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1مقدمه
 

    

خانه سازي؟- چرا خود  

امروزه تنها راه خانه دار شدن براي تمامي شهرونداني كه مي خواهند صاحب سرپناهي مناسبِ سليقة خود، 
. است» خانه سازي- خود«شوند، كالن با ايمني برتر، راحتي بيشتر و بدون تن دادن به اسارت بدهي هاي 

فرد، آستين باال بزند و خانة خانه سازي يعني اينكه -خود. خانه سازي راه عبور از بحران مسكن است-خود
از دوستان و اقوام  - و با كمك ديگران  خود را در همان جا كه زندگي مي كند، شهر يا روستا، با دستان خود

خانه سازي وجود ندارد؛ - راه و روشي ترجيحي براي خود. بسازد گرفته تا معماران و پيمانكاران حرفه اي،
اما . خود استفاده مي كنند ةلح يا سبكي كه بخواهند براي ساخت خانخانه سازان غالبا از هر گونه مصا-خود

اجازه  طالبين مسكنخانه سازي با مصالح بومي و با استفاده از اصول معماري كهن در جهان، به بسياري از 
با  و سازگار با سليقة خود قداده است كه با كمترين هزينه و باالترين ايمني، استحكام و دوام، خانه اي مطاب

جهان و افزايش سراسر با توجه به بحرانِ شديد مسكن در . بسازند شرايط كنونيِ كرة زمين و محيط زيست
سازي به صورت گسترده در بسياري خانه -پديده هايي چون حاشيه نشيني و بي خانماني، تالش براي خود

 از كشورها آغاز شده است. خود-خانه سازي در واقع تجلي نقش آفريني مردم در سه پديدة زير است:         

                                                           

پيِ كاهگل، بر رويِديوارهاي چينه اي با  .مالك توسط ه شدهطراحي و ساختمصالح بومي،  اي با خانه: تصوير اين صفحه  1
  

: از منبع زير است )»خانه سازي؟-چرا خود«(اين تصوير و ديگر عكس هاي اين بخش . سنگي، سقف ها با تير چوبي، انگلستان  
- Jon Broome. 2007. The Green Self-Build Book: How to Design and Build Your Own Eco-Home. Devon: Green 

Books. 
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خانه سازي-همه با هم، خود

خانه سازي با  -خود
همسايگان

خانه سازي با تمامي  -خود
اعضاي خانواده

خانه سازي با  -خود
تشكيل تعاوني هاي  
اقشار آسيب پذير

 

1( عمالِ) 2، بحران مسكن تخفيفو  كننددر طراحي و ساخت مسكني كه مي خواهند در آن زندگي سليقه  ا
تأمين يكي از اساسي ترين نيازهاي مردم در سرزميني  در راستايهاي دولت اثرگذاري در سياستگذاري ) 3

                                                                   .كه در آن به دنيا آمده و در آن كار و زندگي مي كنند
 

م گرفته يكي از داليل افزايش بي سابقه و بازدارندة قيمت مسكن و بروز مسئله اي جهاني كه بحران مسكن نا

دليل ديگر، باال بودن هزينة نيروي . است، باال بودنِ هزينة مصالح صنعتي، مثل تيرآهن، ميلگرد و آجر، است

انساني است. افزايش اين هزينه ها، يعني مصالح صنعتي و نيروي انساني، در فرآيند توسعة صنعتيِ خانه 

سازي در كشورها، موجب شده است كه ساخت يا خريداري ملك توسط طالبين مسكن بدون بدهكار شدن 

نه تنها بهره وام مسكن، بلكه پديدة بانكداري ذخيره كسري . به بانك يا ديگر منابع اعتباري قابل تصور نباشد

از نسل هايِ بعد حتي تاريك تر كه موجب تورم بي وقفه در جوامع شده است، افق خانه دار شدن را براي 

سفته بازي ملكي، مسكن را به . است» سفته بازي ملكي«دليل سوم، پديده اي به نام  2.مي كندنسل حاضر 

                                                           

براي اطالع بيشتر در مورد جزييات بانكداري ذخيره كسري و تاثير سوء آن بر اقتصاد كشورها، مطالعة متون زير سودمند   2
  

:است  
. ترجمه اسفنديار عباسي. نسخه اي براي رشد اقتصادي، با اسارت و ويراني: سيستم مالي مبتني بر بدهي. 1998. مايكل روباتام -

)1399خرداد  23دسترسي (» دمت اصالح الگوي مصرفدر خ«سايت اطالع رسانيِ   
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_dt-basedfinsysRobotham.pdf 

در خدمت اصالح الگوي «سايت اطالع رسانيِ . ترجمه اسفنديار عباسي. پول در اقتصاد امروز. 2014. مايكل مك لي و ديگران -
)1399خرداد  23دسترسي (» مصرف  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_moneymdeconMcleay.pdf 
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ناتواني دولت ها در . سرمايه گذاري و سودجوييِ سرمايه داران بدل كرده استجهت ، )مثل طال و ارز(كااليي 

ت كه برخي سرمايه داران براي افزايش سود خود، حتي دست به جلوگيري از سفته بازي ملكي به حدي اس

در ايران، حاصل همين رويكرد احتكاري به امالك » خانة خالي«پديدة ميليون ها . احتكارِ مسكن مي زنند

ناقص و عاملي كه اين موانع جدي را توجيه مي كند و به آنها تداوم مي بخشد، مقررات ملي ساختمانِ . است

، ته است كه عمال از ورود روش ها و مصالح متنوع خانه سازي به عرصة توليد مسكن در كشورهاتاريخ گذش

                                                                                         3.مي كند ممانعت از جمله كشور ما،

و كمك به به روزرسانيِ مقررات محدود  مانع باال براي مقابله با سه عملي و ثمربخش خانه سازي راهي-خود
حل بحران مسكن، بسياري از به بركت نقش آفريني مردم در در چند دهة اخير، . و بازدارندة كنوني است

                                                                       خانه سازان در كشورهاي مختلف توانسته اند -خود
 

، از مصالح گرانقيمت صنعتي بي يا روش هاي مبتكرانة جديد با بهره گيري از مهارت هاي معماريِ كهن )1

فرصت داده است كه عمدتا از مصالح  اين سازندگانساخت و ساز به  روش هاي متفاوت و متنوعِ. نياز شوند

                                                                4 .استفاده كنند) كامال رايگان(ارزانقيمت يا مصالح بوميِ 

 -  يكديگربا ساخت مشاركتي خانه ها با كمك ايشان توانسته اند . از نيروي انساني روزمزد بي نياز گردند) 2

 بهرا  به نقدينگي جهت تامين نيروي كارنياز خود  - در گروه هاي كاريِ فاميلي، مذهبي، تعاوني و غيره 

                                                                                                                 . برساننداقل حد

 با كاستنِ اتكا به پول جهت خانه سازي، از بازار مسكن و دام هاي گوناگوني كه براي طالبين مسكن كه به) 3

                                     . مع گسترده شده مصونيت يابنددست بانكداران، انبوه سازان و دالالن در جوا

با مسايلي چون اجاره نشيني و كارتن خوابي دست و پنجه  يطوالني تر مردم در كشورهاي صنعتي مدت

     خانه- نرم كرده اند و لذا در چند دهة اخير ايشان اشتياق بيشتري براي نوانديشي، عزم و اقدام جهت خود

                                                           

خانه سازان در-براي اطالع بيشتر در مورد بحران مسكن در جهان و همچنين همراهي مسئولين و سياستگذاران با خود  3
  

در بسياري از كشورها و نيز اعتراف سازمان هاي بين المللي مثل بانك جهاني به كهنه بودنِ مقررات ملي ساختمان برخي از 
 در متن زير سودمند است» 1پيوست «آنها، مطالعة » به روز رساني«كشورها و ضرورت:  

در خدمت اصالح «سايت اطالع رساني . م، اسكان نيمه دائم، به دست مردم، براي مرد»امان شهر«. 1399. اسفنديار عباسي -
)1399خرداد  23دسترسي . (الگوي مصرف  

www.eabbassi.ir/pdf/Buildspec_AmanShahr.pdf 

خانه سازان جهان قرار گرفته- براي آشنايي با مجموعه اي از سنت هاي مختلف دانش بومي معماري كه مورد توجه خود  4
  

:مراجعه كنيداست، به سايت زير   
www.greenhomebuilding.com 
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تعجب آور نيست كه اشتياق شهروندان براي نقش آفريني در حل مسئلة  5.داده اندسازي از خود نشان 

 دولت ها در سياستگذاري و مديريت درست در حوزة مسكنِ مناسب براي همه از ناتوانيِك سو و يمسكن از 

مثال در ايالت كاليفرنيا در . سوي ديگر، موجب تحوالت اميدواركننده اي در سياستگذاري ها شده است

اياالت متحده، شماري از قانونگذاران و مسئولينِ آگاه، شجاع و متعهد، با شهروندانِ نقش آفرين در حوزة 

ح غير صنعتي انعطاف پذيرتر خانه سازي با مصالساختمان را جهت مسكن همراه شده اند و مقررات ايالتي 

اختصاص  6»ساخت و ساز سنتي«در انگلستان نيز، بخش عمده اي از مقررات ملي ساختمان به . كرده اند

در كشور انگلستان يافت  يخانه ساز- با اينكه به نظر صاحبنظران، بيشترين موانع در برابر خود. يافته است

شدن، به استقبال گسترده وه سازان و هزينة باالي خانه دار ، اما كمبود مسكن و مخالف مردم با انب مي شود

هزار خانه براي خود  20هزار تا  10ساالنه انگليسي ها بين . انجاميده است اين كشورخانه سازي در - اي از خود  

                                                           

هاي مختلف، به منابع زير مراجعهخانه سازي در كشور- براي مطالعه بيشتر در مورد تالش هاي فردي و جمعي جهت خود  5
  

:نماييد  
- self-build (accessed 12 June 2020) https://en.wikipedia.org/wiki/Self-build 
- https://www.selfbuildanddesign.com/beginnersguides/nextsteps/natural_building_materials 

: به معرفي و تحليل اين پديده در كشور انگلستان مي پردازدمشخصا و دو كتاب كه   
- Michaela Benson and Iqbal Hamiduddin, eds. 2017. Self- Build Homes: Social Discourse, Experiences and 

Directions. London: UCL Press. 

- Jon Broome. 2007. The Green Self-Build Book: How to Design and Build Your Own Eco-Home. Devon: Green 

Books. 
6
  HM Government. 2004. Section 2: Sizes of Structural Elements for Certain Residential Buildings and other 

Small Buildings of Traditional Construction. The Building Regulation 2010, STRUCTURE (A).  
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خانه سازي به دانشگاه -حدي است كه دروسِ خود بهسازي  خانه-در كشور ايتاليا مقبوليت خود 7.مي سازند

                                                                                                           9 ، 8.ها راه يافته است

ه از زمان آزمود ياحياي روش در واقع جديدي نيست بلكهكامال پديدة » خانه سازي-خود«قابل توجه اينكه 

توسعه در كشورها به حاشيه  گذاري هايِبر اثر فشارهاي مرتبط با سياست كه كارآمد اين روشِ. است قبل

مثال در . ناگزير مجددا احيا شده است ، به علت ناكارآمد و نامردمي بودن اين سياست ها،رانده شده بود

، درصد بااليي از سازه هاي جديدي كه ساالنه به 1360دهة گذشته اي نه چندان دور، يعني تا  دركشور ما، 

تقريبا در تمامي اين . خانه سازان، ساخته مي شد-خود ، توسط)درصد 92تا (امالك كشور افزوده مي شد 

، بلكه از طريق اندوخته ها ، نه از طريق بدهكاري به بانكاين روشهزينه هاي بسيار كمترِ موارد، تامينِ ماليِ 

                                                           

7 ري خانه سازي در كشور انگلستان، تعداد كثي-و استقبال وسيع از خود مناسببه علت نياز گستردة مردم به مسكنِ  
  

براي كسب اطالع بيشتر، از اين رو، . در سياستگذاري و قانونگذاري به وجود آمده اند اثرگذاريسازمان هاي مردمي براي از 
:، از اين جملهداردشبكه جهاني اينترنت در دسترس عالقمندان قرار از طريق  منابع قابل توجهي  

- Build It magazine, expert advice & inspiration for UK self-builders at self-build.co.uk (http://www.self-

build.co.uk)  
- The Self Build Portal - The gateway to more custom build homes (from the National Self Build Association) 

(http://www.selfbuildportal.org.uk) 
8 Sotto Casa - Self-construction workshop (accessed 12 June 2020) http://www.aps-

nessundorma.org/web/2014/03/10/sotto-casa-laboratorio-di-autocostruzione/ 

9 شهروندان خوش ذوق است كه طراحي و ساخت خانه سازي فقط براي اقشار كم درآمد جامعه نيست، بلكه براي همة -خود 
  

. كليشه ايِ انبوه سازان را نمي پسندند و مي خواهند كه مسكن خود را سازگار با سليقه و سبك زندگي خود طراحي كنند  
  .نشان مي دهدرا  -مدرن چه سنتي و  چه - هايي از اين تالش هانمونه تصاوير اين بخش، 
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ادرست تبعات سياست هاي ن 10.انجام مي شدجواهرات و قرض از فاميل و ديگر نزديكان  هاي خانواده، فروشِ

احتكار مسكن، زمين خواري، حاشيه و بازدارنده اي چون  مسايل بغرنجشامل در توسعة بخش مسكن 

سنگين بهاي و اجاره  مسكن براي خريدارانگراني زمين، قيمت نامناسب و غيرمعقولِ نشيني، بي خانماني، 

است كه  ناعادالنهو  به حدي ضد انسانياين پيامدها . استمي شود  افزودهكه هر ساله بر سنگيني آن 

بوده حاضر نيست به خطاي خود  شريكهيچيك از منتخبين مردم كه در اتخاذ اين سياست ها و اجراي آنها 

اتخاذ سياست ، در گذشته و حالخانه دار شدن مردم در جوامع، تسهيلِ مستقيمِ  وگر نه صراط داعتراف كن

                                                       11.گشايدمي خانه سازيِ شهروندان -هايي است كه راه را بر خود

خانه سازان جهان، فنون معماري كهن ايراني را براي ساختن - جالب توجه ايرانيان اينكه، بسياري از خود

ايشان ساختن قوس، تاق و گنبد را راهي هوشمندانه جهت بي نياز شدن از آهن آالت . خانة خود برگزيده اند

از مهندسِ  توانمندساز و بهنگامآنان با فراگرفتنِ فناوري ابرخشت، ابتكاري . ماني تشخيص داده اندساخت

فناوري ابرخشت به  12.خانه سازي در كشورهاي خود كرده اند-معمارِ ايراني استاد نادر خليلي، اقدام به خود

عالوه بر اين، افزايش رخداد سوانح . اجازه داده است كه خانه هاي خود را عمدتا با خاك محل بسازند ايشان

و سيل، و افزايش هزينه ها و آلودگي هاي زيست محيطي مرتبط با انرژي  طوفانطبيعي، از جمله زلزله، 

   - هاي فسيلي جهت سرمايش و گرمايش خانه ها، ساخت و ساز با فناوري ابرخشت را براي بسياري از خود

                               

                                                           
10

 Ramin Keivani and Edmundo Werna. 2001. Modes of housing provision in developing countries. Progress in 

Planning 55 (2001) 65-118, p.90. 

اين بانك آمريكايي كه از. در توسعه، بانك جهاني استو ظالمانه  يكي از مشوقين و حاميانِ اتخاذ سياست هاي ضدانساني  11
  

اركانِ پيشبرد اهداف سلطه جويانة آن كشور از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو بوده است، هوشمندي و زيركيِ شگفت 
از هر جهاني  بانكاز اين طريق، . از خود نشان داده است جهان انگيزي در تظاهر به دلسوزي و كمك رساني به اقشار كم درآمد

از مسئلة  ،و در اين تالشِ بي وقفهكرده مسئله اي براي وابسته سازيِ ملت ها و دولت ها به نظام مالي و بانكي جهاني استفاده 
 و غفلت بانك جهاني در سياست هاي بخش مسكن از بزرگيِ خطانقش نافذ و تعيين كنندة اما  .غافل نبوده استنيز مسكن 

خود را نه در نوانديشي و بهره حرفه اي و سياسي موفقيت  ايشان عموما. نمي كاهد شورهاي جهان سومكسياستگذاران در 
در حل مسايل، بلكه در تقليد از سيستم هاي توسعه غربي و سبقت گرفتن از ديگر  بومي گيري از سرمايه هاي اجتماعيِ
بانك جهاني در  گستردة نقشِيشتر در مورد نفوذ و اطالع ببراي . مي جويند در كشور خود كشورها در اجرايي كردن آنها

: متن زير نقطة شروع مناسبي استكشورهاي جهان سوم و تبعات ظالمانة آن، سياستگذاري مسكن در   

- Elisa Van Waeyenberge. 2017. Crisis? What crisis? A critical appraisal of World Bank housing policy in the 

wake of the global financial crisis. Environment Planning A: Economy and Space, December 9. 
، از تقليد در اين كشورهاسياستگذاران  استقبالِو داليل جهان سوم و براي اطالع بيشتر در مورد موانع نوانديشي در جوامع 

:ة متن زير توصيه مي شودمطالع  
» توسعه«علم و فناوري كنترل در : علوم شناختي و طراحي - )2قسمت(دانايي و خالقيت ژئوپلتيك . 1398. اسفنديار عباسي -
)1399خرداد  23دسترسي (  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 

12 .نمونه هايي از اين تالش ها را در تصاوير صفحة بعد ببينيد 
  



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات  هر تاييد مسئولينبه جرأت مي توان گفت كه م. سازان جذاب تر از روش هاي ديگر كرده استخانه 

خانه  - خوداياالت متحده بر اصالت، ايمني و دوام اين روشِ ايراني، با استقبالِ چشمگيرِ ساختمان در  ملي

                                                          13.سازانِ جوانِ آمريكايي از فناوري ابرخشت بي ارتباط نيست

قوس، تاق و (كه از مفاهيم بنيادين ساخت فرم هاي كهن » تدريج«ر اين راهنما، ماكت سازان با پديدة د

بدون رعايت تدريج، هيچ قوس، گنبد يا تاقي هرگز . ي شونددر معماريِ سنتي ايراني است آشنا م) گنبد

به رغم تعداد كثيري از سازه هاي قديمي كه در جاي جاي كشور ما هنوز، پس از صدها . ساخته نمي شد

مهندسي سازه هاي كهن و متأثر از  -سال، پابرجايند، بسياري از هموطنانِ ما، بي خبر از ويژگي هاي فني 

ايشان از خود . مار در مورد هر چيز سنتي و بومي، اطمينان كافي به اين سازه ها ندارندتبليغات سوء استع

چگونه ممكن است كه خروارها خاك را بدون تيرآهن يا ميلگرد، معلق در هوا نگهداشت و در «مي پرسند، 

                                                           

  هاي شديد مقاوم طوفانمهندسي سازه هاي ابرخشتي كه آنها را در برابر زلزله و  -فنيبراي اطالع بيشتر در مورد جزييات 13 

به منابع زير مي سازد و فرآيند سختگيرانه اي كه نهايتا به تĤييد كارشناسيِ اين ويژگي در كشور اياالت متحده انجاميد، 
:دمراجعه نمايي  

   www.eabbassi.ir/pdf/article_superadobeconstruction.pdf ساخت و ساز با فناوري ابرخشت. 1393. عباسي -  
.صدور پروانة ساخت ينِاز ديدگاه مسئول: ساخت و ساز با ابرخشت. 1998. هارپ و رگنر -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_apptech_sandbag_code_official.pdf 

»ساث وست«تست هاي ايمنيِ شركت سنجش و بازرسي  نامة تاييدية -      
www.eabbassi.ir/pdf/letter_superadobebuildingtesting.pdf 

به زبان فارسي و واژه هاي » ينادر خليل«و » فناوري ابرخشت«و براي برآورد محبوبيت فناوري ابرخشت در جهان، واژه هاي 
:نت كاوش كنيدزير را به زبان  انگليسي در شبكه جهاني اينتر  

Nader Khalili, superadobe, sandbag construction, earthbag construction 
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در » ريجتد«قشِ اعجاب انگيز در اين راهنما، ماكت سازان با ن» هنگام زمين لرزه احساس ايمني كرد؟

آشنا مي شوند و  مسطح ساخته شده با آهن آالت ساختماني از سقف هاي مقاوم ترسقف هايي  ساخت

                                                               . هوشمنديِ معمارانِ كهن سرزمين خود را خواهند ستود

امرِ اين است كه پديدة تدريج و قدرت كم شناختة آن، در  اين مقدمهدليل مطرح كردنِ اين نكته فني در 

را مي توان در فلسفة زندگي و تاريخ » تدريج«پديدة . خانه سازي نيز مصداق دارد-خود احيا و ترويج

اجتماعي ما ايرانيان يافت؛ در تاريخي پرفراز و نشيب، مردم، فرهنگ و سرزمين ما بارها مورد هجوم اقوام 

بيگانه قرار گرفته است، اما ما ايرانيان همواره توانسته ايم حاكمان جديد را به تدريج به رنگ تمدن و فرهنگ 

بحرانِ حاكم در حوزة مسكن كه بسياري . يمو مسير تمدن سازي ايراني را دوباره از سر گير يمايراني در آور

ز از جنس مسايل گذرايي است كه از ايرانيانِ امروز را از داشتن سرپناه در سرزمين خود محروم كرده است ني

اين مسئله و ديگر . ريشه در نفوذ سيستم ها و الگوهاي نامناسبِ خارجي در سياستگذاري هاي كشور ما دارد

مسايل تحميلي و بحران آفرينِ توسعه را مي توان با آگاهي رساني در علم و فناوريِ مناسبِ روز، همراه با 

خانه سازي، -شكي نيست كه نقش آفريني گستردة مردم در خود. تصبر و مدارا و پشتكار، پشت سر گذاش

به تدريج، مسئولينِ مرتبط با مقررات ملي ساختمان و سياستگذارانِ كشور را با افق هاي فراخ تر، و فناوري 

و سازه هاي . هاي متنوع تر و به روزتر آشنا و ايشان را در راستاي همكاري با ملت آگاه و همسو خواهد كرد

كشور ساخته خواهد شد، به  اقليم هاي مختلفخانه سازان ايران در -وع و كثيري كه توسط خودمتن

كه با طراحي تست هاي الزم، استانداردهاي مؤثر جهت مراقبت از  مي دهدسياستگذاران و مسئولين فرصت 

                                      .ساخت ايمن و بادوام اينگونه سازه ها را تدوين و در دسترس عموم قرار دهند
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چرا ماكت سازي؟   

خانه -اما خود .خانه سازي راهي عزتمندانه، ارزان و پرنشاط جهت خانه سازي به دست ما و براي ماست-خود
لحاظ لزومِ كار با عالوه بر اين، ساخت و ساز، به . سازي مستلزم، ذوق و سليقه، خالقيت، دقت و پشتكار است

خانه سازي راهي عملي و ضروري براي -پس در حالي كه خود. مصالح و ابزار ساختماني، كاري فيزيكي است 
كه همه كس، اهل  پذيرفتپشت سر گذاشتنِ بحران مسكن در عصر حاضر است، بايد خانه دار شدن و 

