي آب
  متر  8شفاف، باريك و شلنگ آب،  -
  .)براي ساخت تراز آبي است نه براي انتقال آب شلنگاين : توضيح(
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- عدد 1سانتي،  40 تراز ساختماني، بزرگ  
  عدد 1 متري، 5 فلزي، مترِ -
  

  عدد 4 حداقل، متري 4بلند،  نردبان -
  بشكه 8تخته و  3تخته و بشكه، حداقل  -
كه براي ذخيرة آب در محل مورد استفاده قرار  از بشكه ها حتما سالم و بدون سوراخ باشد تا 2: توضيح(

  .)مابقي با سوراخ يا كمي فرو رفتگي بالمانع است. گيرد
  عدد 6نيم بشكه، حداقل  -
به عنوان از نيم بشكه ها . مي دهيمرا از طول برش و عاري از فرورفتگيِ باشد  سه بشكه كه صاف: توضيح(

  )در زير ،توضيح بيشتر در مورد فرم ها .استفاده مي شودفرم براي ساختن برخي قوس ها 
  

  عدد 24سانتي متر،  4الي  3قطرِ با محكم، حلقة فلزيِ  -
  عدد 3، )يزي مانند آنيا چ كيلويي روغن نباتي 5/4بازيافتيِ، (قوطي فلزي  -
  سه قطعه لولة فلزيِ آب، بازيافتي، كه به دو سر آن سه راهي پيچ شده است، -
  .عدد 3 
به منظور جاگير كردن و  وسيله هاي كوبشاز قوطي هاي فلزي و لوله هاي آب براي ساختنِ : توضيح(

  .)  متراكم كردنِ ابرخشت ها استفاده مي شود
 

- دعد 1تك يا چكش سنگين، پ  
  )براي بريدن سيم خاردار( جفت 2سيم بر،  -
  )ها به اندازه هاي الزم براي بريدنِ گوني( جفت 3قيچي،  -
  متر 4باشد، معادلِ بازيافتي كه به شكل لوله اي  دسته بيل يا چوبِ -
- هار  
  

ورد نياز تا بعد از تعداد و اندازة م). انتهاي متنتصوير نمونه هايي از اين ابزار در ( فرم ها فلزي يا چوبي -
  .پايان مرحله طراحي معلوم نيست

نورگيرهاي تعيين محلِ براي نيز بازشوها و ديگر تمامي درها و باالي عموما براي اجراي قوسِ : توضيح(
از جاي خود  ،ابرخشتمالت و مقاوم شدنِ  سخت شدنِفرم ها پس از . از فرم استفاده مي شود ،ديواري

هزينه ها مي توان  ستن ازبه منظور كا. نصب مي شوديگر مجددا در جاي د، در صورت لزومخارج شده و 
براي . استفاده كرد به عنوان فرم موقت ، از ابرخشتديوارها براي اجراي قوس پنجره ها در سطوح پايين ترِ
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اما . استفاده كرد تاير اتومبيل يانورگيرها و هواگيرها در ارتفاعِ باالتر نيز مي توان از مواد بازيافتي مثل رينگ 
براي اجراي ، است انتهاي متن آمدهدر تصوير آنها ثل نمونه هايي كه ، مبهره گيري از فرم هاي سفارشي
محكم و  جاي خوددر  ،با داربست قبل از اجراي قوس ها،را ها اين فرم . قوس باالي درها الزامي است

  ).مي كنندبرپا  استوار
  

و آب آشاميدني فراوان، به  ، عينك آفتابياله حصيري، ك)م خاردارمقاوم در برابر سي(دستكش ضخيم  -
  سازندگانتعداد 

  

  نيروي انسانيِ تعاوني، كارآموز يا مشاركت جو) ج
سرمايه اي انساني، اجتماعي و ملي است كه بايد از آن مراقبت كرد و كار او را ارزش  ،اين نوع نيروي كار

. بايد هزينه كرد ،ايشان با كيفيت كارِ تداومِه نمي كنند، اما براي اين افراد مزد مطالبدرست است كه . نهاد
مي طلبد كه هر روز، در كاري فيزيكي، جهت تامين انرژي الزم در طي روز و حفظ انگيزة باالي ايشان 

براي . ، صبحانه و نهار، از ايشان با غذاهاي سالم، تازه و پركالري پذيرايي كردغذا دو وعدهبا حداقل 
. و براي نهار، آبگوشت با نان سنگك مطلوب است) ترجيحا نان سنگك(نان  و ه، كره محلي و عسلصبحان