سازي را در مقياسي كوچك تر  خانه-ماكت سازي به ما اجازه مي دهد كه خود. خانه سازي نيست-خود
ساخت يك بنا در اندازة واقعي، پيش از اينكه دست به  فرآيندامتحان كنيم و توانايي هايِ فرديِ خود را در 

                                                                                                        .كار شويم، محك بزنيم
 

ع سازه ها، در هر سبكي از معماري كه باشند را مي توان با خمير سفالگري و ديگر مواد، از جمله مقوا و جمي
مزيت اين روش . استفاده كرده ايم سفالگري خمير در تدوين اين راهنما ما از ماكت سازي با. چوب ساخت

يعني با ساخت ماكت . ابرخشت داردشباهت زيادي به ساخت و ساز با فناوري بر ديگر روش ها اين است كه 
مهندسيِ  -از جزييات فني  بسياريبا  همزمان سراميكيِ بناهاي معرفي شده در اين راهنما، ماكت سازان

يادگيريِ چگونگيِ ساخت . آشنا مي شونديز ن يابرخشتسازه هاي  درساخت فرم هاي كهن معماري ايراني 
. مي طلبيد كه كارآموزان سال ها نزد استاد مهارت آموزي كنندفرم هاي ايراني با آجر و خشت در گذشته، 

در دسترس  ،اندكنسبتا فراهم شدنِ فناوريِ به روز شدة ابرخشت، يادگيري اين فنون در مدت زماني با اما 
ماكت سازي در منزل براي يادگيريِ ساخت و ساز با فرم هاي ايراني، . است گرفتهجميع اقشار مردم قرار 

چون  موضوعاتيرگرم كننده براي كليه اعضاي خانواده است ضمن اينكه يادگيري و تمرين فعاليتي س
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مي تر رياضي، هندسه، خاكشناسي و هنر را نيز براي اعضاي جوان ترِ خانواده آسان، لذتبخش و كاربردي 
ه در گنجاندن ، گامي ارزنديمدارس و دانشگاه هاي كشور نيز با افزودنِ ماكت سازي با فرم هاي ايران. سازد

عالوه بر اين، ماكت سازي . در برنامه هاي درسي خود برخواهند داشت» توانمند سازي«و » مهارت آموزي«
فراتر مي برد ، »ماكاروني«ن را از ماكت سازي با با خمير سفالگري، دانش آموزان، دانشجويان و مدرسين آنا
                             . مستحكم تر مي سازدرا د و پيوند ايشان با ميراث اصيلِ علمي و فناوري سرزمين خو

 

و سرپناه هاي نيمه » امان شهر« طرحِبراي تعليم ماكت سازي با خمير سفالگري در اين راهنما، از پالن هاي 

باور داريم كه با يادگيري ماكت سازي از اين طريق، هموطنان، ضمن  14.استفاده كرده ايم آن دائم ابرخشتيِ

سود بردن از مزايايي كه در باال براي ماكت سازي برشمرديم، آمادگي عمومي براي ساخت سرپناه مورد نياز 

با ماكت سازي بدين ترتيب،  پس. دشوارِ پس از وقوع سوانح طبيعي را نيز پيدا خواهند كردخود در شرايط 

خانه سازي -جهت خودخود توانايي هاي فردي ) 1: مي زنيمبا يك تير چند نشان  رسه و دانشگاه،مدخانه، در 

) 3و  آشنا مي شويمبيشتر قوس، تاق و گنبد،  با فرم هاي ايرانيِ) 2 مي زنيم،محك  را در اندازة واقعي

را كسب مي  اضطراري در كوتاه ترين مدت با خاك محل هاي براي ساخت سرپناهو عملي آمادگي ذهني 

                                                                                                                              .كنيم

 

 

 
 

  

                                                           

:همراه با تصاوير سازه هاي ماكت سازي شدة آن را در آدرس اينترنتي زير بيابيد» امان شهر«طرح كامل   14
  

www.eabbassi.ir/pdf/Buildspec_AmanShahr.pdf 
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15قوس، تاق، گنبد: الفباي معماري ايراني
 

ساختن ديوار هاي چنين سازه . ساده ترين سازه ها، يك چهارديواري است، كه روي آن سقفي كشيده باشند
در مناطق جنگلي با الوار و در مناطق كوهستاني با سنگ مي توان به راحتي . اي، كار چندان دشواري نيست
ت و درخت كمياب است، حتي در محيط هاي بياباني كه از سنگ خبري نيس. ديوارهاي اين سازه را ساخت

اما . ساختن ديوارهاي اين سازه با چينه يا خشت، يعني با مقداري خاك و آب، به راحتي قابل تصور است
 تيرهاياستفاده از  بادر محيط هاي جنگلي، . اجراي سقف همواره از چالش هاي سازه سازي بوده است

اين  اما .كرد حل را كنيم» باربر«سقف ها را  معماي مقابله با نيروي جاذبه و اينكه چگونه توان مي چوبي
در ديگر جاها، مثل مناطق بياياني كه بخش عمده اي از كشور ما را پوشانده كه پرسش همچنان باقي است 
 قوس، فناوري در را پرسش اين به پاسخ؟ زدندسقف مي روي چهارديواري ها است، پيشينيان ما چگونه 

 و خالقيت از گيري بهره با مي زيستند مناطق اين دركه  ما پيشينيان از آندسته. كنيم مي پيدا تاق و گنبد
قوس . قوس، اساسي ترين فرم سازه سازي در معماري كهن جهان است. ندكرد اختراع را »قوس« خودباوري،

حتي به واسطة . ديده مي شود به وفور گذشته ادوار از مانده جا به بناهايِ در سردرِ ورودي ها و پنجره هايِ
چه در بيرون و چه در فضاسازيِ دروني، مزين به قوس اندنيز امروز زيبايي آن، بسياري از بناهاي جديد ، .    

 
، به ترتيب، قوس هاي ُتند مثل شاخ باال در اساليد. بسيار متنوع اند» تزئيني«و » باربر«قوس ها در انواع 

و  5) (مسطحتقريبا = (قوس هاي ُكند مثل دو نمونه از قوس هايِ درگاهيِ تخت  و) 2(، نعل اسبي ) 1(بزي 
در اين راهنما، ما عمدتا با قوس هايِ باربرِ نيم . قوس نيم دايره است ، نمونه اي از3قوس . ديده مي شود) 6

                                                           

.جهاني اينترنت است تمامي تصاوير اين صفحه از شبكه  15
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از اين رو، هم . چنانكه از اسم آن بر مي آيد، قوسِ نيم دايره، نصف يك دايره است. دايره سر و كار داريم
                                                . طراحي آن و هم اجراي آن در سازه ها ساده تر از ديگر قوس هاست
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 قوس هاي باربر، در برابر باري كه روي آنها قرار مي گيرد و نيز در برابر نيروي جاذبه اي كه از سوي زمين
سازه هاي سنتي اي كه، پس از گذشت قرن ها و زلزله هاي . همواره بر آنها اثرگذار است، بسيار مقاوم اند

اگر نقاط . اما قوس به خودي خود شكننده است. بسيار، هنوز پابرجايند گواهي انكارناپذير بر اين مدعاست
و  نقادر به تحمل قوة جاذبه از پاييقوس ، ضعف آن شناخته نشود و حمايت الزم در اين نقاط فراهم نگردد

اصطالحا بخش هاي آسيب پذير . مشخص شده است باال نقاط آسيب پذير قوس در تصوير. بار از باال نيست
در بخشي از . مي گويند» آيوارگاه«و » ميان شانه«، »شكنندگاه« هر يك،  زاوية گرفتن نظر دربا  ،قوس را

، مي پردازيم، هانورگير/اخت قوسِ باالي پنجره ها، درها و هواكشاين راهنما وقتي به توصيف چگونگيِ س
ضعيف در واقع، در . قوس را توضيح مي دهيم شيوة فراهم كردنِ حمايت الزم براي محافظت از اين نقاط

اين كار مهم انجام مي شود و براي رعايت تدريج در قوس » تدريج«آنجا خواهيد آموخت كه چگونه با رعايت 
خالصه . استفاده مي كنيم» قالب«يا » فرم«ر شكل هاي مختلف، قابل اجرايند، از چيزي به نام ها، كه د

 خواهند داداينكه، پس از مستحكم كردنِ اين نقاط، قوس ها يكي از با دوام ترين بخش هاي سازه را تشكيل 
هاي درگاهي در و قوس تاقي و گنبدي  هاي سقف در ساختآهني و تير چوبي  و راز بي نيازي از تيرِ

                                                                  16.است همين پديدة تدريجمعماري كهن ايراني نيز در 
 
 

  

                                                           

:تصوير اين صفحه از كتاب زير گرفته شده است  16
  

.29نشر زمان، صفحة : تهران. گنبد و عناصر طاقي ايران. 1389 .حسين زمرشيدي -  
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1

2

3

4

 

الهام گرفته از . پيشتر اشاره كرديم كه قوس، اساسي ترين فرم سازه سازي در معماري كهن جهان است
است كه از طريق آن مي توان به ديگر فرم » اساسي«، قوس در الفباي معماري كهن از اين نظر )1(طبيعت 

مثال براي ساخت تاق كافي است كه چند تا قوس را در يك امتداد در كنار هم . ها، يعني تاق و گنبد رسيد
و  3. (حول محور خود چرخيده است قوسي است كه در واقعكهن، يا در مورد گنبد، اين فرم ) 2. (قرار بدهيم

نكته قابل توجه اينكه در تاق و گنبد نيز، همان نقاطي كه در قوس آسيب پذيرند مي بايد مورد حمايت ) 4
                                                                          17.و گنبدي مقاوم به دست آيد قرار گيرند تا تاق

 
 

  

                                                           

.تصاوير اين صفحه ازشبكه جهاني اينترنت است  17
  



 

15 

 

 

ساخت دست  معماريِ قوس، تاق و گنبد هوشمندانه ترين فناوري هايِحتي اگر  :برخي ممكن است بپرسند
 بازگرديم؟ قديمي هاي فناوري اين به كه است ضروري واقعا آياكه تيرآهن و ميلگرد هست، باشد، حال بشر 

اين نيست كه از آهن آالت ساختماني و سيمان و ديگر مصالح صنعتي و مدرن  امروزآيا روشِ پيشرفتة 
صاحبنظران از  وخوبي است  پرسشِاين ؟ بهره مند شويمسقف هاي مسطح كنيم و از مزاياي استفاده 

                                                                                        :پاسخ گفته اند آنزواياي مختلف به 
 

و  گنبدي در مقايسه با بنايي كه سقفي مسطح مقاومت بنايي نسبت به زلزله، استحكامِ بنااز نظر مهندسي و 
را  بيشتردليل اين مقاومت . به مراتب بيشتر است ،ساخته شده از تيرآهن يا ميلگرد و سيمان دارد

تخم مرغ دو انحنا ديده مي شود، يكي طولي و شكلِ در . آن يافته اند» تخم مرغي«در شكلِ  كارشناسان
دو  اين ساختارِ در شودمي يي كه از طول بر آن وارد تخم مرغ در برابر فشارهااستقامت راز و . ديگر عرضي

 شود، اين فشار در تمامي بدنة آن پخش مي مي كنيمگنبد فشار وارد تخم مرغ يا وقتي روي . است انحنايي
به آن وارد شود تا آن را ويران كند، به مراتب بيشتر از در يك نقطه انرژي اي كه بايد  و از اين رو، مقدار

آور  از اين رو، تعجب. فرو بپاشدمكعب مستطيلي با سقف مسطح را  ينيرويي است كه مي تواند ساختمان
هاي فضايي در ايستگاه  ساختنِ قصدكه در آمريكا ) ناسا(» ادارة ملي هوانوردي و فضا«مسئوالنِ كه  نيست

 دارند، سازه هاي خود را به صورت گنبدي طراحي مي كنند و نه بارا و مريخ  ماه محيط هاي ناآرامي چون
ايشان معتقد اند كه با بهره گيري از فناوري گنبد مي توان با بهره  18.سقف مسطح ديوارهاي چهارگوش و

در . ساخت فضانوردان اسكان برايكم هزينه اي نسبتا بادوام، ايمن و زيستگاه هاي ، ُكراتاين  گيري از خاك

                                                           
18

 Elizabeth Gibney. 2018. How to build a Moon base: Researchers are ramping up plans for living on the 

Moon. Nature, October 24. (accessed 3 June 2020) https://www.nature.com/articles/d41586-018-07107-4 
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مقايسه، بردن هر گونه مصالح ساختماني، به ويژه فلزات و سيمان، به اين كرات، به دليل سنگيني وزن و 
 با روش هايي غير از ساخت گنبد را در حد بازدارندگي  فضا در ساز و ساختمسافت دراز، هزينة گزاف

 از تعصب فاصله بگيريم و كه است درست وقتيت ما نسبت به فرم هاي كهن پس قضاو 19.افزايش مي دهد
بيشتر متوجه كارآيي و سازگاري آنها با نياز مورد نظر و هزينه  ،ها فناوري »جديد«و » قديم«صرفنظر از 

پيشرفته ترين چيزي  ،توانايي در قضاوت معقول در مورد فناوري هابدونِ اغراق، كسب . هاي مرتبط باشيم
                                                                    .خود را به آن مجهز سازيمامروزه است كه مي توانيم 

 

بسياري از گردشگرانِ داخلي و خارجي جذب بناهاي . گرفته استاين سؤال از منظر زيباشناسي نيز پاسخ 
به نقل از اين بازديدكنندگان، . داراي قوس و تاق و گنبد اند به اين دليل كهكشور ما مي شوند دقيقا  كهنِ

اين پاسخ شايد به مذاق خيلي از . به انسان مي دهد» حالِ خوبي«بناهايي كه داراي فرم هاي قديمي اند، 
از انسان  بسياري، اما چون به نظر نمي رسد» علمي«خوش نيايد چون از نظر آنها چندان  امروزدانشمندان 

حال «را تجربه مي كنند، بر عهدة دانشمندان است كه با آزمايش و پژوهش دليل اين » حال خوب«ها اين 
حال «تا آن زمان، ما نمي توانيم اين  اما .آن را كشف كنند و به ما هم بگويند» علم«را بكاوند و » خوب
ديگري موجه  دليل رم ها لذت مي بريد، اين خودپس اگر شما هم از ديدن اين ف. را ناديده بگيريم» خوب

                                                                                    .ستهابراي يادگيريِ چگونگي ساخت آن
 

 

 
 

                                                           

19 براي حكايت مفصلي از چگونگي آشنا شدن كارشناسان و مسئولين ناسا با فناوري گنبد و استعداد عظيم آن در ساخت
 

:، به منبع زير مراجعه كنيدايستگاه هاي فضايي   

- Nader Khalili. 1994. Sidewalks on the Moon: The Journey of a Mystic Architect Through Tradition, Technology, 

and Transformation. Los Angeles: Burning Gate Press.  
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در هيچ جامعه اي و در هيچ دوره 
اي از تاريخ بشر، انسان به قرض و 

.بدهي با افتخار ننگريسته است

بدهكاري چيزي 
 .جز ذلت نيست

 

. گنبد وجود دارداز منظر اقتصادي نيز توجيه قابل توجهي براي معقول بودنِ استفاده از فناوري قوس، تاق و 
شدن به بدهكار  ، تنها راه خانه دار شدن رااين فرم ها بي خبر اندمقاومت باالي  ازاز افرادي كه  بسياري
تيرآهن و ميلگرد  چونبا مصالح گرانقيمتي  مسكنبراي ساخت و واقعيت اين است كه . مي دانندها بانك 

مطلع اند مي ي ايراني ها فرم برتر مهندسي از كه افرادي از دسته آناما . نيست بدهكار شدنچاره اي جز 
معماري كهن دانش از  صنعتي، به جاي اتكا به مصالح گرانقيمت، خاطر با اطميناندانند كه مي توانند 

   20.رهايي يابند يكجا،، رجوع به بانكتيرآهن و ميلگرد و  ضرورت خريداري از به طور كاملو  كننداستفاده 
  
                                                           

 20  اما وقتي كسي از سوي رباخواران. شمرده مي شده استرباخواري در بسياري از جوامع، از جمله جوامع اسالمي مذموم    

چرا پول به نزول گرفته . تقصير خودش است«: مي شودبراي پرداخت بدهي خود مورد فشار قرار مي گيرد، بدهكار نيز مالمت 
د اخالقي به در نگاهي سطحي اينطور به نظر رسد كه مردم به اختيار خود بدهكار مي شوند و لذا تعه شايداگر چه » است؟

بر اين باور است كه در تاريخ » هزار سالِ اول 5000خ تاري: بدهكاري«، مؤلف كتاب »ديويد گريبر«اما آقاي  بازپرداخت آن دارند،
با كه  اندكه به ديگر اقشار پول قرض مي داده اند، همان كساني و قدرت اين پديده، همان طبقات داراي مال هزاران سالة 

. آورده اندرورت پول قرض گرفتن را در جامعه به وجود مي ضزيركي يا زور،   
- David Graeber. 2011. Debt: The First 5000 Years. New York: Melville House Publishing. 

بي چون و چرا  ي، بدون نياز به تفسير، تصديق»وام مسكن«در عصر ما مثال اما اگر چه شواهد تاريخي جملگي قابل تفسير اند، 
براي اينكه صاحب سرپناهي از آن خود باشد،  در سرزمين و موطن خود، چرا بايد كسي. اين تاريخنگار استباور  براي اين

چه موانعي باعث شده است كه انسان ها نتوانند با كمك يكديگر، همانند گذشته، براي خود،  !؟قرض گرفتن باشدمجبور به 
خانه بسازند؟ براي حل بحران كنونيِ مسكن در جوامع، از جمله در كشور ما، بدون اينكه مجبور به رجوع به بانك باشند، 

مطلوب است كه صاحبنظران، منتخبين مردم و مسئولينِ متعهد به عدالت اجتماعي، ابتدا پاسخ به اين سؤاالت را جستجو 
.كنند  
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يافته آنهايي كه دغدغه هاي زيست محيطي دارند هم يادگيريِ ساخت و ساز با فرم هاي كهن را مهم و مفيد 

سوزاندن سوخت هاي فسيلي . توليد آهن آالت ساختماني مستلزم مصرف مقادير عظيمي انرژي است. اند
جه به تغييرات آب و بيشتر جو به گازهاي گلخانه اي و در نتي آلودگيفلزات ساختماني به  براي ساخت

به شكل پديده هايي  تا كنون اين تغييرات آب و هوايي. منجر مي شود كرة زميندر سطح  شديدتر هواييِ
روستا و شهر بزرگ و كوچك جهان  هزارانتا كنون  هكشده و سيل و موج گرما پديدار  طوفانويرانگر، مثل 

 مقاومت توان نمي عظيم وقايع اين برابر در. است كردهتخريب را  هاسازه هاي قديمي و جديد آن بسياري ازو 
 زيست نظر از كه بينيم مي پس. كرد جلوگيري آنها وقوع از توان مي جوي هاي آلودگي از كاستن با اما كرد،

 ساختماني، آالت آهن از شدن نياز بي و كهن معماري يادگيري يبرا محكمي بسيار دليل نيز محيطي
                                                                                                     . دارد وجود آجر و سيمان

 

را بسيار سودمند  ايرانيبسياري از اوليا و مربيان هم ممكن است يادگيري فرم هاي عالوه بر اين داليل، 
بد مي توان فايدة كاربردي بسياري از قوس و گنفرم هايي چون از طريق ماكت سازي با چرا كه بيابند 

، ارتباط اعجاب به تجربه انعالوه بر اين، دانش آموز. دروس مدرسه را در عمل به دانش آموزان نشان داد
شايد بزرگترين درسِ . ندنانگيزِ نو انديشي از يك سو و كار كردن با دستان خود از سوي ديگر را تجربه مي ك

لذت كنجكاوي،  وقتي با انگيزه،اين باشد كه يادگيري ) آنهاو اوليا و مربيان ( انماكت سازي براي دانش آموز
مي شود و از آنجاييكه ماكت سازي فعاليتي كاربردي است، براي بسياري از مؤثر واقع  ،باشدو نشاط همراه 

.                                                         نوجوانان و جوانان، نقطة تالقي اين خصوصيات قرار مي گيرد  
 

اين هوشمندي . استهوشمندي فوق العادة اين فرم ههمان دليل مهم ترين . داليل محكم به كنارهمة اين 
بسيار خالقي بوده اند كه مي توانستند با خاك و آب، سازه هايي  انسان هاينشان مي دهد كه نياكان ما 

 سرزمين ما بسازند كه بدون نياز به تيرهاي آهني و چوبي براي سال ها، بلكه قرن ها، سرپناه و مسكن مردمِ
وطنمان كوتاه سازِ تمدن  دورانِگانِ خالق و هوشمند اگر چه امروز ما دستمان از آن بزر. را فراهم كنند

است، اما با يادگيري قوس، تاق و گنبد مي توانيم با هويت ايرانيِ خالق و نوآور زمان هاي پيش ارتباط برقرار 
بگيريم كه خالق و فرا آيا از اين طريق خواهيم توانست رويكردي كلي نسبت به حل مسايل امروزي . كنيم

ان شاء اميد ما اين است كه ؟ نباشداز ديگر كشورها و جوامع  نسنجيده و زيانبار و تقليدي اشدبتمدن ساز 
                                                                                                     .همين طور خواهد شداهللا 

 

                                                                                                                                                                                     

را برگزيد تا پس از » ليالني َفرها«يي، خانم حقوقدان و فعال عدالت اجتماعيِ كانادا، سازمان ملل متحد، 2014در سال در واقع، 
بخشي از . تحقيق و تفحصِ جهاني جهت يافتن پاسخ به سؤاالتي نظير اينها، يافته هاي خود را به اين سازمان گزارش كند

يافته هاي اين پژوهشگر و توصيه هاي وي براي بهبود وضعيت موجود به صورت گزارشي مكتوب به مجمع عمومي سازمان 
و انبوه  ، شركت هاي بزرگ سرمايه گذاريبانكدارانقدرتمند از تشكيالتي بنا بر يافته هاي خانم فرها، . متحد ارائه گرديد ملل

  .نقشي كليدي در ايجاد بحران كنوني مسكن در كشورهاي جهان داشته اند ،سازان
- Leilani Farha. 2017. Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an 

adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context (accessed 3 April 2020) 

https://digitallibrary.un.org/record/861179/files/A_HRC_34_51-EN.pdf 
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خود قرار دهيم و ماكت سازي با  دليل ما را كه مي پسنديهر كدام از اين جواب ه. استمانتخاب با خالصه، 
                                                                                            .قوس را از همين امروز آغاز كنيم
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 اول ابزار، وانگهي كار
يا (بسياري از اين ابزار را مي توان در خانه . گردآوري ابزار در ابتداي كار، ماكت سازي را آسان تر مي كند

گزينة برتر اين است كه بتوان، در حد امكان، . ، از ميان اقالم موجود و يا مواد بازيافتي فراهم كرد)مدرسه
همانطور كه خواهيد ديد، . آورد گردهما خالقيت بدون خريداري كااليي تجاري، اقالم و ابزار مورد نياز را ب