 مغذيانتخاب سالم و  ،نوشيدني هاي گازدار و رنگي. آب، چاي و يا دوغ مطلوب است ،براي نوشيدني
  . نيستبراي هيچ كس، از جمله سازندگانِ ابرخشت، 

  

پاستوريزه براي بسته بندي و چون نان لواش، پنير يا كرة اي كم انرژي  غذاييِ با ابرخشت با اقالمِمداوم كار 
باالي روغن نباتي در تغذيه ما  نظر به مصرف. همخواني ندارد ،تُن براي نهار و برنج و ماهيِ ،صبحانه

رآموز يا با پذيرايي از نيروي كار كا. عموما پايين استما نسل جوان فيزيكي يه نايرانيان، به ويژه در شهرها، ب
در مي توان حداقل در طول مدت اجراي طرح، اين نقيصه را  ،مشاركت جو توسط يك آشپزخانة مشترك

و كندي در غير اين صورت، توقف كار به طور مكرر در طي روز . تا حدي جبران كردطرح  ميان داوطلبانِ
و  مانة كار و فرم هاي زيبابرعكس، ذوق يادگيري، محيط آرام و صمي .دور از انتظار نيست آنقابل توجه 
مستمر و بي  د را به پيشبردنتامين باشو نيروي عضالني كه از نظر تغذيه  فعاالنيبناي ابرخشتي،  الهام بخشِ

  . كار تشويق مي كند وقفة
  

  و نظارت بر ساخت ضمن ساخت طراحي، آموزشِ) د 
در . نماييدما را از تصميم خود باخبر فا لط از كارآموزان يا مشاركت جويان نفره 11تا  8تشكيل گروه پس از 
در ما را با پاسخگويي به اين سواالت، گروه شما . يم كردخواهبراي شما ارسال ليستي از سواالت  ماپاسخ 

ياري  شهر شما طراحي مشاركتيِ بناي مورد نظر متناسب با اقليم و پيشينة معماري و سليقه هاي امروزيِ
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بالمانع است اما اگر بتوان از آن پرهيز كرد، براي صرفه نيز طرح  محلِ اجرايِبه  طراح ما سفرِ. خواهد كرد
  . جويي در هزينه ها و زمان مطلوب تر است

  

عكس ها به بررسيِ . براي شما ارسال خواهد شد تصاويري از ماكتپس از پايان طراحي و ماكت سازي، 
و كار مشاركتي در طراحي  داده شود ما فرصت مي دهد كه تغييرات جزيي در طرحسايت و شما گروه 

  . كامل گردد
  

باور قلبي ما . و ايمني سازه، ما ارزش بااليي براي زيبايي بناي ابرخشتي قايل ايم عالوه بر صحت مهندسي
، بنايي زمخت، )از لحاظ ساخت و نگهداري(مقاوم به زلزله و كم هزينه خانة اين است كه الزامي نيست كه 

، اگر به هر دليل، طرح پيشنهادي و شما در فرآيند طراحي تمام دقت نظر و تالش مابا اما . بدتركيب باشد
ت و رد طرح ما، پايان شد، شما چيزي به سايت ما بدهكار نيس شناختهنامطلوب  گروه شماكال از سوي 
 رخواستد(پروپوزالي شما براي ما قرار گرفت، شما  تاييد موردبه دست آمده اما اگر طرح . ستهمكاري ما

در اين پروپوزال . ارسال خواهيد كردبه سايت ما ) همراه با پيشنهاد پرداخت آموزش و نظارت در ساخت
ر كا مبلغ اهدايي براي ) 1: شما دو مبلغِ اهدايي براي پرداخت هزينه هاي سايت را تعيين خواهيد كرد

خدمات  براي نرخ روزانهعنوانِ به ي مبلغِ اهداي) 2و ) ديبر آن مي نهخود  شمابر اساسِ ارزشي كه (طراحي 
اهدايي اول پيش از اعزام مربي قابل پرداخت است و مبلغ . نظارت بر ساخت بناو  ساختحين  يِآموزش

در خدمت اصالح الگوي «سايت . دوم به صورت روزانه به مربي در پايان هر روز كاري پرداخت مي شود
. ه دولتي يا سازمان بين المللي حمايت مالي نمي شودو از سوي هيچ دستگا مردمي است تالشي» مصرف

 هموطنانِمتكي به نيز و بقاي خود را ايران دوام و گسترش كار خود را در ارزش آفريني براي مردم ما  لذا
جز اينكه تعيين آن را به  كار خود نمي شناسيمسنجش ارزشِ ريالي ما راه ديگري براي . يممي بينخود 

  . حاميان خود بسپاريم
  

  براي اجراي قوس هاي سازه فرم هاي چوبي و فلزي نمونه هايي از
  
  
 