در ادامه به طور مختصر هر يك از ابزار مهم را يك به يك . بسياري از ابزار معرفي شده در زير، چنين اند
و اين نكتة مهمي در . اما اينكه دقيقا چگونه از آنها استفاده كنيم را در عمل خواهيد ديد. معرفي مي كنيم

» كارآموزي«كارآموزي، بي دليل  :را به ذهن مي آورد) كارآموزي(= طريق كار عملي مورد يادگيري از 
يعني مرحله به مرحله، اين خود كار . در كار عملي، ما واقعا از خود كار چيز مي آموزيم. نامگذاري نشده است

به همين خاطر . تكه پرسش هايي كه قبال به ذهنمان آمده را پاسخ خواهد گف ، و نه آموزگار يا مربي،است
كه در اين راهنما، توصيف ها در حداقلِ ممكن نگه داشته شده است چون سواالتي كه شما حتما  است

كار پاسخ سؤالي را خود و وقتي . د گفتنخواهيد داشت را تصاوير و سپس كارِ ساخت ماكت پاسخ خواه
                                                                              ! در ذهن ما ماندگار مي شود پاسخبدهد، آن 

 
 مثل آن خواندن و است عملي كاري براي راهنما يك داريد رو پيش كه متني كه كنيم اضافه همچنين
 نكات از بسياري بخوانيم، انتها تا ابتدا از كتابي چون را آن اگر بسا چه. نيست ثمربخش كتاب يك خواندن

 همراه گام، به گام را متن اين هاي راهنمايي و توضيحات رو، اين از. روشن نباشد برايمان بايد كه چنان آن،
                                                    .  ببريم سودمند و مناسب بهرة آن از تا كنيم مطالعه عملي، كار با
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 تختة ماكت سازي

از آنجاييكه در . بسته به سايز ماكتي كه قرار است بسازيم، اندازة اين تخته ممكن است بزرگ يا كوچك باشد
، الزم كنيماستفاده مي  سازه ها ديوارِاز آب براي مرطوب نگه داشتن  ،سازي با خمير سفالگريهنگام ماكت 

است كه اين تخته از نوع ااگر مايليد كه پس از تكميل ماكت سازي، اطراف ماكت خود را با  .ف باشدم دي ا
پاي بناي  محله، سايز آن را كمي بزرگتر از جايِ فضاسازي زيباتر كنيد، در هنگام خريداري اين تخته از نجارِ

                                                                                                             . خود انتخاب كنيد

 

از نجار محله بخواهيد كه در چهار گوشة تخته، از زير، پايه هايي به آن متصل سازد به طوري كه  :يادآوري
بزرگتر است، خوب است كه پايه سانتي متر مربع  60اگر اندازة تخته از . همواره زير تخته هواخور داشته باشد

.      اي در مركز تخته نيز نصب شود تا تخته، پس از ساختن ماكت، از وسط به طرف پايين، انحنا پيدا نكند  
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 خمير سفالگري

بهانه اي آن را  اما مي توانيم درست كردنِ ،را مي توان به طور آماده خريداري كرد سفالگري خميراگر چه 
                                              . قرار دهيمبراي بهتر شناختن تاريخ و جغرافياي محل زندگي خودمان 

 
كه هنر و حرفة سفالگري، بومي تمامي نقاط سرزمين پهناور ما ايران بوده يم بگوييم با اطمينان مي توان

از اين رو انتظار بيجايي نيست كه منبعي غني از خاك رس، مناسب براي سفالگري و ماكت سازي، را . است
دانه بندي خاك  ،، منظور»خاك رس« يموقتي مي گوي. بيابيمدر نزديكي محلي كه در آن زندگي مي كنيم 

است كه فاقد هر گونه سنگ و قلوه سنگ يا ) بسيار ريز(خاك رس خاك ناريني . آننه پاية كانيِ  است و
 رس خاك ريز بندي دانه اين .باشد) و نظير اينهاگياهان مثل صدف، شاخ و برگ (باقيماندة مواد ارگانيك 

اگر در روستا و يا . شود چسبنده و يكدست يلگ به تبديل آب با تماس در دهد مي اجازه آن به كه است
شهري كوچك زندگي مي كنيد، يكي از راه هاي شناسايي نزديك ترين منبع خاك رس، پرسش كردن از 

و گگفت. دباشنداشته در گذشته به ويژه اگر آنها دستي در سفالگري يا تنورسازي  هم  ،سالمندانِ آبادي است
از اين . است ايشاناهي محل زندگي ما نزد با اين سالمندان معموال بسيار آموزنده است چون تاريخ شف

خمير سفالگري توسط خود ما مي تواند به يادگيري بيشتري در مورد تاريخ و  ساختنروست كه گفتيم، 
و اين جالب تر و رضايتخبش تر از صرفا خريداري خمير  بينجامدويژگي هاي سرزمينيِ محل زندگي ما 

                                                                                          . سفالگريِ آماده از فروشگاه هاست
 

 مخلوط آب كمي مقدار با را شده الك رس خاك از مقداري كه است اين سفالگري خمير كردن درست شيوة
 به كار اين از حاصل گلِ باشد، باال خاك به رطوبت نسبت اگر. دهيم مي ورز و ماليم مي خوب و كنيم مي
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 اگر. كنيم مي اضافه بيشتر شدة الك رسِ خاك تدريج به مخلوط اين به صورت اين در. چسبد مي ما دستان
 يكدستي خميرِ بدهيم، ورز را مخلوط كه چقدر هر باشد، پايين بيش از حد خاك به رطوبت نسبت برعكس،

 آماده نهايي تست. بيفزاييم آن به آب بيشتري مقدار بايد صورت اين در. آيد نمي دست به خواهيم مي كه
 نمِ تنها گيرد، مي قرار تميز و خشك دست با تماس در وقتي كه است اين استفاده براي خمير بودن

آن را داخل  رسيد آمادگي از درجه اين به خمير كه وقتي. گذارد مي باقي دست پوستروي  بر مختصري
در . زماني كه ماكت به تدريج ساخته مي شود، خشك نشودطي قرار مي دهيم تا كيسه اي پالستيكي 

آن مي توان رطوبت از دست  و ورز دادنِ سفت شد، با افزودن مقداري آب و ماليدن كمي صورتي كه خمير
                                                                                                .به آن بازگردانددوباره  را رفته

 

اما به ياد داشته باشيم كه خاك رس خالص براي درست كردنِ خمير سفالگري به منظور استفاده در ماكت 
درصد  25نسبت معموال . الزم است كه به خاك رس مقداري خاك محل اضافه كنيم. سازي مناسب نيست

معموال خاكي كه در صحرا، . مخلوط ايده آلي را به دست مي دهد ،خاك رسِ خالص درصد 75خاك محل و 
زمين هاي باير درون شهر و يا باغچة خانه ها يافت مي شود مقداري از تمامي دانه بندي هاي خاك را 

نسبت اين دانه بندي ها در هر خاكي . مقداري رس، مقداري سنگريزه، مقداري شن و ماسه و غيره: داراست
زندگي مي كنيم ممكن است از نظر دانه بنديِ بر حسب اتفاق، خاك محلي كه ما در آن . متفاوت است

از اين رو، ما فقط از طريق آزمايش با درصدهاي متفاوتي از اين خاك كه به مخلوط . رسي، بسيار غني باشد
مخلوطي كه فاقد . ايده آل دست يابيم خميرياضافه مي كنيم مي توانيم به ) خاك رس خالص و آب(خود 

فرقي نمي كند كه چقدر آن را ورز . رسِ كافي باشد، هرگز به صورت خميرِ يكدست و يكپارچه در نمي آيد
باشد، در  باالو برعكس، اگر درصد رس بيش از حد . مي دهيم، همواره در آن بريدگي و ترك ديده مي شود

قبض مي شود و از اين رو ترك هاي بزرگي در سازه نمايان مي منبه شدت هنگام خشك شدنِ ماكت، خمير 
                                                                                                                           .    شود

 

به كنار مي زنيم تا به عمقي از براي دستيابي به مقداري از خاك محل، گياخاك سطح باغچه يا زمين باير را 
مقداري . نباشد) بازمانده از پوسيدن نباتات و جانواران خاكزي(خاك برسيم كه در آن نشاني از مواد ارگانيك 

به مخلوط خاك رس و آب اضافه مي آن را از اين خاك را ابتدا با الك ريز الك مي كنيم و سپس كم كم 
                                                                                                                             . كنيم

                  

بدون علم به اين ريزه كاري ها، . هر حرفه اي داراي ريزه كاري هاي خاص خود است :راز تنورسازان
يكي از ريزه . خوبيِ كار استادكاران در نمي آيد تازه كاران در حرفه ها و پيشه هاي سنتي به معموال كارِ

خاك رس  ذرات. افزودن موي بز يا انسان به خمير سفالگري بوده است ،قديمي كاري هاي كارِ تنورسازانِ
اضافه مي شود موجب انبساط آن مي به خاك بسيار ريز است و لذا مقدار آبي كه براي درست كردنِ خمير 

و موجب ايجاد ترك خاك دوباره به حجم اوليه خود باز مي گردد ير مي شود، وقتي كه اين آب تبخ. گردد
وقتي خمير حاوي مو باشد، با خشك شدنِ  .با اضافه كردنِ مو، اين نقيصه تا حدي جبران مي شود. مي گردد

. تعداد ترك ها به حداقل مي رسدو  مي شود منقبض ، با هم،)تنور، ماكت، غيره(سازه  تدريجي آن، كل
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از آنجاييكه مو قبل از خرد شدنِ آن حجيم است، . (صد قرار مي دهيمدر 30خمير را نسبت حجميِ مو به 
به خمير به  قبل از اضافه كردنِ مو.) براي ساخت يك ماكت كوچك، مقدار موي الزم، خيلي زياد نيست

مو درازاي هر تكه ه ك طوري به كنيم خرد قيچي با خوبي به را آن كه است الزم، صورت يكسان و يكنواخت
سپس در هنگام ورز دادن خمير، خرده مو را در چند نوبت به صورت پراكنده به . باشدمتر  ميلي 3از كمتر 

.                                                                                                              خمير مي افزاييم  
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  ريسمانو ميخ، چكش 

ميخ ها بايد نازك باشد . داريم نياز ميخ فضاها اين تعداد برابر دو تعداد به گنبدي، فضاهاي سازيِ ماكت براي
طول ميخ بايد به اندازه اي باشد كه بعد از . تا با كوبيدن آنها در تختة ماكت سازي، تخته ترك برندارد

 جاي در محكم چنان ها ميخ كه باشيم مراقب .باالي تخته قرار گيرد آنميلي متر  12كوبيده شدن در تخته، 
                                                             . نشوند خارج خود جاي از كار حين در كه گيرند قرار خود

 
و بر اثر تماس با خاك و گل حالت ارتجاعي نداشته باشد ي ماكت سازي از نوعي است كه مناسب برا ريسمانِ

اما نخ  ،نخ قرقره يا نخ كوك براي اين كار مناسب نيست. فرسوده و پاره نشود زودمكرر،  و كشيده شدنِ
                .گزينه هاي خوبي است شودمحكم لحاف دوزي يا نخي كه براي تعمير كفش از آن استفاده مي 

 
اگر به داليلي چكش . از چكش فقط در ابتداي كار استفاده مي شود و مورد استفادة ديگري نخواهد داشت

د شكن و نظاير اينها با ايمني و بدون برنجي، قن هاونِ هفراهم نيست، مي توان از وسيلة ديگري مثل دست
                                                     . كرد استفادهها  براي كوبيدن ميخ ،آسيب زدن به دست و به كار
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آب و نردله كارد، ظرف  

كاردها  بهترينِ. داردقرار  سراميكي استفادة ماكت سازانِكارد از جمله ابزاري است كه به طور مستمر مورد 
. به دست آوردرا مي توان از تيغة كاردهاي ميوه خوري كه دسته هاي خود را از دست داده اند  براي اين كار

، نيز از اي اسفنجقطره چكان و تكه  مثلِظرف آب و وسايلي براي افزودن آب به ماكت در حين ساخت، 
                                                                                     . صرف ماكت سازي استديگر ابزار پرم

 
نان معموال از نردله هاي  خميرِ» باز كردنِ«براي . نردله براي پهن و مسطح كردنِ خمير استفاده مي شود

اما از هر جسمِ . همان نردله ها را مي توان براي ماكت سازي نيز استفاده كرد. چوبي استفاده مي كنند
                   . بازيافتيِ لوله اي، مثل آنچه در تصوير ديده مي شود هم مي توان به اين منظور بهره مند شد
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 جعبة فلزيِ سوهان

پشت اين جعبه ها سطحي . آن نخواهيد داشت خالياگر سوهان دوست داريد، مشكلي در يافتن جعبه هاي 
لبه هايي كه در هنگام توليد اين جعبه . به دست مي دهدايده آل براي پهن كردن خمير سفالگري با نردله 

كم و بيش ها در پشت آنها به وجود مي آيد به ماكت سازان اجازه مي دهد كه ضخامت خميرِ پهن شده را 
خط . خمير، در اين مورد بيشتر خواهيد خواند» باز كردنِ«در هنگام توصيف چگونگي . يكسان نگه دارند

.                    دارند در ماكت سازي مكرر نكه خواهيد ديد، كارآييِچنا نيز،  و گونيا) نتيسا 20(كش كوتاه   
 

 و تمرين با آموخت، خواهيد تدريج به كه همانطور. نيست ضروري مطلقا سوهان قوطي داشتن :يادآوري
 باز مناسب ضخامت با را خمير سيني، يك پشت مثل صافي، سطح هر روي بر تواند مي ساز ماكت تجربه،

 اين كند مي سودمند العاده فوق كار اين براي را بازيافتي هاي قوطي آنچه. دهد برش كارد با را آن و كند
 و افتادن خط بازيافتي، وسايل مورد در. دارد مي بر خط زيرين سطوحناگزير،  خمير، برش حين در كه است
                   .توان چنين گفت ، اما در مورد ديگر سطوح نميآورد نمي وجود به اي مسئله آنها شدن نازيبا

 
 

  



 

28 

 

 

 افشانه و كاور لباس

 جديِ از چالش هاي ،حفظ رطوبت مناسب در خمير و پيشگيري از خشك شدنِ سريع ماكت در حال ساخت
. مي بايد خمير را براي رطوبت مناسب چك كرد ،در زمان دست كشيدن از كار ،هر روز. ماكت سازي است

سفت تر شده باشد خوب است با اضافه كردن مقدار كمي رطوبت با كمي اگر خمير از حد اوليه و مناسب آن 
پس از اضافه كردن رطوبت به سطوح خارجي خمير، مجددا آن . كنيمافشانه، از سفت تر شدن آن پيشگيري 
كه براي نفوذ هوا منفذي باقي  منديمي بو در آن را محكم  مدهيمي را در داخل كيسة پالستيكيِ آن قرار 

                                                                                                                             . نماند
 

 كار اين با. الزم است) در مواقعي كه دست از كار مي كشيم( ساخت ماكت در حالِپوشاندنِ كاور لباس براي 
.                                                كنيم مي پيشگيري آن برداشتن ترك و ماكت سريع شدنِ خشك از  

 
 

  



 

29 

 

 

مايع و نوارچسب چسب  

 صفحة( سازه نيازِ مورد هاي فرم براي ساختنِ. فقط مقدار بسيار كمي چسبِ مايع در ابتداي كار نياز است
نه توليد و نه به طور كلي، چسب ها از جمله چيزهايي است كه . الزم داريممقداري نوار چسب  نيز) بعد

چيزها شرمنده  اين قلم مصرفلذا ما از . بي خطر نيستپايداري كرة زمين آنها براي سالمت انسان و مصرف 
در (كار خود را  ،بدون استفاده از چسب بتوانيداگر شما . ايم و در هر فرصتي براي حذف آن تالش مي كنيم

اگر ، مكه زندگي مي كنيمثال در جايي . پيش ببريد، آفرين بر شما) يماكت سازي يا هر فعاليت ديگر
                                        .       رجحان داردمايع  به جاي چسبِاستفاده از سريش ، باشدسريش مهيا 
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 فرم ها

هايِ درگاهيِ درها و  اندازة قوس را طبقِفرم ها  .براي اجراي قوس در معماري ايراني از فرم استفاده مي شود
از . يمرا با خمير سفالگري پر مي كن قالب هاداخل سپس و  يممي سازبه شكل قالب ابتدا با مقوا  ،پنجره ها

                                        . استفاده كرد دفعاتبه فرم هايي كه بدين صورت به دست مي آيد مي توان 
 

 مشخص استدر اين تصاوير . فرم ها در ساخت قوس هاي درگاهي ديده مي شودتصوير از در اساليد باال دو 
وانگهي، در هنگام خارج كردن فرم ها از جاي . د بودنبا خميرِ مرطوب در تماس خواهكه قالب هاي مقوايي 

پس الزم است كه . شود مي اضافه آنهاچند قطره آب براي لغزنده كردن معموال تسهيل كار،  جهتخود، 
اين فرم ها در برابر فرسايش حاصل از رطوبت، قبل از پركردنِ قالب هاي مقوايي با خمير،  سازيمقاوم  براي

اگر چه از اين طريق مصرف نوارچسب چند برابر مي . از خارج و داخل، مقوا را با نوار چسب، ضد آب كنيم
و از مصرف افراطي مقوا فرم هاي خود را چندبار مصرف كنيم  با اين كارشود، اما حداقل مي توانيم 

                                                                                                                        . بپرهيزيم
 

با  اما ندارند، قوس خود اجرايِ در نقشي گيرند مي قرار دار قوس هاي فرم زير كه مستطيلي مكعب هاي فرم
است كه فرم هاي قوس دار در جاي خود و در ارتفاع الزم به صورت ثابت نگه داشته مي  سودمند ابزار اين

به زودي مورد استفادة آنها را با هم . مي ناميم »پايه هاي فرم« يا »حمايتي هاي فرم« اين فرم ها را. شوند
ي با نوارچسب نيست چرا كه نكتة مهم اينكه، نيازي به ضد آب كردنِ اين فرم هاي حمايت. خواهيم ديد

.                                                                                     تماس آنها با رطوبت بسيار كمتر است  
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در ماكت سازي با خمير سفالگري، از فرم ها براي ساخت نورگير ها و هواكش ها و ديگر جاهايي كه بايد 
ترتيب ساختن . نيز استفاده مي شود ،يا نور داشته باشيم ، آبجهت عبور هوادر ديوارها، رد گ بريدگي هاي
 هم به همان ترتيبِ ،اند) كامل ايرةد( استوانه شكل به بلكه دايره، نيم شكل به نه كهفرم ها اين گونه از 

خواهيد ساخت  مراحل مختلفتوصيف در ادامة راهنما، در . فرم هاي دست ساز براي قوس هاست ساختنِ
 پوستةگاه الزم مي شود كه از فرم هاي استوانه اي باريك تري مثل گرد باريك تر  بريدگي هايبراي كه  ديد

                                                                                          . استفاده كنيمنيز  بازيافتي خودكار
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 انبر

به تدريج كه ديوارهاي سازه ها باال مي رود و سپس گنبدها بسته مي شود، تنها راه دسترسي به درون اين  
در اين تصوير مي بينيم كه چگونه اين ابزار مفيد براي بيرون كشيدن فرم . فضاها يك انبر خوب و دراز است

.               به بيرون منتقل مي گردد هايي كه پس از تكميل كار به درون سازه افتاده اند با ايمني و راحتي  
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 پالن ماكت سازي

اگر طراحي و . پالن يا همان نقشة ماكت نيز از جمله چيزهايي است كه براي ساخت ماكت ضروري است
ماكت  جهتروي كاغذ معمولي مي توانيد از كپي هاي آن  خود نقشه كشي مي دانيد، پس از تكميلِ پالنِ

پالن هايي كه ما براي ترويج ماكت سازي تهيه كرده ايم، همانطور كه در اساليد بعدي . سازي استفاده كنيد
از سرپناه هاي دوقلوي طرح باال مي بينيم پالني كه در . به دست شما مي رسد 4آطعات قديده مي شود، در 

                                                                                                              .    امان شهر است

 
 

  



 

34 

 

 

و در كنار هم قرار دادنِ قطعات پالن به ترتيبي كه شماره بندي شده اند، پالنِ  4با بريدن حاشية برگ هاي آ
  .مي شودكاملِ سازة انتخابي شما، به سهولت قابل نصب روي تختة ماكت سازي 
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ماكت سازي مقدمات  
خوب است كه . ، كار ماكت سازي را آغاز مي كنيمخالق بزرگكه با ابزار كار آشنا شديم، با ياد و نام  حال

روي سطحي بلند، مثل ميز يا باالي ديواري كوتاه، پيشخوانِ حتما براي سهولت كار، تختة ماكت سازي را 
به اينصورت مي توانيم از دوال شدن و به صورت خميده كار . قرار دهيم اُپِن و نظاير اينهاآشپزخانه هاي 

رهيز از كمردرد مي بايد در هنگام ماكت سازي در حال نشسته روي صندلي يا براي پ. ميبپرهيزكردن 
                        .                                                                چهارپايه و كامال مسلط بر كار باشيم

 
انجام مي  مكررا از جمله فعاليت هايي است كه در ابتدا و در طول فرآيند ماكت سازي دقيق، »نقشه خوانيِ«

كپيِ كامل از فتو و چسباندنِ پالن به تخته، مطلوب است كه يك سري حاشيه ها پس قبل از بريدنِ. شود
اعداد و روي پالن . باشد دسترسماكت سازي به عنوان مرجع قابل طول فرآيند كه در  بگيريم نقطعات پال

. مي شوداحتماال در حين كار با خمير سفالگري پوشانده يا محو  اين جزييات. اندازه هايي نوشته شده است
تهية از اين رو . جايِ قرار گرفتن پنجره ها و نورگير ها نيز در فرآيند ديوارچيني پوشانده مي شودهمچنين 
.                                                       تسخة مرجع الزامي اساز نقشة سازه به عنوان ن كامل فتوكپي  

 
است كه  الزمپس . امان شهر استه كار برده شده است همگي از طرح پالن هايي كه در تدوين اين راهنما ب

از ماكت اين شهرك پناهگاهي است نيز در دسترس  متعددينسخه اي از اين طرح كه حاوي عكس هاي 
.      تآمده اس 10صفحة ، 14در پانوشت آدرس اينترنتي نسخة كاملي از اين طرح در فرمت پي دي اف . باشد
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ار الزم نيست كه مقدار زيادي چسب مايع براي اين ك. روي تخته است هاولين گام، چسباندنِ پالنِ ساز

و اگر از سريش براي . شودمي به تخته متصل » يك خال چسب«پالن، با  چهارگوشة قطعات. كنيماستفاده 
                                                                                              .، چه بهترماين كار استفاده كني
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بسازيم سازة تك گنبدي  
از پالن نانواييِ طرح امان شهر  به اين منظور،. يادگيري است آغازِسازة تك گنبدي آسان ترين سازه براي 

 طراحي شدهاز سيل و زلزله  بازماندگانماكت مغازه هاي اين شهرك پناهگاهي كه براي . استفاده مي كنيم
ديوارها و  »چيدنِ«چگونگي ، سازه اين ساختن فرآيند در .مي توان به همين ترتيب ساختنيز است را 

     .                         مي آموزيمبا هم  نورگيرها را/باالي در و پنجره و هواكش درگاهيِ ساختنِ قوس هايِ
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 شباهت تنور سازي و ماكت سازي

حرفه اي است كه / ماكت سازي با خمير سفالگري در واقع عضوي از خانوادة وسيعي از فعاليت هاي هنري 
 ما از يبراي بسيار آشنا نمايي ،چرخ سفالگري. وجه مشترك همگي، بهره گيري از خمير سفالگري است

از خمير  او تكه اي. دپاي سفالگر همواره در حال چرخش نگه داشته مي شو اين چرخ توسط 21.ايرانيان است
گل سفالگري را در مركز چرخِ در حال چرخش قرار مي دهد و سپس با دو دست خود به آن شكل يا همان 

تنورسازي حرفة ديگري است كه در آن . مي دهد و پس از چندي، كوزه يا گلداني روي چرخ شكل مي گيرد
و گلدان  گرانبسيار بزرگتر از نتيجة كار كوزه  اما نتيجة كار تنورسازان. از خمير سفالگري استفاده مي شود

ي از خمير يايشان تكه ها. اثر خود استفاده نمي كنند تنورسازان از چرخ براي ساختنِ از اين رو. سازان است
نازك يا ضخيم شكل مي دهند و سپس اين لوله ها را يك به يك در محيط  سفالگري را به صورت لوله هايِ

، كه اين بعد از رديفبه تدريج، رديف . مي چينندروي هم  تنور را تشكيل مي دهد) هت(يك دايره كه قاعدة 
تنورها را در اندازه . تنورساز ساخته مي شود لوله ها روي هم چيده مي شود، تنور، در اندازه و شكلِ مورد نظرِ
مي كه خود تنورساز در درون آن قرار است هاي مختلف مي سازند، اما حتي كوچكترين آنها به اندازه اي 

صيقلي پرداخت و و تكميلِ لبة تنور در باالي آن، رديف ها  سطوح دروني آن را پس از چيدنِ تا بتواندگيرد 
                                                                                                                               .كند

 
 شده بسته سرشان كه تنورهاييسازه هايي كه در اين راهنما به ساخت ماكت آنها مي پردازيم بي شباهت به 

در ماكت اين سازه ها نيز ما اقدام به چيدن نوارهايي از خمير سفالگري، روي هم، رديف پس از . نيست است
                                                           

.استگرفته شده  ،يتوته، به آدرس زيرتصوير چرخ سفالگري اين صفحه از سايت ب  21
  

https://www.beytoote.com/art/handicrafts/understanding-art2-pottery.html 
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دو «اين سازه ها را از منظر مهندسي اصطالحا سازه هاي . مي كنيم، تا به تدريج ديوارها شكل گيرند ،رديف
افقي و از پايين : دليل اين نامگذاري اين است كه ديوارها داراي انحنا در دو جهت است. مي نامند» انحنايي
                                                                    .                                                         به باال
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آنهانصب پرگارها و چگونگيِ   

واقعي و چه دراندازة ماكت، شباهت زيادي به تنورسازي  اندازةاگر چه ساختن سازه هاي دو انحنايي، چه در 
كه انسان بتواند در آنها زندگي كند، بزرگي سازه هاي . دارد، اما تفاوتي عمده آنها را از هم متمايز مي كند

 حين در ديوارها انحناي حفظ جهت كوچك باشد، بدون استفاده از ابزاري يحتي اگر به اندازة سرپناه
تنورسازان بر اساسِ تجربة سال هاي متمادي و اندازة نسبتا كوچكتر كار، نيازي به . ممكن نيست ساخت

ايشان مي توانند با دقت نظر، انحنايِ ديوارِ تنور را، چه در بعد افقي و چه در بعد . استفاده از پرگار ندارند
هاي خمير را به طور مرتب روي هم بچينند پايين به باال، حفظ كنند و بدون انحراف به درون و يا بيرون، نوار

اما در ساخت سازه هاي ابرخشتي و ماكت آنها در مقياس كوچكتر، . و كار را به همين صورت به پايان ببرند
در واقع، . از پرگار استفاده مي شود ،براي حفظ شكل دايروي هر رديف از ديوار. چنين كاري امكانپذير نيست
نايي سرو كار داريم، براي ساخت ديوار فضاهاي گنبدي از دو پرگار استفاده مي چون ما با سازه اي دو انح

                                        .خوانده مي شود» پرگار ارتفاع«و ديگري » پرگار مركزي«كنيم؛ يكي از آنها 
 

 يا 1 عددك حرف الفبا و ي متي متشكل ازسازه هاي ابرخشتي، محل نصب پرگارها با عال روي پالنِ نقشه هايِ
در اين   .اند» 2ژ«و » 1ژ«مثال در پالني كه تصوير آن را در اينجا مي بينيم، اين عالئم . مشخص شده است 2

                                           .كرده استپرگارِ ارتفاع را مشخص  مركزِ 2پرگار مركزي و ژ مركزِ 1ژ سازه،
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قرار مي دهيم و آن  هست نيز مركزي پرگارِ مركزكه  ارها، ابتدا ميخي را درست در مركزِ سازهگبراي نصب پر
شان مي دهد مي را ن 2گار ميخ دوم را نيز در وسط دايرة كوچكي كه مركزِ پر )1( .را با چكش مي كوبيم

                                                                                                                        )2( .كوبيم

اگر پس از كوبيدن، زاويه اي كه ميخ با تخته مي . ميخ ها بايد كامال عمودي كوبيده شوند: دو يادآوري مهم
زاوية ميخ با  كرد تاي ماليمِ چكش از كنار، مي توان آن را تنظيم باشد، با ضربه هانجه در 90 برابر باسازد 
ميلي متر از  12بايد دقيقا ميخ ها مي سرِ اينكه، پس از كوبيدن،  يادآوري ديگر )3( .باشد كامال عمودتخته 
كه هست، پس از كوبيده  چقدربه عبارت ديگر، درازيِ ميخ هر . تختة ماكت سازي باالتر قرار بگيرندسطح 
                                      .فرو رفته باشد) و زير تخته( تختهميلي متر آن بايد پيدا و مابقي در  12 شدن،
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اگر سازه اي كه براي ماكت سازي انتخاب كرده ايم بيشتر از يك فضايِ گنبدي دارد، همه ميخ هاي الزم 
 جهت نصب همة پرگارها مي بايد پيش از آغاز كارِ ديوارچيني به تخته كوبيده شود.                              
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طوري كه تا گره ها بايد بسيار محكم باشد به . پس از كوبيدن ميخ ها، ريسمان ها را به آنها گره مي زنيم
را  1ريسمان ميخ و . هر يك از اين دو پرگار نام مخصوص خود را داردكه  گفتيمپيشتر  .پايانِ كار باز نشود

در نقطه اي كه در را  2پرگار  ريسمان. خوانيممي » پرگارِ ارتفاع«را  2و ميخ و ريسمانِ » پرگار مركزي«
فاقد گره ديوار  1 پرگار. نام دارد» گره ديوار«و است  2گار اين گره فقط ويژة پر. مي زنيمگره  معكس مي بيني

، در همان ابتداي كار، يعني قبل از آغاز رديف 2جاي دقيق گره ديوار روي ريسمان پرگار  براي يافتن .است
به طوري كه در آن كجي (يسمان را مي كشيم رد مي كنيم و در حاليكه ر 1را از كنار ميخ  2ريسمان چيني، 

سپس ريسمان را . ، محل تالقي ريسمان با خط ديوار را روي ريسمان عالمت مي زنيم)نباشد چروكو 
 ميخ از ،پرگارِ ارتفاع طولِ ريسمانِپس  .طوري گره مي زنيم كه گره دقيقا روي عالمتي كه زده ايم قرار گيرد

                                                                         .ماند مي ثابت كار پايان تا و است روبرو ديوار تا 2
 

قبل از چيدن هر رديف از ديوار، طولِ پرگارِ . متغير است پرگارِ مركزيريسمانِ طولِ  برعكسِ پرگارِ ارتفاع،
به تدريج كه ديوار . تنظيم شود بچينيم است قرار كه رديفي براي، بايد با استفاده از پرگارِ ارتفاعمي مركزي 

بعد، شيوة تنظيم پرگار مركزي با پرگار  صفحةدر . بلند مي شود، به طولِ پرگارِ مركزي افزوده مي شود
                                              .را، با هم مرور مي كنيم ارتفاع در هنگام شروع هر رديف جديد از ديوار
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دو رديف اول - سازة تك گنبدي ديوار چيني   

بدون استفاده از را ، )2( آن ورودي راهرو چه ديوارهاي دو طرفو ) 1( ديوارِ گنبد چه، ديوارهادو رديف اول 
بخش  هايدر اساليدلي براي چيدن رديف ها را گ چگونگيِ بريدن نوارهايِ. (پرگارها، روي پالن مي چينيم

رديف دوم از زمين  ارتفاعِ بااليِ. اما از رديف دوم به بعد، استفاده از پرگارها الزامي است.) مي بينيم بعد
راي تنظيم ب. متر است و اين همان بلندي ميخ هاي پرگارهاست كه قبال به تخته كوبيده ايمميلي  12ا تقريب

                                                                              :مراحل زير را رعايت مي كنيم پرگارِ مركزي،
 

يعني درست زير سرِ ميخ (ه را به باالترين نقط استابتدا گرهي كه ريسمان ها را به ميخ ها متصل كرده ) 1
                                                                                                                   . مي آوريم) ها
گره در اين حالت، . مي گذرانيم و به ديوار مقابل مي رسانيم 1را درست از روي ميخ پرگار  2ريسمان پرگارِ ) 2

نُك خودكار پنهان شده زير  ديوار ، گرهسمت چپ در عكس. رار گيردقمقابل ديوار بايد روي لبة داخلي ديوار 
                    )4(. اما در تصوير سمت راست، گره به روشني ديده مي شود )3( .چندان قابل ديدن نيست و
وقتي دو . ار گيردقر 2 راستا مي كشيم به طوري كه در كنار ريسمان را نيز در همان 1رگار ريسمان پ) 3

ي كه قبال تا با رديف) ميلي متر 3 ابتقري(ريسمان در كنار هم قرار گرفتند، هر دو را اندكي باال مي آوريم 
                                                                                              . تماس نداشته باشند چيده ايم

در همان نقطه اي كه برابر با گره ديوار قرار مي گيرد، با جوهر قرمز  درست، 1 در اين حالت، روي ريسمان) 4
ة داخليِ نوار خمير در رديف دقيقا فاصلة لب ،1ريسمان پرگارِ اين نقطه روي . يا مداد رنگي عالمت مي زنيم

را طي  كه دور تا دور اين فضاي دايروي جديديعني لبة داخليِ نوارِ . كند مي مشخصبا مركز دايره  را جديد
به  كه ديد خواهيد عمل در. دورترنه ، بايد از اين عالمت به مركز دايره، نه نزديك تر باشد و خواهد كرد

 1روي پرگارِ تدريج كه رديف پس از رديف، ديوار بلند تر مي شود، كم كم، عالمتي كه مطابق گره ديوار بر 
عني هر چه كه ديوار ارتفاع مي گيرد، بر ي .دمي شو ترزده مي شود، از مركز دايره دورجديد رديف  براي هر

                                                                                       . مي افزاييمبه تدريج  1ان طولِ ريسم
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. به قلم شادروان نادر خليلي، عملكرد دو پرگار به طور جداگانه و با هم نشان داده شده است حدر اين طر
تر معني اين تصاوير و اهميت هر يك از پرگار ها، با كاربردشان در ماكت سازي، براي ماكت سازان روشن 

ي ثابت بماند، اما آنچه از همين حاال مشخص است اين است كه اگر طول ريسمان پرگار مركز. مي شود
ارتفاع گنبد ابرخشتي به اندازة شعاع قاعدة آن خواهد بود و اين مطلوب نيست چرا كه كسي نمي تواند وارد 

اضافه كنيم تا سقف گنبد  مركزي اينكه با هر رديف چه مقدار به طولِ ريسمان پرگار. اين فضاي كوتاه شود
به ساكنين اجازة ورود و گردش در اين فضا بدهد، توسط در باالترين نقطة آن به اندازة كافي بلند باشد تا 

                                                                                                .پرگار ارتفاع مشخص مي شود
 

همين نقطه، دقيقا در  مي بايد 1ديوار، پرگار از  فراموش نكنيم كه براي ساختن هر رديف جديد: يادآوري
در واقع . شوداما اين به اين معني نيست كه هر رديف جديد بايد در همين نقطه آغاز . شودمجددا تنظيم 

سازندگان بايد مراقب باشند كه نوار جديد هميشه در نقطه اي به دور از نقطه اي كه رديف قبل در آن آغاز 
منجر به ترك خوردن ديوار در آن نقطه مي  آغاز دو نوار در يك نقطه در دو رديف پياپي. شده شروع شود

                                                     . خواهد كردبه رديف هاي ديگر نيز سرايت خواه نا خواه، شود كه 
 

چرا دو رديف اول سازه بدون استفاده از پرگار چيده مي شود؟: پرسش  

مي » درون نشيني«به محض اينكه از سيستم پرگاري استفاده كنيم، رديف هاي ديوار شروع به : پاسخ
به ياد داشته باشيم كه پرگارها متصدي مديريت دو انحناي فضاي گنبدي اند و با بكار افتادن اين . كنند

ر افتادن سيستم پرگاري از به بيان ديگر، با به كا. شروع مي شود ديوار در بعد پايين به باالسيستم، انحنايِ 
ما مي خواهيم كه . خواهد بود» ساقه«كف زمين، گنبد از روي زمين شروع به شكل گيري مي كند و فاقد 

اين تاخير در انحناي ديوار موجب مي شود كه انحناي ديوار . اين انحنا براي دو رديف اول به تعويق بيفتد
گردش ساكنينِ اين فضا در نزديكي ديوارها فراهم گردد  ديرتر آغاز شود و از اين رو فضاي بيشتري براي

                                                                          ).       بدون اينكه سرشان به ديوار برخورد كند(
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ديوارها چيني رديف براينوارها  بريدنِ و خمير »كردن باز« شيوة  

مي » باز« ،با استفاده از نردله ،ابتدا مقداري خمير را با كارد جدا مي كنيم و آن را روي پشت جعبة سوهان
با تمرين و . را فراهم مي كند) ميلي متر 6الي  5(ضخامت الزم  ،مسطح كردنِ خمير به اين صورت. كنيم
گوديِ پشت جعبه . باز شده به وجود آوريد شما قادر خواهيد بود كه اين ضخامت را در سراسرِ خميرِ ،تجربه

خمير را مي توان  ،با تمرين و تجربههمانطور كه قبال آمد، . استو لبه هاي آن نيز در اين راستا كمك حال 
همه جا يكسان باشد، باز كرد بدون اينكه نيازي به پشت جعبة  روي سطحي صاف، به طوري كه ضخامت در

                                                                                     . نظير آن باشدديگري  فسوهان يا ظر
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براي سازه اي كه االن . پس از باز كردنِ خمير، آن را در نوارهاي صاف و مرتب، به پهناي مورد نياز مي بريم
ما كمك مي كند  گونيا بهلبة استفاده از . متر باشد ميلي 12ريبا ، پهناي نوار ها بايد تقيممشغول به ساختن آن

راندن كارد زير آن، از سطحي پس از برش دو تا سه نوار، نوار اولي را با س. كه نوارها را هر چه صاف تر ببريم
چنانچه رطوبت خمير را در حد مطلوب نگه داشته باشيم، . كه خمير را روي آن باز كرده ايم جدا مي كنيم

          . بچسبد به راحتي قابل انتقال و استفاده استزير آن يا سطح ت نوار بدون اينكه پاره شود و يا به دس
 

ناگفته نماند كه آنچه فرآيند ماكت سازي با خمير سفالگري را با ساخت و ساز با فناوري ابرخشت مشابه مي 
                                                               .ستها و شيوه چيدن آنها روي ديوارهاشكل اين نواركند 

 

ميلي متر برش مي زنيم؟ 12اي آيا نوارها را هميشه با پهن: پرسش  

بسته به قاعدة فضايي كه در حال ساختن آن ايم، پهناي نواري كه مي بريم ممكن است متفاوت : پاسخ
خواهيم پرداخت، براي ساخت فضاي بخاري مشترك در مثال همانطور كه در بخش هاي بعدي به آن . باشد

.                                                    يلي متر استم 8رها سازه هاي طرح امان شهر، پهنايِ مطلوبِ نوا  
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، سازة تك شودو تنظيم پرگارِ مركزي در هر رديف ديوارچيني دقت الزم رعايت  خميراگر در بريدن نوارهاي 
گنبدي ما به تدريج بدينصورت شكل مي گيرد. تنظيم كردنِ پرگار مركزي با كمك پرگار ارتفاع به ما كمك 
مي كند كه شكل گيريِ گنبد، به صورت تدريجي، را سامان ببخشيم بدون اينكه نيازي به انجام عمليات 

                                                                                                  . دباشمحاسباتي پيچيده اي 
 

با آنچه كه تا كنون در مورد پالن، شيوه چسبانيدن آن روي تخته ماكت سازي، نصب پرگارها و چگونگيِ 
را به راحتي سازه اي تك گنبدي  ممي توانيم ف و منظم آموختيتنظيم آنها و روش بريدن نوارهاي گلي صا

پنجره و نورگير، لطف چنداني در ورودي، اما ساختنِ ماكت چنين سازه اي، بدون . ماز كف تا سقف بسازي
اما ابتدا الزم است  .نورگير را دنبال مي كنيم/در اساليدهاي بعدي شيوه اجراي در، پنجره و هواكش. ندارد

                                                                                 . بپردازيم» نقشه خواني«يني در كه به تمر
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 نقشه خواني

عالوه بر پيِ فضاها كه به شكل دو دايرة هم مركز خودنمايي مي كند، متوجه عالئم و  ،دقيق در نقشه خوانيِ
اين اساليد، نقشة كامل نانوايي، يعني همان فضاي تك در . مي شويم نيز اعدادي در نزديكي اجزاي نقشه

قطعات در گوشة چپ باالي  8و عدد  2عدد . مي بينيمگنبدي كه در حال يادگيري ماكت سازي آن ايم را 
الن جامعِ اتي از پبزرگتر اند در واقع شمارة قطع روي تصوير اين اعداد كه از ديگر اعداد. ه مي شودپالن ديد

اين بنا شامل يك در، . نانوايي را داده استكامل امان شهر است كه با در كنار هم قرار گرفتن، به ما پالن 
ورودي و در كنار  راهروروي ديوارهايِ . تاس) نسكو در بيرو(نورگير، يك پنجره و دو نيمكت /يك هواكش

                                                                                     . آنها نيز عالئم و اعدادي ديده مي شود
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  .سازه اين هم نمايي بزرگتر از نقشة
:هاي شماره دار در اين تصوير، كارِ توصيف جزييات نقشه را پي مي گيريم حال با اشاره به فلش  

 

به استثناي جاهايي كه براي در، پنجره و ديگر چيزها . را نشان مي دهد ديوارهااين دو دايرة هم مركز، پيِ ) 1
رديف گرفتن  ه شده باشد، اين خطوط موازيِ جايِ قراركشيد خط بريده صورتعالمت گذاري شده و يا به 

                                                                                            ،نشان مي دهدسازه را  هاي ديوارِ
                             بريدگي در پي كه با يك خط عالمتگذاري شده است، درِ ورودي را نشان مي دهد،) 2
نورگير يا ديگر بريدگي هايي را /ا دو خط عالمتگذاري شده است، پنجره، هواكشبريدگي در پي كه ب) 3

                            در نظر گرفته شده است، ، با فاصله هاي مختلف از زمين،نشان مي دهد كه در ديوارها

                           و  ،را معين مي كندي، تاه موازي نمايان است عرضِ بريدگعددي كه بين دو خط كو) 4
اين عالمت . نشانه رفته اند» ارتفاع از زمين«ويژة  عالمت به اند شده مشخص 5 عدد با كه اين دو فلش) 5

. نورگيرها ديده مي شود، با عددي همراه است/كه غالبا در كنار بريدگي هاي مرتبط با پنجره ها و هواكش
             .آغاز مي شوددر ديوار  بريدگيِ مورد نظركه در آن اجراي ) از زمين(اين عدد برابر با ارتفاعي است 
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نقشه خواني در خودآزمايي  

دقت خود را در نقشه حاال با استفاده از تصاويري از ماكت سازه در اين اساليد و پالنِ سازه در اساليد قبل، 
:بيازماييمخوانيِ   

  كنيم؟ مي پنجره ساختن به شروعاز ديوار،  ارتفاعي چه در عرض پنجرة سازه چيست؟) 1
  كنيم؟ مي نورگير/هواكش اجراي به شروع از ديوار، ارتفاعي چه ؟ درنورگير چيست/ عرض هواكش ) 2
زمين  آنها از ورودي سازه ديده مي شود چيست؟ ارتفاع هر يك از راهروعرض بريدگي هايي كه در ديوار ) 3

 چقدر است؟
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 پاسخ به سؤاالت خودآزمايي
.ميلي متر 30و  20به ترتيب، ) 1  
ميلي متر 55و  16به ترتيب، ) 2  
. ميلي متر 55و  20ميلي متر و ارتفاع آنها از زمين  8عرض بريدگي ها برابر با ) 3  
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 اعجاز قوس

خود . نظير همين قوس باالي در ورودي اين بنا نيز ديده مي شود. به قوس باالي اين پنجره توجه كنيم
اين سازة  بر اساسِ نقشةاي با اندازة واقعي كه  در سازة. توجه استگنبد نيز كه قوسي دوار است نيز قابل 

شود برابر با چندين تن  در حمل مي درگاهيِ باري كه توسط اين قوس و قوسِ، نسبتا كوچك ساخته شود
و روستاهاي ما هنوز پابرجايند، بسيار ي قديمي در سازه هاي بزرگتر كه هم اكنون در شهرها. است خاك

، وصف اما با اين. وارد مي كندفشار  هاي آنها در و پنجره قوس هايِو  روي گنبدهابر بار  مقدار نبيشتر از اي
طوالني، اين قوس ها همچنان پابرجايند و محيطي ايمن براي ساكنين خود بسيار  عمريحتي پس از گذر 

 ،گران باري حمل و ذبهغير ممكن، يعني نفي قوة جابه ظاهر قوس، امري با چگونه براستي، . فراهم مي كنند
                                                                                                           ؟شده است امكانپذير

 

 ةهمين پديد. از دو پرگار، آشنا شديم بهره گيريگنبد با  توصيف ماكت سازيِدر » تدريج«قبال با پديدة 
نياز بدون  با استفاده از قوس، هوشمندانه، يعني تدريج، پشينيان ما را قادر به ساختن ميليون ها در و پنجره

، به براي رعايت تدريج در اجراي قوس هاي درگاهي. كرده استها، و سرِ پنجره  هاسر دردرگاهيِ تيرهايِ  به
.                                                                                            ز فرم بهره مي بريمجاي پرگار، ا  
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 فرم سازي 

امروزه براي اجراي بازشوها در . ، از شاهكارهاي ايرانيان در خالقيت استسنتي سرزمين مافرم در معماري 
تلزم و از آنجاييكه توليد تيرآهن مس. كننداستفاده مي  غالبا فلزي وس از تيرهاي افقيِبه جاي ق ،زه هاسا

و در نتيجه افزودن به آلودگي هوا، تشديد تغييرات آب و (فسيلي  هاي مصرف مقادير عظيمي از سوخت
به مراتب معقول تر و پيشرفته تر است ، است) و سيل طوفانتر وقايعي چون هوايي و رخداد مكررتر و ويرانگر

شود و در كه مهندسي فرم سازي براي بي نياز شدن از تيرهاي افقي در خانه سازيِ آينده، احيا و ترويج 
ماكت سازي با فرم به تجربه نشان مي دهد كه استفاده از فرم به . سطحي گسترده مورد استفاده قرار گيرد

                  ! ما هوشمندانه تر و مناسب تر بلكه بسيار جذاب تر است جاي تيرهاي افقي نه تنها براي عصر
 

 و در حمايت از قوس وتيرآهن و ديگر آهن آالت ساختماني اينجا در مخالفت با  ناگفته نماند كه آنچه در
در . اين مصالح ارزشمند است پنداشتنِفايده  ساخت و ساز با معماري ايراني گفته مي شود نه به معني بي

شناورهاي بزرگ، با كمك همين مصالح  و طبقه، سازه هاي بزرگ صنعتي ينچندمرتفعِ واقع ساخت بناهاي 
ما اجباري به رعايت و مالحظة الزم در مورد آهن آالت ساختماني اين است كه . فلزي ميسر شده است نوينِ

 اگر .نداشته باشيم خودخانه سازي جهت اسكان  به منظورِ) و ديگر مصالح گرانقيمت صنعتي(استفاده از آن 
 پيامدهاي كنيم، پافشاري خود مسكن تامين جهت صنعتي مصالح ديگر و ساختماني آالت آهن از استفاده بر

چون گراني مسكن، افزايش اجاره نشيني و بي خانماني، تعويق ازدواج نسل جوان، وامدار شدن  نامطلوبي
به لحاظ باال رفتنِ بدهي هاي ( ركود تورمي در اقتصادني، مزمن شدنِ بسيار طوال هاي مردم براي مدت

فرم هاي كهن در در صورتي كه با احياي . نيز پذيرفته ايمو در نتيجه مزمن شدنِ پديدة بيكاري را ) جامعه
                                           .كنيمتخفيف ايجاد مي توانيم ، در بسياري از اين مسايل خانه سازي-خود
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اندازه ها، . با مقوا مي سازيم ،براي ساختن فرم هاي مورد نياز ماكت حاضر، ابتدا قالب هاي آنها را به اندازه
د را در صفحة بع ي مورد نياز براي ساخت ماكت سازه هاي طرح امان شهرعرض، عمق و ارتفاعِ فرم هايعني 

 فرم هاي تعدادمحاسبة در مورد . ب ها را مي توانيم به هر تعدادي كه نياز است بسازيماين قال. آورده ايم
پس از اجراي يك بريدگي مي توانيم فرم . اين فرم ها چند بار مصرف اندر نظر داشته باشيم كه مورد نياز، د

ي كار گذاشته در بنا مي فرم هااما در عين حال، . را از جاي خود خارج كنيم و در جاي ديگر استفاده كنيم
 نياز وجامع را بسازيم  و اگر همزمان بخواهيم فضاي ديگري از پالنِ. جاي خود باقي بماندبراي مدتي در بايد 

فرم يدكي به اندازه كافي ساخته باشيم كه كار متوقف  الزم است كه از قبل، باشيم داشته به فرم هاي مشابه
                                                                                                                             . نشود

 
، ي مقواييدوم در اين اساليد ديده مي شود، پس از ساختن و ضد آب كردن قالب ها همانطور كه در تصوير

در مجموعه فرم هاي طرح  .با خمير سفالگري فرم هاي مورد نياز ما را به دست مي دهد قالب هاپر كردنِ 
 يكي فرم هاي نيم دايره اي، دومي فرم هاي مكعب. امان شهر به طور كلي، سه نوع فرم ديده مي شود

قالب هاي مقوايي براي دو نوع فرم اول را مي توان به سادگي با . مستطيلي و سومي فرم هاي استوانه اي
و ساخت فرم هاي استوانه اي كه قدري مشكل تر است، با بهره گيري از اشياء استوانه اي، به . دست ساخت

                                                        .                                           سادگي امكانپذير مي گردد
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 عمق

عمق 

عرض

عرض

ارتفاع

ارتفاع

عمق 

قطر   
 فرم هاي مورد نياز و اندازه هاي آنها

.اندازه ها به ميلي متر استكلية   
 

 

  15:  ارتفاع   36:  عمق   30: عرض: فرم قوس درگاهيِ در ورودي 

 

 

 

 

 

    64:ارتفاع    20: عمق   24: عرض: فرم حمايتيِ قوس درگاهيِ در ورودي

 

 

 

10: ارتفاع    30: عمق   20: عرض: ، مجراي اصلي سيل گير و نيمكتبخاري ،فرم قوس درگاهيِ پنجره  

 

 

 

20: ارتفاع    30: عمق   20: عرض: پنجرهفرم حمايتيِ قوس درگاهيِ   
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10: ارتفاع    30: عمق   20: عرض: فرم حمايتيِ قوس بخاري  

 

 

 

        30: عمق    16: قطر: نورگير/ فرم استوانه اي هواكش 

 

 

 

30: عمق    13: قطر: تزييني و بادشكن ديوارهابراي بريدگي هاي  فرم استوانه اي  

 

 

 

استوانه اي، مغزيِ قرقرة  بازيافتيِ اشياءاز به ترتيب ما  باال، فرم هاي استوانه ايِ مقواييِ قالب ساخت براي

به علت تماس مكرر با رطوبت، ما استفاده مستقيم از باتري هاي . استفاده كرديم ،قلمي باتريخياطي و 

نشت مواد شيميايي، اين اقالم كهنه به عنوان فرم در ماكت سازي را توصيه نمي كنيم چرا كه ممكن است با 

.                                                            در خانه و مدرسه شود و مسموميت بازيافتي منشأ آلودگي  

 

 

: مجراهاي فرعي سيل گيرو  ، بادشكن ديوارهاتزيينيبراي بريدگي  فرم استوانه ايپوستة خودكار بازيافتي، 

50: عمق  8: قطر  
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وروديچارچوب و قوسِ درگاهيِ در ساختنِ   

در اينجا، در توصيف اجماليِ چگونگيِ استفاده از فرم ها در فرآيند ساخت، به توضيحِ ساخت چارچوب و 
بر فراز آن افزودن تاقي كوچك  و سپس فرآيند تكميل قوس باالي در. (قوسِ درگاهي درِ ورودي مي پردازيم

                                          .)خواهيم ديدبه تفصيل  78صفحة ، »بستن گنبد«بخش  در ،را كمي بعد
                           

يعني پس از اينكه رديف دوم . ميلي متر است 12از زمين  آنميلي متر و ارتفاع آستانة  30عرض درِ ورودي 
پس مي . الزم ايجاد شود» بريدگي« آن، ورودي درِ براي سازه، ديوارِماكت چيده شد، وقت آن است كه در 

از اين ارتفاع به بعد، هر بار كه رديف جديدي به ماكت سازه اضافه مي شود، با قرار دادنِ فرمِ طلبد كه 
، جهت حفظ موازي بودن آنها با هم، را دو طرف بريدگي درمكعب مستطيلي كه به اين منظور ساخته ايم، 

وه بر نقش حمايتي اين فرم، مثل ساير فرم هاي مكعب مستطيلي، عالاينكه،  بيشتر توضيحِ. محك بزنيم
وظيفة ديگر . كه در نهايت روي آن خواهد نشست، داراي وظيفة ديگري نيز هستدرگاهي  براي فرم قوسِ

وقتي فرم هاي حمايتي را در جايشان قرار مي دهيم، بدينصورت انتهاي رديف هاي . است» جا نگهداري«آن 
 به اندازة چارچوبِدقيقا اين فرم كه معموال  .ممنتهي به چارچوبِ در يا پنجره را در يك راستا نگه مي داري

، به رديف ها اجازه نمي دهد كه به اين حريم تجاوز كنند و بدين ترتيب مي شودبريدگيِ مورد نظر ساخته 
.                  از جاي خود بيرون مي آوريم، چارچوبي بي نقص به جا مي ماند در پايان كار وقتي كه فرم را  

 
عرض ( ميلي متر 30باريك تر از اين فرم را . اما در اين مورد خاص، عرض فرم برابر با عرض بريدگي نيست

زي با اندازه در ماكت ساما از آنجاييكه . به وجود نياورد 2تا مانعي بر سر راه حركت پرگار  ساخته ايم) ورودي
ولي در عين ، براي اينكه اين فرم دست و پا گير نشود، )مثل ما(سر و كار داريم، شايد شما تر هاي كوچك 

 ،، هر بارمحلترجيح بدهيد به جاي ثابت كردنِ آن در حال نقش خود به عنوان جانگهدار را نيز ايفا كند، 
ن اي. نهيد تا رديف بعد استفاده كنيد و سپس آن را به كناري كنترل رديف ها از دو طرف، از آنبراي  موقتا 

فرم مكعب الزاما باالي در ادامه مي يابد، زماني كه مي بايد  ايِ دايره نيم قوسِ فرمِ گرفتنكار تا وقت قرار 
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جاي در فرم نيم دايره اي نقش حمايتي خود را در نگهداشتن تا  ريممستطيلي را در جاي خود ثابت نگه دا
         .كوشيده ايم به زبان تصوير در اساليد صفحة پيش نشان دهيم اين فرآيندي است كه ما. ايفا كندخود 
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د كه در زمان چيدن رديف ها، خود به خود، نفرم ها كه ابعادشان از قبل محاسبه شده به ما كمك مي كن
هر يعني . آوريم وجود به ،ورودي در فراز بر را الزم است درگاهي دارِ قوس بريدگيِ ساخت براي كه انحنايي
 آن حتيگلِ  كه )مي گيرد» قرار«و در جاي خود ( فقط به اندازه اي جلو مي نشيند ، به تدريج،نوارهايكي از 

از آنجاييكه نقاط ضعف اين قوس، از دو طرف، توسط رديف هاي . فرو نمي ريزدپس از خارج كردنِ فرم 
، استحكام آن در برابر دوكامال خشك شآن و خمير كه قوس تكميل وقتي گنبد به خوبي حمايت مي شود، 

اين اتفاق، يعني فرو ريختن مواد متشكلة ديوارها، حتي زير بارِ سنگين رديف قوة جاذبه به حدي است كه 
 اصطالحا شود مي ساخته بدينصورت كه مهمي زاوية به كه است رو اين زا. رخ نمي دهدهرگز هاي باالتر، 

زاوية قرار پيچيده ترين كاربست و  اعجاب انگيزترين تجلي خود را در امر تاق . گويند مي »قرار زاوية«
در صفحة بعد، . كه به غايت تحسين برانگيز است سازدسازي، كه بدون فرم اجرا مي شود، آشكار مي 

                    .          تصاويري از چگونگي رعايت زاوية قرار توسط بنايانِ سنتي در ساخت تاق آمده است
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اين زاويه در تصاوير . را يك به يك مي سازدتاق خشتيِ رديف هاي با رعايت زاوية قرار ، بنّادر ساخت تاق، 
شيب اين زاويه به اندازه اي تعيين مي شود كه خشت ها، قبل از . ه مشخص شده استفلش كوتا 3با باال 

از و زماني كه هر رديف . تكميل هر رديف، در جاي خود موقتا مي چسبند و به زمين سقوط نمي كنند
. قادر به معلق نگهداشتن خود، بدون فروريختن است آيد، ، قوسي كه به وجود ميشدتكميل خشت ها 

تاق را تشكيل مي دهند، با هم، سازه اي كل كه در نهايت ) قوس هاي مستقل(مجموعه اي از اين رديف ها 
پس از اجراي تمهيداتي در بيرون تاق و اجراي رو بنا و بامِ سازه، . استوار، مقاوم و با دوام به دست مي دهند

يز حمايت كافي را ن )13، صفحة »آيوارگاه«و » ميان شانه«، »شكنندگاه«(دة قوس ها در طرفين نقاط شكنن
تاق نيست، به همين اندازه در مورد ساخت از آنجاييكه طرح ماكت سازيِ كنوني ما شامل . دريافت مي كنند

                                           22.بسنده مي كنيمبا بهره گيري از زاويه قرار توصيف جزييات ساخت تاق 
 

» دانش بنيان«از فناوري هاي  تمام عياردر پرانتز اضافه كنيم كه اين فناوري در مهندسي سازه، مصداقي 
قطع جنگل ها براي توليد  يااست كه ما را از استفادة غير ضرور از سوخت هاي فسيلي براي توليد تيرآهن 

اينگونه فناوري هاي دانش بنيان كه . بي نياز مي كند مخربي كه هم اكنون شاهد آن ايم،، در ابعاد تير چوبي
ي بيشتر بي نياز مي كند، اگر چه از قرن ها پيش به يادگار مانده، از مصاديق » چيزها« ما را از مصرف

 زمين، كرة ايه ذخيره از ناپايدار برداري بهره كه امروزه. است زمين كرةدر روي  واقعي انسانپيشرفت 
 ترين مترقي از يكيكهن  »بنيانِ دانش« هايِ روش احياي براي تالش كند، مي نابودي بهتهديد  را ما سيارة

.      كنيم جلوگيري بشري جامعة و زمين كرة نابودي از تا يمگمار همت آن به يمتوان مي كه است كارهايي  
     

 

                                                           

:تصاوير اين دو صفحه، رديف باال و رديف پايين، به ترتيب از متون زير است  22
  

- Nader Khalili. 1986. Ceramic Houses and Earch Architecture: How to Build Your Own. Los Angeles: Burning 

Gate Press. pp. 124-125. 
  .89-90ات نشر زمان، صفح: تهران. گنبد و عناصر طاقي ايران. 1389 .حسين زمرشيدي -
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ها چارچوب و قوس پنجرهساخت   

لي متر مي 30از زمين تقريبا رديف آخر رديف چيده ايم و ارتفاع  6، در ساخت سازه اي گنبدي اينجاي كارتا 
       . شود آغازبريدگي الزم در ديوار، براي جا دادن پنجره ايجاد ديف بعد، وقت آن است كه از ريعني . است
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پنجره  درگاهيحمايت از فرم قوسِ به عنوان جانگهدار و فرم مكعب مستطيلي كه براي ايجاد اين بريدگي، 
وال در داخل سازه، روي زمين، معم. (ساخته ايم را قبل از چيدن نوار بعدي در جاي خود مستقر مي كنيم

قرار داده مي  در جاي خود اين فرم داشتناستوار نگه راي ب را اي خمير يا يكي از فرم هاي استوانه اي تكه
سه رديف جديد ديوار را . نيستمايتي مِ حدر مورد پنجره، برخالف در ورودي، نيازي به جابجايي فر.) شود
نوار بعدي كه از فراز . داد خواهيم قرارمايتي، قوسِ سرِ پنجره را در جاي خود، روي فرم حفرمِ م، نيچيبكه 

.                                    فرم قوس عبور مي كند هر دو فرم را به خوبي در جاي خود مستحكم مي كند  
 
 

  

1
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1

 

لبة بيروني  منطبق برخمير  لبة بيروني نوارِ كنيمسعي مي قوسي كه از روي قوس عبور مي كند در چيدن 
                                                                                                             )1(. قوس قرار گيرد

 
را چگونه مشخص مي كنيم؟ در عكس مايتي مكان قرار گرفتن فرمِ قوسِ پنجره بر روي فرم ح: پرسش

اين پس . استمايتي قوس دقيقا منطبق بر لبة بيروني فرم ح نظر مي رسد كه لبة بيروني فرمِ اينطور به
روي ديوار را چگونه  مايتيِ پنجرهقرار گرفتن فرم ح جاي: بپرسيمنيز طور ديگري مي توانيم پرسش را 

                                                                                                             ؟مشخص مي كنيم

از لبة بيروني كمي  مايتيلبة بيروني فرم ح) ، صفحة پيشين2 تصوير(اگر از باال به سازه نگاه كنيم،  :پاسخ
براي قرار گرفتن فرم اين مكان . و منطبق بر لبة بيرونيِ اولين رديف ديوار است» ون زدهبير«آخرين رديف 

حتي با وجود نيمكتي كه ) ، همين صفحه2فلش هاي شمارة ( .مشخص مي كنيماز باال، با چشم، را حمايتي 
                                                       .چنين كاري به راحتي امكانپذير است ، در عكس ديده مي شود
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1

3

2

2

 

 قوس، فرم روي از عبور هنگام در كه چينيم مي نحوي به را )3(كه از روي قوس مي گذرد  بعدي رديف
، كه )2(براي استحكام بيشتر خوب است كه پيش از چيدن اين رديف، رديفي عادي  .باشد داخل به متمايل

مطابق  2رديف . را در جاي خود تثبيت مي كند، را در جاي خود قرار دهيم) 1(از دو طرف، نوارِ قوس دارِ اول 
روي قوس كه از  در جايي، 3رديف » درون نشينيِ«، اما 3همينطور رديف . با پرگار مركزي چيده مي شود

مي را  1به اندازه اي است كه يك سومِ پهناي رديف به كمك پرگار سنجيده نمي شود بلكه عبور مي كند 
                                     .گيردمي آرام انتهاي فرم قوس در داخل گنبد  پوشاند و لبة داخلي آن بر روي
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پنجره مي شود، جايي كه پديدة  درگاهيِ ميعادگاه رديف هاي بعدي با قوسِ ،كماني دوم رديف بدينصورت
  .                           ظهور مي يابدتدريج، كه به اين بريدگي در ديوار استحكامي شگفت انگيز مي بخشد، 
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در » تدريج«پديدة تا اينجاي كار داده شد، شناسايي قوس و ها اجراي قوس با توضيحاتي كه در مورد 
، شدهاين نيمكت استفاده  ساخت قوسفرمي كه براي . باشدآسان امري زير پنجره بايد ساختار نيمكت 

كه فرم روي آن قرار مي گيرد از زمين به اندازة رديفي ارتفاع . ستها پنجرهدرگاهيِ همان فرمِ قوس 
. است و  طول نيمكت هم از روي پالن مشخص است) لي مترمي 6الي  5ا تقريب( عادي نوار ضخامت يك

                                                                . يلي متر استم 20ا تقريبنيمكت از زمين  ارتفاع نشيمنِ
 

يعني به . را كمي بيشتر مي گيريم براي حفظ تناسب اندازه ها، پهناي نوارهاي خمير براي ساخت نيمكت
پهناي بيشتر نيمكت، نشيمن راحت تري . برش مي زنيم ي مترميل 16، نوارهايِ نيمكت را ميلي متر 12جاي 

تفاوت ديگرِ نوارهاي مورد استفاده در ساخت نيمكت اين است كه . فراهم مي كندآن براي كاربرانِ فرضي 
اين تغيير به ما كمك . تر، از ضخامت نوارها كمي مي كاهيمميلي م 20 نييع نهايي، براي دستيابي به ارتفاعِ

را در حد ارتفاع تعريف شده نگه ) منظور كل نيمكت(مي كند كه ضمن رعايت تدريج، ارتفاع كل سازه 
                                                                                                                             .داريم
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»تدريج«نورگير، با /اجراي هواكش  

الزم در  بريدگي قطر سازه، پالنِ بر اساس. نورگير براي اين سازه به شكل دايره طراحي شده است /هواكش 
اما روش . است مشخص شده متر ميلي 55 ،پالن درنيز  آن پايين طرف ارتفاع. است متر ميلي 16 با برابرديوار 

ميلي متر  60، ارتفاع نهايي آن را نزديك به پيروي مي كنيمدر ديوار  بريدگياجراي اين براي متفاوتي كه 
نورگيرهاي دايروي با روشِ اجراي قوس هاي درگاهي / شيوة اجراي بريدگي براي هواكش . قرار مي دهد

         .است ضروري چرا و دارد وجود تفاوتي چنين چرا كه ينيممي بدر صفحة بعد . پنجره ها متفاوت است
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در اجراي اين بريدگي، خبري از . نورگير در ديوار سازه است/ اجراي كامل بريدگيِ هواكش تصويري از اين 
عدد فرم استوانه اي استفاده مي شود و بريدگي  در اينجا فقط از يك. فرم حمايتيِ مكعب مستطيلي نيست

اين نوارِ لفاف . مي پيچيمفرم را دور  نوار خمير براي نصب فرم مذكور در ديوار،. دايره اي كامل است ،حاصل
گونه، همان چيزي است كه فرم را در جاي خود مستقر مي سازد تا دنبالة عمليات ديوارسازي بتواند، از دو 

كه به ارتفاع بريدگي از زمين به اندازه  گردداما اين شيوه باعث مي  .بريدگي انجام شود طرف، پيرامون اين
                                                                                              . ضخامت يك رديف اضافه شود
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رديف چيني از فرم و  حمايت روشِ همينبراي همة بريدگي هايي كه از فرم استوانه اي استفاده مي كنند از 
مي همچنين  )1( .فرم كه از داخلِ بنا معلوم است توجه كنيد ي ازدر اين تصوير به مقدار. مي بريمبهره 
                                                            ) 2( .بنا قرار مي گيرددر بيرون نيز مقداري از فرم كه  بينيم

 
فرم استوانه اي روي ديوار را چگونه مشخص مي كنيم؟ قرار گرفتنِ  محل دقيق :پرسش  

، اينجا نيز )64صفحة (همانند شيوة مكان يابيِ فرم حمايتي روي ديوار براي ساخت چارچوب پنجره  :پاسخ
كرديم، نيازي  در آنجا پيرويبرخالف روشي كه اما در اينجا، . انجام مي دهيم از طريق چشمياين كار را 
الزم است كه  اما كماكان. منطبق شود با لبة بيرونيِ اولين رديف بنا روي زميناين فرم لبة بيروني نيست كه 

به موازات ي شود، استوانه اي را، به شكلي كه در تصوير ديده مفرم . از فرم بيرون از ديوار قرار گيرد اندكي
                                  . به طرف بيرونِ گنبد قرار مي دهيم ماليمبا شيبي ) يعني به صورت افقي(زمين 

 
در چيدن اولين رديف كماني در ساخت قوسِ درگاهيِ پنجره، لبة بيرونيِ نوار را بر لبة به ياد داريم كه 

همان نواري است دنبالة ) 4(پيچد مي به دور فرم از باال نواري كه ، اما در اينجا. خارجي فرم منطبق كرديم
            .قرار مي گيردو از اين رو لبة بااليي آن دقيقا در راستاي لبة پاييني آن  )3(دارد زير فرم قرار در كه 
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چيده مي  1،  پيرو پرگارِ )2و  1(صورتي كه گفته شد، دو رديف از ديوار به استوانه اي  پس از استقرار فرمِ
و سپس، به همان شكل كه در تصوير . مي كند تثبيترا در جاي خود  استوانه اي اين دو رديف، فرمِ. شود

در تصوير،  5و  4، 2، 1درون نشست تدريجيِ رديف هاي . كنداز روي فرم عبور مي  3ديده مي شود، نوار 
چيده مي شود،  1نيز طبق پرگار  3رديف . چيدن اين رديف هاستدر  1رعايت دقيق تنظيم پرگار كي از حا

 جاي براي يافتن . اما وقتي قرار است از فراز فرم استوانه اي بگذرد، ماكت ساز به پرگار رجوع نمي كند
 3 نوارِبر فراز قوس، . دي كناول كه از روي قوس عبور كرده رجوع مقوس دارِ  به رديف، او درست اين رديف

روي دنبالة پهناي خود را بر  مابقيِپهناي نوار زيرين را مي پوشاند و تقريبا نيمي از طوري قرار مي گيرد كه 
بر روي همة اين رديف ها چيده ، يعني نواري كه 6نوار ميزان درون نشست . اندفرم در داخل گنبد مي نش

                                                          . مي گرددتعيين  1با پرگار مطابق گنبد،  دور تا دورِمي شود، 
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اين  آنچه در مثل، بسازيمنورگير / مشخص، چند هواكش  در برخي سازه ها ممكن است كه در يك ارتفاعِ
نواري كه برفراز . امان شهر ديده مي شودده براي سرويس هاي بهداشتيِ طرح از سازة طراحي ش تصوير

كه از روي  حلقهبخش هايي از . ، مي سازدتقريبا حلقه اي كامل، دور تا دور گنبد )1(گيرد قوس ها قرار مي 
     .    پيروي مي كند 1ا از حكم پرگار اما در ديگر جاه، ، از پرگار تبعيت نمي كند)2(قوس ها عبور مي كند 
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به داليل ديگر ،بريدگيايجاد   

 گاه بريدگي ها دليلِ. نورگير تنها دليل ايجاد بريدگي در ديوارها نيست/ پنجره و هواكش نصبِ در و 
دو بريدگي در ارتفاع هاي مختلف  ،وروديِ گنبد نانوايي در دو طرف راهرومثال در ديوارهاي . ساختاري دارند
 ديوارها بيشتر استحكام براي ها بريدگي اين از واقعي، اندازة در سازه اين ساختنِ هنگام در .ديده مي شود

به  ناجازه دادبا . ، به عنوان نوعي بادشكن ايفاي نقش مي كننداين بريدگي ها همچنين. شود مي استفاده
، اين بريدگي غير ضروري بر ديوارها در هنگام وزش بادهاي قوي هايفشار وارد شدنِ عبور باد و پيشگيري از

          . بيابندتزييني  ياجنبه اي كاربردي  اين بريدگي ها همچنين ممكن است. ها بر ايمني بنا مي افزايند
 

» نوارپيچِ«براي ساخت آنها از روش  .استنورگير كمتر / قطر اين بريدگي ها در مقايسه با قطر هواكش 
براي اجراي اين . اما با فرمي به مراتب باريك تر كنيمنورگير استفاده مي / اجراي هواكش توصيف شده در 

                                .استفاده كرديم به عنوان فرمي استوانه اي از پوستة بازيافتيِ خودكار ، مابريدگي ها
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.به اين شكل  
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ورودي راهروساختن ديوارهاي   

چند است كه  وقت خوبيسخن به ميان آمد،  ي وروديديوارها در بريدگي ايجادچگونگي حال كه در مورد 
نيازي سازه براي ساختن دو ديوار طرفين ورودي . گفته شودنيز در مورد چگونگي ساختن اين ديوارها  نكته

ديده مي شود،  در نقشههاي متعددي كه در بعد افقيِ اين ديوارها  انحنا و پيچشبه رغم اما . به پرگار نيست
ية هر گونه انحراف از زاو .در بعد از پايين به باال، ضروري است كه زاويه اي كامال عمود با زمين داشته باشند

در حالي كه انحنا در بعد افقي بر استحكام و زيبايي اين  .مردود استبراي اين ديوارها با زمين درجه  90
كسب  براي. جه در بعد از پايين به باال، از استواري آنها مي كاهددر 90ة ديوارها مي افزايد، انحراف از زاوي

.         ديف چك شود، از خط كش استفاده مي كنيمعمود بودنِ اين ديوارها، كه بايد رديف به ر اطمينان از  
 

از  بعد. آمده است) سمت چپ(و ديوار غير قابل قبول ) سمت راست(در تصوير، نمونه اي از ديوار قابل قبول 
يعني به  -  ي كه در عكس ديده مي شودچيدنِ هر رديف، ضروري است كه با قرار دادن خط كش به شكل

اطمينان حاصل  رديف جديد» شاقول بودنِ«از  -باشد تماما با زمين تماس داشته  آنلبة انتهايي طوري كه 
اين . ديوار سمت راست، با تمامي رديف ها در تماس استكنارِ لبة طوالنيِ خط كش در  در تصوير،. كنيم
ن به تمامي رديف ها در يك راستا قرار گرفته و، با هم، ديواري عمود بر زمي ؛است» شاقول«ديوار يعني 

در پايين، لبة خط كش با رديف . انحراف استبرخالف اين ديوار، ديوار سمت چپ داراي . وجود آورده اند
منحرف شده و از اين رو فاصله اي بين لبة خط كش » شاقول«اول ديوار مماس است، اما ريف هاي باالتر از 

رديف هاي باالتر،  چيدنِبول نيست چون با درجه قابل ق 90انحراف از زاوية اين . و ديوار به وجود آمده است
.                                به تدريج بر انحراف ديوار افزوده و از استحكام آن به همان ميزان كاسته مي گردد  

 
. ماكت ساز نيستبي دقتي يا غفلت از  ،انحراف در ديوارها به صورتي كه ديده مي شودبسياري از موارد، در 
 چگونگيِ مورد در، ة راهنمادر ادام .كند مي خارج خود جاي از را ها رديف خمير، سريع شدنِ خشك گاه،

 هايي نكته شده چيده هاي رديف سريع شدنِ خشك از پيشگيري و ساخت حين در ماكت از نگهداري
ديوارها  كجي اما، به هر حال، براي اصالحِ. كاهد مي مشكالت اينگونه رخداد از هاآن رعايت كه آمدخواهد 
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مماس با (رديف بعدي را به سمت داخل  اصالح، جهتكم باشد،  انحراف اگر :بايد هر چه زودتر اقدام كرد
اما . كنيمشاقول با دقت بيشتري، رديف به رديف، مابقي ديوار را سعي مي كنيم كه و مي چينيم ) خط كش

 كه هايي رديف ابتدا كج، ديوارِ بازسازيِ براي .اگر كجي زياد باشد، چاره اي جز ساختنِ دوبارة ديوار نيست
 جايي تا را كار اين. كنيم مي جدا كارد نوك با سپس و خيس يك به يك چكان، قطره با را نيست شاقول
 جديد نوارهاي با را شده تخريب هايِ رديف ،دقت با سپس. است الزم كجي اصالح براي كه دهيم مي ادامه

                          .نماييم مي شاقول شد، توصيف كه نحوي به كش، خط با را يك هر و كنيم مي بازسازي
 

رديف هاي ديوارها مي : است گنبد بدنة به آنها اتصال شيوة ورودي، راهرو ديوارهاي دربارةنكتة مهم ديگر 
براي كالف كردنِ رديف ها از . شوند» كالف« ،اصطالحا ،بايد همزمان با رديف هاي گنبد چيده و با آنها

 با ميان، در يكي ديوارها، هاي رديف و گنبد ديوار هاي رديفيعني . استفاده مي كنيم» تار و پودي«چينشِ 
روشِ چينشِ تارو پوديِ رديف ها در محل  .ايش يابداستواري و استحكام آنها افز تا شوند مي درگير هم

» بستن گنبد« در بخشِتوصيف چگونگيِ تكميلِ قوسِ درگاهيِ باالي درِ ورودي ر اتصالِ دو ديوار را د
.                                                                                       ه تفصيل خواهيم آوردب ،)78 صفحة(  
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سيل بند و سيل گيرساختنِ   

 خوبِ ديگري براي تمرين ديوارسازيِ ر طرح امان شهر، مثال هايِد) 2(و سيل گير ) 1(بند ساخت سيل 
ورودي، به رغم انحنا و پيچ و خم  راهروساختمانِ سيل بند و سيل گير، همانند ديوارهاي . بدون پرگار است

و پيچ و خم ديوارها در بعد افقي، بر در اينجا نيز، انحنا . فراوان در مسيرشان، عمود به زمين ساخته مي شوند
آنها  استواري و كارآييِ، از در بعد پايين به بااله درج 90زاويه از  دوام و مقاومت ديوارها مي افزايد اما انحراف

                                                                                                                        . مي كاهد
 

. ، خصوصيات هر يك را برجسته تر مي سازديگنبد فضاهايِ توجه به تفاوت بين ديوارهاي اينچنيني و ديوار
يعني هم در بعد افقي و هم در بعد پايين به باال، كماني . دارند» دو انحنايي«بناهاي گنبدي ساختاري  ديوارِ

بند و سيل گير فقط در يك بعد مي توانند داراي انحنا و ساختار  اما ديوارهاي راهرو، سيل. ساخته مي شوند
در بعد پايين به باال، . مشخص شده استاين بعد همان بعد افقي است كه به روشني در پالن . كماني باشند

زمين حاصل درجه با  90هر رديف از ديوار كه نهاده مي شود مي بايد شاقول شود و در نهايت ديواري با زاوية 
، پرگار مركزي و پرگار ارتفاع در سازه هاي گنبدي، عهده دار مسئوليت ديديمهمانطور كه پيشتر . گردد

براي حفظ راستيِ . فقي و پايين به باالي ديوار اندادر بعد  يِ ماكت ساز در حفظ ساختار كمانيراهنماي
، از خط توصيف شد رو در وروديديوارها در سيل بند و سيل گير در ماكت، همانند آنچه در ساخت ديوار راه

                                                                                                             .بهره مي بريمكش 
 

ساخته مي شود، ساختار نيم دايره اي آن به سازندگان اجازه  سيل گير در اندازة واقعيوقتي ناگفته نماند كه 
اما در  .بيفزايند آنتناسب و زيبايي استفاده كنند تا از اين طريق بر مركزي  پرگارِمي دهد كه از نوعي 

ساخت آن با كمك خط كش كفايت مي كنداين سازه،  ساخت ماكت.                                                
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 بستنِ گنبد

را به تدريج بچينيم تا به جايي برسيم كه سقفي كامل  گنبد ديوار هاي رديفيعني اينكه  »بستن گنبد«
حال كه مقدمات كار در رديف چيني، ايجاد بريدگي ها . بپوشاند و فضايي محفوظ به دست آيدروي سازه را 

. نورگير را فرا گرفتيم، مي توانيم به جزييات چگونگي بستن گنبد بپردازيم/ براي در، پنجره و هواكش 
شامل فرآيند تكميل در اين سازه همانطور كه در اين اساليد و چند اساليد بعدي مي بينيم، بستن گنبد 

                                             .است دي نيز هست كه داراي جزييات قابل توجهيدرگاهي درِ ورو قوسِ
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شيوة چيدن رديف هاي ديوارِ  ،در ادامه. دنبال كرديمتا اينجا را درگاهيِ درِ ورودي قبال فرآيند ساخت قوس 
 و تار مثل و شوند مي درگير) 2( ورودي راهرو ديوارهاي هاي رديف باو اينكه چگونه اين رديف ها ) 1(گنبد 

رديف  كالف كردنِاين شيوة كه  به ياد بياوريم. گيريم مي پي را مي سازد يكپارچه و متحد بافتي پارچه، پود
چيز جديدي نيست چرا كه از ابتداي كار، اين در هم تنيدگيِ رديف ها  در ديوارها، در اين ارتفاع ،ها به هم

آن  يممنتها در اين نقطه مي توان .ورودي، رعايت شده است راهرودر ديوارهاي محل اتصالِ ديوار گنبد و در 
    . بهتر درك كنيم درگاهيِ در ورودي و اهميت رعايت آن براي استحكام قوسِ ببينيم يرا با روشني بيشتر
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نشان داده شده درگاهيِ ورودي گنبد قوسِ  شدنِ تكميل فرآيند ، به ترتيب از چپ به راست،در اين تصاوير
در نخستين تصوير،  .رديف ها آشكار است يكي در ميانِچيدنِ  از طريقِقوس بسته شدنِ تدريجيِ . است

دو رديف ديواريِ بعدي، روي رديف . رديف هاي ديواري با رديف گنبدي، در يك سطح، اتصال مي يابند
در وسط قوس، به هم مي رسند و به  رديف، دو اين اينكه توجه قابل ).تصوير وسط(گنبدي قرار مي گيرند 

 كند مي تثبيت خود جاي در را ديواري ديفراين دو  طرف، دو از ،گنبد ديوار از بعدي رديف. مي چسبند
رديف بعدي كه حلقه اي كامل از رديف هاي گنبدي است، از روي دو رديف ديواري رد مي شود ) 3تصوير (
ادامة رديف چيني به اين منوال است كه كم كم قوسِ درگاهيِ در، شكل مي  اب و )3، فلش 82 حةتصوير صف(

.                                                                                                      گيرد و تكميل مي شود  
 

ميزان ، پرگارها همچنان تعيين كنندة كارهمانطور كه در سومين تصوير ديده مي شود، تا اين مرحله از 
 كنندة طولِ رديف هايي است كه از تعيينهمچنين در اين نقطه، پرگار مركزي . درون نشست رديف هاست

به نظر مي اين طور در اين تصوير  )2فلش در تصوير ( .رسندراهرو به نوارهاي حلقه ايِ گنبد مي  ديوارهايِ
رفته اند، اما چنانكه در تصوير سوم ديده مي شود، نوار حلقه ايِ گنبد  رديف بيش از حد جلودو رسد كه اين 

كه اين دو رديف ديواري را در جاي خود تثبيت مي كند با اين رديف ها همتراز مي شود و حلقه اي كامل 
                                                                                                                       .  مي سازد
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تدريجي . يي كه به وجود مي آورد ديده مي شودهاو ارتباط آن با انحنادر دو جا پديدة تدريج  ،اين تصويردر 
 نمتعلق به ديوار گنبد است كه در اين ارتفاع، به سرعت به سوي بست نشانه رفتهآن  به) 1(هاي كه فلش 

. آن اشاره مي كند، قوس باالي در را تكميل مي كندبه ) 2(هاي و تدريجي كه فلش . ميل مي كندگنبد 
قابل توجه اينكه نوارهايي كه قوس باالي در را تكميل مي كنند اگر چه در نقطة نزديك به گنبد به تدريج 

به  قرار مي گيرندانتهاي ديگر آنها محكم روي ديوارهاي راهرو اما ، نشينند مي درگاهي قوسِم فرروي 
                                                      ) 3. (شودبه طرف داخل متمايل نمي  طوري كه بدنة اصلي ديوار
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دو رديف بعدي ، )1(رسند به هم مي  درگاهيوقتي دو رديف نهايي ديوار راهروها در باالترين نقطة قوسِ 
را در جاي خود  اين دو رديف ديواري ،طرفاز دو  ،)2فلش هاي (اول رديف . متعلق به ديوار گنبد است

را در جاي از روي آنها رد مي شود و آنها  ،)3(است كه حلقه اي كامل  ،بعديِ گنبدو رديف  تثبيت مي نمايد
يعني . بدون كمك پرگارها انجام مي شود گنبد از اين نقطه به بعد، رديف چينيِ .نمايدمي » قفل«خود 

                                             . در رديف چيني مديريت كند »تدريج« پديدة ،ماكت ساز مي بايد خود
 
 

  



 

83 

 

ضخامت ديوار+ شعاع قاعده 
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:دو نكتة مهم  

با افزايش ارتفاع گنبد، شيبِ آن تند تر مي شود، يعني در هر رديف، نوار خميري كه روي رديف قبلي قرار ) 1
و  اين ايرادي ندارد چون از اين به بعد رديف ها به صورت . بنشيند »درون«مي گيرد مي بايد مقدار بيشتري 

 درون«اما در . احتمال سقوط آنها به داخل گنبد وجود ندارد ،كامل و حلقه اي ساخته مي شوند و از اين رو
 پرسش پيش مي آيد كه در غياب پرگاراز اين رو  .كرد و نه تاخيربايد نه شتاب  ،هاي پاياني رديف» نشينيِ

دارد؟نوجود و ميزاني حد و حدود آن بستن در آيا در اين ارتفاع از گنبد،   
 

ارتفاع گنبد در هنگام بسته شدن تابع قطر دايرة قاعدة آن و ضخامت . مثبت استپاسخ به اين سؤال ) 2
خوب كه دقت كنيم متوجه مي شويم كه اگر مي توانستيم تا پايان كار كماكان از دو پرگار . ستا ديوار آن

 قرار مي گيردارتفاعِ مثلثي قائم الزاويه  )و ميخ آن(مركزي مركزي و ارتفاع استفاده كنيم، در نهايت، پرگار 
با پيروي از قضية معروف . تديوار، و وتر آن پرگار ارتفاع اس آن شعاع قاعده به عالوة ضخامتكه قاعدة 

فيثاغورث در هندسه مي توان به سهولت ارتفاع اين مثلث كه همان بلندي گنبد در هنگام بسته شدن آن 
   : بنا بر اين قضيه مربع وتر مثلث قائم الزاويه برابر است با مجموع مربع دو ضلع ديگر. است را محاسبه كرد

                                   
ميلي متر فرض و ضخامت  96ل اگر قطر قاعدة يك فضاي گنبدي را مثال حا

به ميلي متر فرض بگيريم، بنا بر اين فرمول، ارتفاع گنبد  12ديوار آن را نيز 
                                                               :استمحاسبه  راحتي قابل 

a
2طول پرگار ارتفاع به توان  = 2  

c
2
2ضخامت ديوار به توان + شعاع قاعده  =   

 
 

b
2
2ارتفاع گنبد به توان  =   

 
a
2 =   108

2  

c
2
  = 60

2 
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b
2
 = a

2
 - c

2
      

b
2
 = 11664 - 3600      

b
2
 = 8064      

 .بسته شده باشدميلي متر  90تقريبا برابر با مي بايد در ارتفاعي  فضايي گنبدي با مشخصاتي كه ذكر شدپس 
از اين رو، بدون محاسبات باال مي توان گفت كه به . نزديك به اندازة قطر قاعدة فضاي گنبدي استاين رقم 

يا اندكي كمتر اندازة قاعدة آن حداكثر برابر با  بايد عنوان قاعده اي كلي، ارتفاع بلندترين نقطة گنبد از زمين
                                                                                                                              .باشد

 
 گنبد، سقف درمثال اگر بخواهيم . و البته براي هر قاعده اي استثناهايي وجود دارداست ه اي كلي اين قاعد

بستن گنبد ، آيدالزم  در سقف نصب دودكشكه  باشدبه گونه اي  ي سازهاگر كاربر نورگير بزرگي بسازيم يا
» با دودكش نانوايي بستن گنبد«مثل موردي كه در پايين در بخش . در ارتفاعي باالتر به ثمر مي رسد

.                                                                                         توضيح داده شده است )89صفحة (  
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كار  ينا انجامِ با. پردازيمبا افزودن تاقي كوچك مي حال كه گنبد بسته شد، به كار تكميلِ قوسِ باالي در 
 راهرومي افزاييم و هم مدلي در مقياس كوچك براي مصون سازيِ  قوس درگاهيهم به استحكام و زيبايي 

ورودي در برابر باران و خيس شدن آن با روانابي كه در هنگام بارندگي از روي گنبد به سوي پايين جاري 
شكاف بين دو ديوار است كه چيدن قطعه اي  ،ساختن اين تاق در گاماولين . مي شود به وجود مي آوريم

).                                                               فلش قرمز(راهرو در باالترين ارتفاع را پوشش مي دهد   
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و با  كليدي ،قطعهنقش اين . اين قطعة كليدي استروي پي در پي،  )1( باريكچند رديف  گام دوم، چيدنِ
كه از روي آن عبور مي كند شكل مي دهد و آنها را  يبه رديف هاي باريك چون شمرده مي شود اهميت

 .تاقي محكم خواهد بود ،و چند قوس كه بدين ترتيب كنار هم بنشينند، حاصلِ كار .تبديل به قوس مي كند
 »پله هايي«روي  از چپ و راست بر را يك تربار براي دستيابي به تاقي محكم و مقاوم، دو انتهاي رديف هاي

ة اين تاق ويژ پهناي نوارهايِ. استبه وجود آمده  درگاهي قوسِ تدريجِاز فرآيند كه  دهيمقرار مي  )2(
كه تا حاال براي ساخت ديوار گنبد و ديوارهاي راهرو، يي نصف نوارهايعني ، لي متر استمي 6برابر با  ،كوچك

                                                                                                                  .به كار برده ايم
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.ر اين دو تصوير ديده مي شود مي چينيمرا نيز به ترتيبي كه د يكليدقطعة قوسِ روي رديف دوم و سوم   
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  !خسته نباشيد. كامل شده نيز بدين شكل خواهد بود درگاهيِ تاق كوچكنماي جانبيِ گنبد بسته و 
 

براي ماكت سازي در ابتدا  بنايي كه مااما . اين شيوة بستن سقف براي گنبدي است كه ساده بسته مي شود
تا حدي نانوايي بناي  پس بستن سقف. دودكش داشته باشد يم يك نانوايي است و بايد سقف آنانتخاب كرد

                     .تفاوت داردآخر ديديم  دكه در اين چند اسالي) بدون دودكش(گنبدي عادي كامل  با بستنِ
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 بستن گنبد نانوايي با دودكش

از اين فرصت براي . نانوايي را در حال بسته شدن نشان مي دهدد گنب) 2و  1(دو تصوير اين اساليد، 
در اندازة . ميلي متر است 20، قطر دايرة سوراخ گنبد تقريبا برابر با 2در عكس . ستفاده كنيمخودآزمايي ا

اين خروجي برابر با نيم متر است كه براي رها سازيِ دود تنور و ايجاد گردشِ هوا در نانوايي مناسب  ،واقعي
يعني ضمن برقرار ماندن . به دست آيد 3گنبد تصويرِ  نهايتا حال مي خواهيم گنبد را طوري ببنديم كه. ستا

با توجه به مهارت . اين بريدگي در بام نانوايي، باران، برف و تگرگ اجازة ورود به داخل فضاي زير را نيابد
برسيم؟  3به تصوير  2ونه مي توانيم از تصوير چگهايي كه تا كنون در مورد استفاده از فرم ها فرا گرفته ايم،   
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: راهنمايي  

را به طور افقي روي  كرديمنورگير استفاده / ابتدا يكي از فرم هاي استوانه اي كه براي بريدگي هواكش 
نورگير / هواكش جهت براي زيبايي و تناسب بيشتر جهت آن را موافق با . سوراخ بام گنبد قرار مي دهيم

، از دو شكل داده ايم )هالل( نيم حلقهنوار كوتاه كه به صورت سپس با افزودن دو  .مي دهيمديوار گنبد قرار 
خميري در كنار  بعد از اين كار، با قرار دادن دو نوارِ. كنيم را در جايِ خود تثبيت مياستوانه اي طرف، فرم 

ساخت دودكش نانوايي را  ،)به صورتي كه زين روي پشت اسب قرار مي گيرد( استوانه اي هم بر روي فرم
 فرم شد، سفت و خشك حدي تا اي استوانه فرم روي اسبيِ زين رديف دو اينكه از پس. تكميل مي كنيم

 گنبد تصوير در كه است دودكشي ماند مي باقي آنچه. كنيم مي خارج خود جاي از آرامي به را اي استوانه
.                                                                                             شود مي ديده صفحه اين كاملِ  

 
 

  



 

91 

 

 

حين ساختنگهداري از ماكت در   
ريز رس  اتتركيب آب و ذر. ه خود جذب مي كندآن، مقدار زيادي آب ب اتخاك رس، به علت ريز بودن ذر

اما وقتي خمير . مطلوبي به اين نوع گل براي انواع مصارف سفالگري مي دهد است كه انعطاف پذيريِ
و ترك هاي بزرگي در  شودسفالگري در تماس با هوا شروع به خشك شدن مي كند، به سرعت منقبض مي 

در تنورسازي و ماكت سازي با افزودن مقداري مو از ميزان همانطور كه پيشتر آمد، . گرددماكت پديدار مي 
توضيح بيشتر، (. راه ديگر افزودن مقداري مقداري خاك محلِ الك شده به مخلوط است. ترك مي كاهند

رطوبت تبخير  كاستن از سرعتوجود دارد و آن  براي پيشگيري از ترك خوردگي سومي نيزراه ) 23صفحة 
يعني با كندتر كردن فرآيند خشك شدنِ سازه، ما مي توانيم از ايجاد ترك هاي بزرگ . است در خمير

                                                                                                                 .جلوگيري كنيم
 

 لذا. گذارد مي خشكي به رو سرعت به آن ديگر هاي بخش كنيم، مي كار ماكت از بخشي رويما  كه مادامي
 از تا داريم نگه مرطوب را ايم چيده قبال كههاي تازه اي  رديف چكان، قطره با بايد مي ساخت حين در

 به جلسه يك در ما كار بسا چه باشد، ساده و كوچك چقدر هراز سوي ديگر، سازة ما . بكاهيم تبخير سرعت
در اين صورت مي بايد ر د. شود موكول بعد، روزچند  حتي يا و بعد، ساعت چند به كار ادامة و نرسد پايان

 و اضافه كنيمچيده ايم با قطره چكان آب  به تازگيي از ماكت كه يرديف ها هنگام دست كشيدن از كار، به
 ساعت هر ،ساعت 5الي  4حداقل  مدت هب. پوشانيمب كاور لباس،، مثل پالستيكي ه ايسپس روي آن را با ورق

يكبار، ورقة پالستيكي را كنار مي زنيم و نوارهاي تازه كه در حال خشك شدن اند را با چند قطره آب، كمي 
                                                                                                              . كنيم مي مرطوب

 
هر چقدر . گيرد قرار شدن خشك حال در سازة به تر نزديك هرچه ماكت پالستيكيِ پوشش كه است مطلوب

حتي تماس اين پوشش با رديف هاي جديد بالمانع . كي به سازه نزديك تر باشد بهتر استيوشش پالستپكه 
براي باال نگه داشتن پوشش و از چند پايه  ،نباشداما اگر به دليلي اين تماس مطلوب . استو مطلوب 
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تي مي اين پايه ها را با مقداري خمير و پوستة خودكارهاي بازياف. جلوگيري از تماس استفاده مي كنيم
                                                                                                                            .سازيم

 
ماكت مراقب باشيم كه پوشش پالستيكي فقط سازة تازه را تحت پوشش  اندندر هنگام پوش: مهم يادآوري
در هنگام ماكت سازي، تختة ماكت سازي، خواه نا  دليل اينكه،. و نه تمامي تخته و اطراف آن را قرار دهد

، الزم داريمدر حداقل نگه همواره  را ضمن اينكه بايد بكوشيم اين ميزان از رطوبت. خواه، مرطوب مي شود
در . داشته باشداست كه زير تخته در همة مواقع داراي هواخور كافي باشد تا تخته فرصت خشك شدن 

را نامطلوب هواخور زير تخته را مسدود كند، تغيير شكلِ تخته و ديگر مسايل  ،پالستيكي صورتي كه پوششِ
                                                                 . مي توان انتظار داشت
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فرم ها بيرون آوردن  

، قبل بريدگياجراي پس از ولي اين ابزار مي بايد  استفاده مي شوددر ديوارها  ها فرم ها براي ايجاد بريدگي
كه قبل از بيرون آوردنِ فرم ها،  كنيمتوصيه مي  .شوداز اينكه ديوار كامال خشك شود، از جاي خود خارج 

ف باالي آنها ساخته شده باشد تا احتمالِ آسيب به قوس و رديف هاي پيراموني آن به صفر ردي 5الي  4 حتما
، چند قطره آب، توسط قطره چكان، به باالي فرم، جايي كه فرم با از جاي خود براي خارج ساختن فرم. برسد
سپس، با احتياط، فرم را از بيرون . مي كنيم و يك دقيقه صبر مي كنيمدر تماس است اضافه  بااليي رديف

 يك قطرة، نلغزيدسازه  درونو به سوي  كرداگر فرم در برابر فشار مقاومت . فشار مي دهيم درونبه طرف 
ل شدن رديف بااليي و رديف هاي پايينيِ ديوار مي افزودنِ آبِ بيش از حد موجب گ. اضافه مي كنيم ديگر
از سعي ما اين است كه . كنده شودنيز از ديوار  بخش هاييممكن است كه ، و در هنگام خارج شدنِ فرم شود

. از بين مي رودكامال  بدينصورتبپرهيزيم چرا كه قوس زيبايي كه توسط فرم به وجود آمده  اًجد اين كار
                  .بنا حفظ شود زيباييِبايد با حوصله و شكيبايي كار كنيم تا مي فرم خارج كردن پس در زمان 

 
به راحتي از درون فضاي سازه، از باال،  يم، فرم هاي خارج شده را مي تواناستتا زماني كه گنبد بسته نشده 

تا فرمِ  دهيمبا استفاده از انبر انجام مي  را اما در صورتي كه گنبد بسته شده باشد، اين كار. يمبيرون آور
                                         . سازي ما بتواند در جاي ديگر دوباره ايفاي نقش كند چندبار مصرف ماكت

 
افزودن آب به محيط پيراموني فرم ها در هنگام بيرون آوردن آنها و يا فشاري كه بر آنها در حين  :يادآوري

. خارج كندانجام اين كار وارد مي شود ممكن است تماما يا بخشي از محتواي فرم را از لفاف مقوايي آن 
اه ممكن است حتي بر گ. بخشي از محتواي فرم ممكن است در هنگام افتادن به كف كار بشكندهمچنين، 

براي . (اثر فشار، محتواي فرم از جاي خود خارج شود اما لفاف مقوايي كماكان در درون قوس باقي بماند
سئله سازندگاني كه در هنگام ساختن فرم ها، با استفاده از كمي نوارچسب آنها را ضد آب مي كنند، اين م

با به آساني،  يممي توان فرم صدمه به محتوايِ در صورت هر گونهاما به هر حال، .) پيش مي آيدكمتر 
                .نماييمو دوباره از آن استفاده  كنيمرا از نو پر  آنلفاف مقواييِ استفاده از كمي خمير سفالگري، 
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، ماكت و همراه با محتواي آن خارج نشد چسبيد رديف هاي نيمه خشكلفاف مقوايي فرم به  در صورتي كه
را تضعيف و آن را بيرون  رديف هاي اطرافبا خم كردن بخش هايي از لفاف، اتصال بين آن و  ساز مي تواند

نكتة قابل توجه در اين يادآوري اين است كه واهمه از آسيب خوردن به فرم، در اثر افزودنِ رطوبت يا . بكشد
ي خود دچار ترديد كند و اين وارد كردن فشار به آن، نبايد ماكت ساز را براي خارج كردنِ به موقعِ فرم از جا

                                                                                                        .كار را به تعويق بيندازد
 

سايز بزرگتر اين سازه ها به . ، خارج كردن فرم ها به مراتب آسان تر استاندازة واقعي دردر ساخت سازه ها 
سازندگان اجازه مي دهد كه در هنگام نصب فرم و پيش از چيدنِ رديف هاي پيراموني و فوقاني، فرم مورد 

رديف فوقاني،  5الي  4 پس از اجراي كامل قوس و ساخت. نظر را با استفاده از چند گوة چوبي كمي باال ببرند
با خارج شدنِ گوه ها از . خارج مي كنند ، آنها را از جاي خودضربه به گوه هاوارد كردنِ چند با سازندگان، 
ق شدنِ فرم در جاي خود، خارج كردن آن كارِ دشواري لبا . مي شود» لَق«جاي خود در فرم جاي خود، 

 ها فرم آوردن بيرون به بركت وجود گوه ها در زير فرم ها، حتي مي توان با اطمينان خاطر بيشتري،. نيست
چنانچه اجباري به بيرون آوردن فرم ها و استفادة مجدد از يعني . انداخت تعويق به بيشتري مدت براي را

    . گزينة بهتري استبه بعد از بستن گنبد  ،خارج كردنِ فرم هاموكول كردنِ كارِ  اشد،آنها در جاي ديگر نب
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سرپناه هاي دوقلو با 
بخاري مشترك

»خلوت ناز«خانه باغيِ 
5

6

7
4

 

پيوسته گنبدي ماكت سازيِ فضاهاي  
اما وقتي دو . مستقل و كامل عمل مي كند سازه ايتا اينجاي كار، فضايي تك گنبدي ساختيم كه به صورت 

ند، ن، رديف چيني در دو فضا، در نقاطي كه با هم تالقي مي كمي سازيمفضاي گنبدي را در كنار هم 
 پيوسته اند، از مثالِبراي يادگيري ماكت سازيِ دو فضاي گنبدي كه به هم در اين راهنما، . استمتفاوت 

 فضايِ به) 1 فلش( نسبتا بزرگي گنبديِ يِفضا ،در اين طرح. امان شهر كمك مي گيريمسرپناه دوقلويِ طرحِ 
معموال در پيوست دو فضاي گنبدي با هم، يكي . پيوسته است) 2 فلش بخاري هيزم سوز،(گنبديِ كوچكتري 
ورود پيدا از بخاري به داخل فضاي سرپناه  ، بخشيتصويراين  در. پيدا مي كند »ورود«از آنها به ديگري 

نمونه از  اين در) 3.(كرده استفضاي سرپناه را اشغال بخشي از  از اين رو،تا آن را گرم كند و  كرده است
يعني از درون اتاق نمي توان به بخاري . يكي به درون ديگري راه نيست، از درون پيوست دو فضاي گنبدي

                                                                                         .پخت و پز كرد آنهيزم افزود يا در 
 

. در آن، از يك فضا مي توان وارد فضاي ديگر شددارد كه وجود نيز  دو فضاي گنبدي از الحاقِ ياما موارد
به هم ملحق شده اند و به هم ) 6(و آشپزخانه ) 5(همجوار، نشيمن  دو اتاقِ، »خلوت ناز«ثال در خانه باغيِ م

با ايجاد بريدگي در ديوار . نشيمن در آشپزخانه ورود پيدا كرده است اتاقِ از الحاق، نمونهدر اين . راه دارند
براي نصب در يا پرده تدارك ديده  بريدگي، )7(نشمين، در همان نقطه اي كه در آشپزخانه ورود پيدا كرده 

را  و دو فضا كه به هم راه دارند» پيوست بسته«دو فضا كه به هم راه ندارند را  الحاقِاصطالحا، . شده است
                                                                                                     . مي خوانيم» پيوست باز«

 
يكي از  آن بخش از ديوارِ) 4(جاهايي از نقشه كه پيِ ديوارها به صورت خطوط بريده كشيده شده است 

اين بريدگي اجازه مي دهد كه پيوست دو فضا، . چيده نمي شود اق،الحاجراي كه در  فضاها را نشان مي دهد
، خطوط بريده بخشي سرپناه هاي دو قلودر پالن مربوط به . امكانپذير شود، بازو چه از نوع  بستهچه از نوع 

ديوار اتاق نشيمن در اين . در پالن خانه باغي، خطوط بريده مربوط به آشپزخانه است. از ديوار سرپناه است
                               .به عنوان ديواري مشترك براي اتاق نشيمن و آشپزخانه ايفاي نقش مي كند بخش،

  



 

96 

 

 

)پيوست بسته(  ديگرآن با فضايي  و الحاق ساختن بخاري هيزم سوز  
 هر فرق چنداني با ساختبه عنوانِ سازه اي مستقل،  بخاريِ هيزم سوزِ ساده، ساختاز نظر رديف چيني، 

اما بخاريِ هيزم سوزِ طرح امان شهر كه از دو طرف به دو سرپناه پيوسته است و . ندارد ديگر گنبدي سازة
داراي دو دودكش براي آزاد كردن دود و گرم كردنِ ديوارِ سرپناه هاست، داراي جزييات خاصي است كه به 

                                                :ماكت سازي را همزمان فرا بگيريمدو مهارت در ا ما فرصت مي دهد ت
الحاق دو فضاي گنبدي) 1  
ساختن دودكش ديواري براي بخاري ) 2  

 
مرحله به مرحلة ساختنِ تكرار چون قبال ساختنِ گنبدهاي مستقل را با هم مرور كرديم، در اينجا نيازي به 

                                         : داريممد نظر تمركز بر آن را، با ذكر جزييات، آنچه . سرپناه گنبدي نيست
هم  با گنبدي ةدو ساز» بستةپيوست «چگونگيِ اجراي است، تا فرآيند  ساختن بخاري در كنار سرپناه) 1
                                                                                                               و  داده شودشان ن
 در درون بخاري دودكشپايه هاي در مجاورت ديوارهاست، تا فرآيند چگونگي ساخت ساخت دودكش ) 2

                                                                                                                     .آموخته شود
 

را  فرآيند 3 همزمان ساخته شود، اين، بايد ها يعني سرپناه، بخاري و دودكش -كلية فضاها اما از آنجاييكه 
را با  فرآيند 3از اين رو، همزمان، با كمك گرفتن از تصاوير، هر . نمي توان از هم جدا كرد و جداگانه آموخت

                                                                                                           .  دنبال مي كنيمهم 
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در ساخت فضاهاي الحاقي در ماكت سازي، دو مرحله قابل توجه است: در مرحلة اول، هر دو فضا از روي 
اين مرحله ادامه مي يابد تا زماني كه ادامة ساخت ديوارهاي دو فضا از يكديگر  .شود مي آغاز همزمان زمين

مستقل گردد. اين آغاز مرحلة دوم است. در مرحلة دوم، فضاهايي كه در ارتفاع پايين تر به هم پيوسته اند و 
                                          . يل شوندهمزمان ساخته شده اند مي توانند به طور مستقل ساخته و تكم

 
و بخاريِ هيزم سوزِ مشترك آنها را نشان  ي دوقلوبراي ساخت سرپناه ها مرحلة اولآغاز  اين صفحهتصوير 

ي ها ترسيم شده است، نوارهاي خمير تا تا اينجاي كار، با استفاده از خطوطي كه در پالن براي ِپ. مي دهد
در اينجا مشخص است كه فقط آن بخش از ديوارِ سرپناه ها ساخته . متري ساخته شده استميلي  12ع ارتفا

كه در پالن به آن بخش از ديوارهاي سرپناه ها و  .پر ترسيم شده اند شده است كه روي پالن با خطوط
95 حةصفپالن در تصوير براي يادآوري، به . (، ديواري ديده نمي شودستبريده ترسيم شده ا صورت خطوط 

                                                                                                                       .)گاه كنيدن
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ه مي شود، براي هر سه فضاي گنبدي، سيستم پرگارهاي دوگانه ديد صفحة پيشتصوير همانطور كه در 
درون « الزامي است تاروي ديوارها  رديف هاقرار گرفتن جاي رعايت پرگارها در تشخيصِ دقيق . برقرار است

اما  .حفظ شود نحناي ديوارها با تناسب و زيباييرديف ها با نظم مناسبي صورت گيرد و اتدريجيِ » نشيني
در ماكت سازي، براي فضاهاي كوچكتر مثل بخاري در اين سازه، به علت كوچكيِ آن، ادامة استفاده از 

براي تسهيل و پيشبرد كار، ماكت ساز مي تواند . استدشوار  ، پس از سه چهار رديف اول،سيستم پرگاري
ريجيِ رديف هاي بخاري را با استفاده از پرگار براي ساخت بخاري را متوقف كند و ميزانِ درون نشست تد

غير تقريبا حتي مي توان گفت . اين كارِ آساني نيست. نگريستن به درون نشينيِ ديوارهاي سرپناه محك بزند
رديف چيني سازه اي بدون پرگار با دقت رديف چينيِ سازه اي كه از سيستم پرگار  ممكن است كه دقت

رديف چيني در ساخت زير، انحراف شديد از مسيرِ درست اما با رعايت نكتة . 23بهره مند است يكي باشد
                                                                                 : قابل پيشگيري استماكت، تا حد زيادي، 

 
وند، به هم ملحق مي ش ، كه از دقت سيستم پرگاري برخوردار بوده اند،وقتي دو فضاي گنبدي شكلِ منظم

براي روشن تر شدن اين نكته به . كه به سوي هيچ يك از فضاها تمايل ندارد راست يمحل تالقي آنها خط
 ،اين فضاهاي گنبدي در حين ساخت) 2تصوير . (ماكت ديگري كه داراي چندين گنبد است توجه كنيم

. ساخته شده اند »تدريج«، با برخوردار بوده اند و از اين رو به طور منظم يهمگي از دقت سيستم پرگار
پس در . از هم جدا مي كند بر اين واقعيت گواهي مي دهدهاي به هم پيوسته را راستي كه فضا وطخط

نگه ، تا حد امكان، راست را كه خط تالقي بين بخاري و سرپناه نيمسعي كغياب پرگار در ساخت بخاري 
                                                                                                    )بعد صفحة تصوير(. داشت

   
  

                                                           

23 به علت اهميت ساختاريِ رعايت دقيقِ «تدريج» در ساخت سازه هاي گنبدي و قوس دار، ما ساخت بناهاي اينچنيني در
  

 اندازة واقعي، بدون سيستم پرگاري، را به هيچ وجه توصيه نمي كنيم. 
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فضاهاي مجاور با بخاري مي توان به  پيوستنِنقطة  اين تصوير، در با قرار دادن ترازهاي خط راست در
از خط كش به چيدنِ رديف هاي بخاري در هنگام . سهولت ديد كه در كدام رديف ها دقت الزم نشده است

مي كنيماستفاده بين دو فضاي گنبدي قائم  عنوان تراز خط .                                                          
 

. چشمي غير ممكن استصرفا كه دستيابي به دقت عمل پرگار با عملكرد  يمدر توصيف اساليد قبلي گفت
دايره هاي كامل و تشخيص ميزان درون نشست رديف هاي جديد، چشميِ عالوه بر خطاي باصره در ساختنِ 

مسئلة ديگري كه دستيابي به رديف چيني منظم را بدون پرگار غير ممكن مي كند، انقباض شديد خمير در 
از دست دادن رطوبت خود، كوتاه تر و د، پس ننوارها با هر دقتي كه چيده شو. است شدنهنگام خشك 

                                         .كوچكتر مي شوند و از اين رو رديف ها قدري از جاي خود تكان مي خورند
 

 است ماكت سازي با خمير سفالگري خاصِ ش هايچال ، در ميان گذاشتنِهدف از بيان اين نكات ظريف تر
. نكنندنيمه كاره رها  دلسرد نشوند و ماكت سازي را حين كار،تا ماكت سازان جديد در رويارويي با آنها در 

مرحلة در بسياري از ناميزاني هاي اينچنيني را كه ممكن است خالف انتظار باشد را ماكت ساز مي تواند 
 3حد  مثال وي مي تواند تو رفتگي بيش از .كندشايسته اي جبران  به نحو) 105-111فحات ص(اجراي رو بنا 

كه در  قائميرديف اول كند تا ترازِ  4رديف بااليي در تصوير اين صفحه را با مالت روبنا پر كند و مطابق با 
.                                                                         محلِ تالقيِ دو فضا انتظار مي رود، به دست آيد  
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. بازگرديمدو رديف اول سازه به پالن سازه و حال   
 

چه نقشي ايفا مي  )1( انگليسي ديده مي شود »كسا«دو رديفي كه در درون بخاري به صورت : پرسش
                                                                                                                              كند؟

ه دست سرپناو ديگري براي  سرپناه دست راستبه دو قسمت، يكي براي بخاري ة جداسازيِ آتشخان: پاسخ
                                                                                                                          )2( .چپ

                                           ؟باشنداز هم جدا  بدينصورت آيا الزامي است كه اين آتشخانه ها: پرسش

يكي اينكه اگر ساكنين اين . نه، الزامي نيست، اما به اين ترتيب دو هدف ديگر نيز تامين مي شود: پاسخ
براي قرار دادنِ ظروفي مثل كتري و  سودمندي، پاية ، اين دو رديفكنندسازه ها بخواهند در بخاري آشپزي 

استفادة بهينه  براي ن بخاريايجاد ساختاري منطقي و مناسب در درو ،هدف ديگر. سازدقابلمه را فراهم مي 
. هدايت دود حاصله از احتراق و سوختنِ چوب به دودكش ها از دو طرف بخاري استهمچنين از هيزم و 

                     .فراهم مي كندرا  )3(ها  دودكش» تدريجي«پاية مورد نياز براي ساخت  نوارهاهمين  ضمنا
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، در اين مرحله 2و  1ي دو نواري كه فلش ها. مي چينيم) ميلي متري 8(تر ها را با نوارهاي باريك دودكش 
ولي به تدريج، رديف به رديف، بر طول آنها مي افزاييم . ي دهند شباهتي به دودكش ندارندنشان م از ساخت،

      ) تصوير صفحة بعد. (بسازند، مجرايي نيم دايره )4و  3(تا نهايتا با پيوستن به ديوارِ سرپناه ها از دو طرف 
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در درونِ عالوه بر ديوارهاي دو سرپناه و ديوار بخاري، همزمان، پايه هاي دودكش ها نيز  مي بينيم كهپس 
تا  )»تارو پودي«(يكي در ميان  اين كار به صورت رديف چينيِ. ساخته مي شود و ارتفاع مي گيردبخاري 

طوالني شود كه به اندازه اي ها منحنيِ دودكش  رديف هاي ، همانطور كه گفته شد،كه جايي ادامه مي يابد
براي مجرايي  ها از دو طرف، نيم دايره اين )1( .ديوار سرپناه ها، نيم دايره اي را تشكيل دهد در اتصال با
براي تامين . را ديد مجرامي توان اين دو ) 3و 2، 1(، از زواياي مختلف باال تصاويردر . فراهم مي كندعبور دود 

بر روي بخاري، قطعه اي گلي به جاي بشكه در جاي آن قرار  فضاي الزم جهت قرار گرفتنِ بشكة آبِ گرم
                                                                       . مشخص گرددبهتر مي دهيم تا مسيرِ دودكش ها 

 

و اين بدين معني است  )4( .سرپناه ها دوباره شكل حلقة كامل خود را باز مي يابد در همين ارتفاع نيز ديوارِ
ساخت  كه سرپناه ها، از يك سو و بخاري، از سوي ديگر مي توانند به طور جداگانه ساخته شوند و همزمانيِ

و ساز آنها، از اين نقطه به بعد، الزامي نيست. و اين آغاز مرحلة دوم پيوست دو فضاي گنبدي است كه قبال 
                                                                                              .شد اشاره آن به) 97 صفحةدر (
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ولي دودكش ها هنوز  را نيز بسته ايمو گنبد آنها شده سرپناه ها در دو طرف كامل  ،اين صفحه 1در تصوير 
                         .، گنبدها، بخاري و دوكش ها همگي تكميل شده اند2در تصوير . منتظر ساخته شدن اند

 

، با ضخامت و )نوارهاي هاللي( در ماكت سازي، تكميل دودكش ها از طريق چيدنِ نوارهاي نيم دايره اي
آخرين رديف، نواري . مي شود انجاممي مسير حفظ شود، پهناي مناسب، به طوري كه سوراخِ دودكش در تما

ي دودكش ها. بر فراز آن آماده مي سازد فلزيحلقه اي است كه دودكش را براي قرار دادن دودكشي 
باالي قلة گنبد  ،روي آنها، محل خروج دود فلزيتا با نصبِ دودكشِ  حد ارتفاع بگيرند بايد تا اين سراميكي
رعايت اين نكته كمك مي كند كه دود خروجي از دودكش ها، پيرو انحناي ديوار گنبد حركت . قرار گيرد

                                                        . نكند و از راه در، پنجره يا هواكش، وارد فضاهاي دروني نگردد
 

كه به رغم شباهت هاي آشكار بين ماكت سازي با  يادآوري كرديمان در ابتداي اين راهنما به ماكت ساز
تفاوت هايي وجود دارد كه بهره  از سوي ديگر، ابرخشتفناوري و ساخت و ساز با  از يك سو خمير سفالگري

يكي از تفاوت ها در . در اندازه واقعي را الزامي مي سازد هامجرب جهت احداث سازه  استادكاريگيري از 
، دودكش ها مي بايد اين سازه در اندازة واقعيدر ساخت . رد خاص، شيوه ساختن دودكش استاين مو

همزمان با ديوارها ساخته شود تا با برقراري اتصال با ديوارها، از استحكام و ايمني الزم برخوردار باشد. تفاوت 
. برخورد دو فضاي الحاقي استديگر بين ماكت سازي و ساخت و ساز با ابرخشت در اندازة واقعي در نقطة 

ما در اين نقطه، رديف هاي دو فضا؛ يعني سرپناه و بخاري، را يكي در ميان در  ،ماكت براي استحكام بيشترِ
مجاز به كالف كردنِ رديف ما هم كالف مي كنيم، اما در ساخت و ساز با ابرخشت، در هنگام الحاق دو فضا، 

                                     . با رد كردنِ سيم خاردار برقرار مي گردد فقط بين دو ديوار، اتصالِ. ها نيستيم
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)پيوست باز(  دو اتاق الحاق  
دو فضاي گنبدي » بستةپيوست «گنبدي، مصداقي از  سرپناه بابخاري هيزم سوز  الحاقِكه  ديديمپيشتر 

در ماكت . به هم راه ندارند مي شونديعني اينكه دو فضاي گنبدي كه به هم ملحق  بستهپيوست . است
. نيست بازو پيوست  بستهپيوست  بين اجرايِ، از نظر رديف چيني، ازي با خمير سفالگري، فرق چندانيس

ري مي ورود مي كند را طوديوارِ فضايي كه به فضايِ ديگر  ،بازپيوست  تنها تفاوت آنها اين است كه در
تصوير (» خلوت ناز«همان طور كه در پالنِ خانه باغيِ . باشد سازيم كه داراي بريدگيِ الزم جهت نصب در

. ورود كرده است )2(آشپزخانه در فضايِ گنبدي  )1(ديده مي شود، فضاي گنبدي اتاق نشيمن ) اين صفحه
) 3(. ر ديوار نشيمن ديده مي شودنشيمن و آشپزخانه داتاق درِ بين ديوار براي در اين پالن، بريدگيِ 

ديوار آشپزخانه كه به دليلِ الحاقِ دو فضا ساخته نمي شود نيز ديده مي پيِ همچنين خطوط بريدة بخشي از 
براي استحكام بيشتر ماكت، در فرآيند رديف چينيِ همزمانِ دو فضا، از چيدمانِ يكي در ميانِ  )4. (شود

                                                                                                  . يمرديف ها استفاده مي كن
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 اجراي روبنا
، نوبت به اقدامات الزم از ساخت و ساز در سازه هايي كه در اندازة واقعي ساخته مي شود، در اين مرحله

ماكت سازان، اين مرحله شامل اما براي . مي رسد) در برابر نزوالت جوي( بام و ديوارها عايق كاريِ جهت
از خمير بسيار نرم است كه به آن جلوة بهتري مي دهد و آن را براي مرحلة » اي اليه«پوشاندن ماكت با 

                                  . فضاي سبز آماده مي كنداجراي نورگير و / آخر، يعني نصب در، پنجره، هواكش 
 

كه در  آنچهدارد به  1به توصيف مهارت هايي مي پردازيم كه ماكت ما را از شكلي كه در تصوير  زيرپس در 
، ماكت )3تصوير (تا نهايتا با نصب در، پنجره، پرده، فضاي سبز و غيره  سازدبدل مي  ديده مي شود 2تصوير 

اشد كه بتوان در پايانِ ساخت سازه در اندازه واقعي، نظاره گر آن ب جلوه گرِ همان نمايي ،ما هر چه بيشتر
                                                                                                                               . بود
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آن پس از  شديد علت منبسط شدنِ خاك رس در تماس با آب، منقبض شدن ، بهآمدهمانطور كه پيشتر 
اين از چالش هاي عمده در ماكت سازي با خمير . كاهش رطوبت و خشك شدن را بايد انتظار داشت

در ماكت سازيِ سازه هاي كوچك، كه كار آن از آغاز تا انجام، طي يك نشست انجام مي . سفالگري است
در حداقل نگه داشته  مي شود و تغييرات منقبضبزرگ نيست چون كلِ سازه با هم شود، اين چالش چندان 

يا حتي چند ده روزِ  روز در چنداقدام به ساخت ماكت هاي بزرگ مي كنيم و كار ما ما وقتي ا. مي شود
بجايي و جا) 1تصوير (شاهد تغييراتي از جمله ترك خوردگي مكررا ، ماكت سازان متوالي انجام مي شود

در ساخت و ساز با ابرخشت كه در آن از خاك محل استفاده مي شود، . بودخواهند  )3و  2صاوير ت(رديف ها 
، اين مسئله وجود توسط سازندگان آهك به مالت به علت تركيب خاك از دانه بندي هاي گوناگون و افزودنِ

) مثل ماسه بادي(اك درشت تر معموال اگر خاك محل حاوي مقادير زيادي رس باشد، با افزودنِ خ. (ندارد
اين تغييرات امري  ،اما در ماكت سازي با خمير سفالگري.) سعي در كاستنِ درصد خاك رس در آن مي كنند

اي قبلي است كه در ديوار گنبد، رديف ه اندازه ايمثال گاه تغيير مكانِ رديف ها به . طبيعي و عادي است
اما اين تغيير . گرددشده اند و موجب تعجب ماكت ساز مي نشان مي دهد خارج  كامال از جايي كه پرگار
به كار شود؛ او با رعايت آنچه پرگار مركزي براي چيدن رديف بعد نشان مي دهد،  وينبايد موجب دلسردي 

يا (ادامه مي دهد اگر چه رديف هاي جديد ممكن است قدري بيرون تر از حد معمول به نظر آيد خود 
                  ). بينيم مي 3و  2ير پيدا كند، مثل مواردي كه در تصاو» شكم«حا موجب شود كه ديوار اصطال

 
مي او از اين رو است كه در انتهاي كار، يعني در مرحلة اجراي روبنا، در اين موارد اطمينان خاطر ماكت ساز 

در شكلي كه  ،اي مطلوبو به سازه كند  را اصالح ) و بيرون زدگي ها(تمامي ترك ها و تو رفتگي ها  دتوان
اجراي روبنا شامل مراحلي است كه به ترتيب در زير به معرفي و مرور آنها مي  .كرده برسددر ابتدا اراده 

                                                                                                                         . پردازيم
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كارمراحل   

مهلت براي خشك شدنِ كامل ماكت) 1  
روبنا مالت »ةلكه به لك«ماليدن ) 2  

تر صافكاري با اسفنجِ) 3  
كاملِ روبنا مهلت براي خشك شدنِ) 4  
سنباده كشي و گردگيري) 5  
 

مهلت براي خشك شدنِ كامل بنا ) 1111  

اين مهلت به سازه ها اجازه مي دهد كه . چند روز به حال خود بگذاريم ماكت را قبل از آغاز اجراي روبنا بايد
    . خمير بر آنها تحميل مي كند را پشت سر بگذارند) و در نتيجه انقباضِ(تمامي تغييراتي كه خشك شدن 

 

كه جلوتر از بخش هاي ماكت  ، بعضيآشكار استدر تصوير از اختالف رنگ از سوي ديگر، همانطور كه 
در صورتي كه  .قابل مالحظه اي دارند برخي ديگر از تاسيسات هنوز رطوبت اماشده كامال خشك اند ساخته 

 تا بتوانبه يك ميزان از خشكي برخوردار باشند الزاما كليه اجزاي سازه هايي كه به هم مربوط اند بايد 
                                                                                                       .را آغاز كرداجراي رو بنا 
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مالت روبنا »ةلكه به لك«ماليدن ) 2222  

يا اصطالحا  ،، مرحلة اجراي تدريجيسازه ها از نظر ميزان خشكي بودنِپس از كسب اطمينان از يكسان 
پوشش سطوحِ بيروني سازه ها توسط همان موادي انجام مي . روبنا را آغاز مي كنيم ،»لكه به لكة«اجرايِ 

ل كه به آساني روي سطوح گسترده ُشنسبتا و براي درست كردن مالتي . شود كه ديوارها را تشكيل داده اند
خوار «. مي كنيم» هموار«و » خوار«شود، به خميري كه داريم مقداري آب اضافه مي كنيم و سپس آن را 

 از خميرِ» گرهي«شل كه در آن  يگلو به دست آوردنِ خمير يعني خارج كردنِ آن از حالت خميري » كردنِ
هموار كردن«. ه استقبلي باقي نماند نسبتا سفت «به يك ميزان سراسر مالت شل، در  يعني كه اين كيفيت

ر باشد، ميزان ترك هايي كه پوستة در نظر داشته باشيم كه هر چه اين خمير آبكي ت. وجود داشته باشد
پس در شل كردنِ . خواهد بودحاصل از آن پس از خشك شدن روي سطوح برجا خواهد گذاشت بيشتر 

د و به سهولت، با انگشت و يوقتي مالت روبنا به آساني به انگشت چسب. خمير اعتدال را از نظر دور نداريم
، پوشانيدو  كرده پستي و بلندي ها را به خوبي پر و كلي نشستسپس با كارد، صاف و مسطح روي سطوح 

                                                       . گواهي مي دهدمناسب بودنِ غلظت مالت را  ،همين قابليت ها
 

ه ه مي شود بسندديد 3ير در هر نوبت، تقريبا به همين مقدار كه در تصواجراي لكه به لكة روبنا يعني اينكه 
، كمي صبر مي كنيم و اجازه مي و تسطيح آن با تيغة كارد با مالت» لكه«پس از پوشاندنِ اين . مي كنيم

نمي برد چون مالتي كه روي سطوح مي زيادي  اين فرآيند زمانِ. دهيم كه رطوبت آن تا اندازه اي كم شود
                                       . به سرعت رو به خشكي مي گذارد ،كشيم ضخامت چنداني ندارد و از اين رو
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تر صافكاري با اسفنجِ) 3333  

رطوبت موجود در . در گام بعد، با تكه اي اسفنجِ خيس كه آبِ اضافيِ آن را چالنده ايم صافكاري مي كنيم
از سوي ديگر، به ماكت ساز اجازه مي  استنمدار اسفنج از يك سو و حالت نرم و شكل پذيرِ مالتي كه هنوز 

هدف  ،با اين كار. دهد كه با ماليدنِ ماليم اسفنج بر روي سطوح، روبنايي صاف و يكدست به دست آورد
گاه ديده مي شود كه به واسطة فشارِ ماليمي كه اسفنج به اين پوشش مي آورد،  :ديگري نيز تامين مي شود

آن بهتر پر مي شود و ماكت ساز الزم مي بيند كه براي به دست آوردنِ  خلل و فرج  و كم و كاستي هاي زير
صاف دوباره مقدار بيشتري مالت به آن نقطه اضافه كند و سپس آن را  ،بدون پستي و بلنديو سطحي صاف 

يا برعكس، پس از اسفنج كاري، ماكت ساز ممكن است متوجه شود كه نقطه اي از بنا با . و يكدست نمايد
در اين صورت، او با افزودن . است» بيرون زده«كليِ سازه همخواني ندارد، يا اصطالحا بيش از حد انحناي 

را با كارد مي تراشد و سپس با » بيرون زدگي«چند قطره آب با قطره چكان به آن نقطه و نرم كردن آن، 
                                              . مي كند سازگار با انحنايِ كلي سازهمالت روبنا اقدام به ايجاد سطحي 
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كاملِ روبنا مهلت براي خشك شدنِ) 4444  

اما بين اين دو گام بايد اجازه بدهيم . نوبت به سنباده كشي و گردگيري مي رسد ،اسفنجصافكاري با پس از 
. سطحي زبر و ترك هايي ريز: با خشك شدنِ روبنا دو چيز نمايان مي شود. كه مالت روبنا كامال خشك شود  

 

سنباده كشي و گردگيري) 5555  

گرد و غبار قابل توجهي  كشيفرآيند سنباده . ساز زبري روبنا را مي زدايد ماكتاز طريق سنباده كشي، 
 غبار وح زدوده مي شود، بلكه مقداري ازايجاد مي كند، با انجام گردگيري نه تنها گرد و غبار اضافي از سط

                                  .ترك هايِ ريزِ روبنا را پر مي كند و سطحي صاف، نرم و شكيل به دست مي دهد
 

سنباده هايي كه براي صافكاريِ . بسيار ريز استفاده مي كنيم ةاز سنباد ،براي بهترين نتيجه در اين مرحله
وبنا، آن را ر ساختنِو نرم  كردن چون به جاي صاف مناسب نيستچوب استفاده مي شود براي ماكت سازي 

، باشد تر ريزهر چه سنباده . كه دانه هاي آن به چشم نمي آيد اي استسنباده  ،ريز ةسنباد. مي خراشد
به مي بريم و سنباده را برگ مقداري از . است تر» مخملي«و اصطالحا  سطحي كه به دست مي آيد بهتر

با كمترين فشار روي سطح و به صورت دايره وار سنباده را . مي كنيمشكلي كه در تصوير ديده مي شود دوال 
                  .حركت دايره وار سنباده از خط افتادن روي سطوح پيشگيري مي كند. مي ساييمخشك روبنا 
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تو گويي . با حوصله و سليقه عمل كنيم ما ، مي طلبد كهآن به طور كلي، ماكت سازي، در جميع مراحل
تمامي بين اما از . مي يابد ظهور دعينا در اشكال و فرم هايي كه مي ساز كت سازما حاالت روحي روانيِ

را مي  دقتبيشترين حوصله و ، سازه) »پرداخت«يا اصطالحا، (ري مراحل، مرحلة سنباده كشي و گردگي
در فرآيند پرداخت سطوح، شايد معايبي از نوع بيرون . انجام شود سليقهاين كار بايد با خالصه اينكه، . طلبد

مالت روبنا  ماليدنقبلي، يعني احل مي طلبد كه ماكت ساز به مر. زدگي يا غيره خود را بيشتر جلوه گر سازد
باز گردد، ايرادات را برطرف كند و پس از خشك شدنِ مالت، مجددا به پرداخت و صافكاري با اسفنج تر، 

نتيجة كار  ،پس از هر گردگيري. با ماليمت، انجام مي دهيم و گردگيري را با تكه پارچه اي نرم،. دازدبپر
و گردگيري ادامه مي دهيم تا در نهايت، سطوح  يخود را ارزيابي مي كنيم و در صورت لزوم، به سنباده كش

                                                                                           .حاصل گردد يجذاب و چشم نواز
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 تجهيز و فضاسازي
نور گير و فضاي سبز / با چيزهايي چون در، پنجره و هواكش  ماكتكامل روبنا، وقت تجهيزِ  اجرايپس از 

در . براي تجهيزِ سازه هاي مرتبط با طرح امان شهر، ما از پرده به جاي در استفاده كرده ايم. فرا مي رسد
سرپناه هاي  هفته هاي پس از وقوع سيل يا زلزله، چالشِ پيشِ روي سازندگانِروزها و ، مثل اضطراريمواقع 
از اين رو، در ابتداي كار، . بناها را با امكانات بسيار قليلِ موجود بسازند اين است كه كارآمدترينِ ائمنيمه د

سوانح از پتو، گرماي فضاهاي داخلي، ممكن است كه بازماندگانِ اين حريم و درها جهت حفظ  براي پوششِ
ان، البته مي توان پرده ها را با درهاي پس از عبور بحر. هاي ضخيم و نظير اينها استفاده كنندزيلو يا پارچه 
با  يممي توان سازي در ماكت. امنيت بيشتري برخوردار بوداحساسِ جايگزين ساخت تا از  ،چوبي يا فلزي

مقوا  تركيب ، بادر ساخت پنجره ها. بسازيممقوا و هنر نقاشي، در و پنجره هاي جذابي  بهره گيري از مقداري
                                                                    . به دست مي آيدنتايج ابتكاريِ خوبي  ،و پارچة توري

 

با درخت و درختچه هاي مصنوعي كه در اغلب خرازي ها . ارزنده و مؤثر است ،فضاي سبز در ماكت سازي
در ايجاد فضاي سبز از افراط اما . بسازيمرديف هايي از درخت و درختچه يا باغچه هاي كوچك  ،مهياست
ساخته با دقت، حوصله و سليقه اجزا و زواياي ماكتي كه  ةفضاي سبزِ انبوه، از جلوكه چرا  نيمكمي پرهيز 

                                                                                                                   . ايم مي كاهد
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 مسابقة ماكت سازي با معماري ايراني
. حاصل كار خود را با ديگران سهيم شويم  

احياگران «قة يك گام ديگر باقي است و آن شركت در مساب م،حال كه ماكت خود را به پايان رسانيده اي
باال، چپ، (كس از ماكت خود، از جهات مختلف قطعه ع 5 ،سابقهشركت در اين م جهت. است» تمدن ايراني

مسابقه هر ساله در اسفندماه برگزار مي شود و از ميان برترين ماكت . براي ما بفرستيد) راست، جلو و عقب
خود ه، عكس هاي قبراي شركت در اين مساب. جوائزي تقديم مي شود) گروه يا(نفر  3به سازان، به قيد قرعه 

                                                                        24.ال براي ما ارسال نماييدهر س هبهمن ما 15را تا 

 
 
 

  

                                                           

تصوير اين صفحه از،   24
  

دانشگاه (كارنامة فعاليت حوزه هاي پژوهش و فناوري دانشكدة معماري و شهرسازي : پژوهش نامه. 1398. منوچهر معظمي -
  )1399تير  10دسترسي (. 1398اه لغايت شهريورم 1394، در بازة زماني سال )هنر

https://art.ac.ir/file/download/news/1571645239-.pdf 
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خانه سازي، گام هاي بعد -خود  

حال كه اين تجربه را پشت سر . خانه سازي است- گام نخست در خود ،ماكت سازي با خمير سفالگري
مايليم گام هاي بعدي براي تهية آيا . در موقعيت بهتري براي تصميم گيري قرار گرفته ايم ،گذاشته ايم

زمين و فراهم ساختنِ ديگر ملزومات ساخت خانه اي راحت و ايمن و طراحي شده به سليقة خود و ساخته 
ن خود را برداريم؟ اگر پاسخ مثبت است، به بركت تجربه اي كه در ماكت سازي با فرم هاي شده با دستا

از مهندسِ معمار بخواهيد كه با گنجاندن اين فرم ها در  ،ايراني داشته ايد مي توانيد با اطمينان خاطرِ كامل
.          ار به بدهكاري بكاهدآيندة شما، از نياز به مصالح گرانقيمت صنعتي، و در نتيجه، اجب مسكنِطراحيِ   

           
اما . ستپذيراخانه سازي محدود به سبك خاصي از معماري و مهندسي نيست و هر گونه سليقه اي را -خود

اگر ساخت مسكن زيبا و ايمن خود را، با كمترين هزينة ممكن، از طريق بهره گيري از فناوري ابرخشت مي 
با اين فناوري ايراني آشناتر كنيد و سپس براي سفارش خدمات طراحي،  خود را پسنديد، در صفحات زير

                                                                     .   آموزش و نظارت حين ساخت، با ما تماس بگيريد
 

 
:ويژگي هاي فني مهندسي ساخت و ساز با ابرخشت -  

www.eabbass.ir/pdf/article_superadobeconstruction.pdf  
:راهنماي ساخت سرپناه فوري، مختصر و تصويري -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_khalili_emergency_shelter_gde_frsi.pdf 
فناوري ابرخشت، پرسش و پاسخ -  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksfirantraining_faq.htm 

سازه هاي ابرخشتي، مثل خانه باغي، خانة سردسيري و گرمسيري، مدرسة روستايي و شهري و غيره و  سفارشيِ طراحيِ -  
- حين ساختو نظارت آموزش  خدمات:  

esfandiarabbassi@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

نويسنده بارة در  

، مستند سازي ،گردآورياخير به  سه دهةدر ، مناسبهاي فناوري پژوهشگر دانش بومي و  ،اسفنديار عباسي
از جمله تالش هاي وي طراحي و . اين ميراث ارزشمند فرهنگي سرزمينمان پرداخته استكاربست و ترويج 

مديريت پژوهشي نخستين «ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي» ايران (1380-1377) واقع در دهستان خورهه، 
فعاليت هاي اين ايستگاه تحقيقاتي  دستاوردهاي نظري و عمليِ. شهرستان محالت در استان مركزي است

كه با حمايت وزارت جهاد سازندگي و همكاريِ همة جانبة اهالي روستاي خورهه ميسر گرديد رونق اقتصاديِ 
صورت ، به »روش خورهه«، از طريق الگوسازي و اطالع رسانيِ ملي. دهستان خورهه را در پي داشت

محليِ فراهم آمدن محصوالت غذاييِ . ، به بسياري ديگر از شهرستان هاي كشور تسري يافته استخودجوش
تازه و سالم از جمله تخم مرغ بومي، مرغ سبز، كره و روغن حيواني و نان سنتي، كه بازار محصوالت غذايي 

روش «تعميم يافتنِ  جمله ارمغان هايِدر شهرهاي كوچك و بزرگ ايران را متنوع تر ساخته است، از 
             . مي باشدم مردم، محلي و تغذيه عمو ، يعني بهره گيري از دانش بومي براي بهبود اقتصاد»خورهه

 
پيشينة آكادميك اسفنديار عباسي، عالوه بر تحصيالت عالي در رشتة اطالع رساني (دانشگاه كاليفرنيا (لس 
آنجلس، 1989)، شامل تكميل دورة كشاورزي بوم شناختي در دانشگاه كاليفرنيا (سانتاكروز، 1993) است. در 
دانشكدة كشاورزيِ بوم شناختي اين دانشگاه، مجموعه اي متنوع از دانش ها و مهارت هاي بوميِ گرد آوري 
شده از سراسر جهان به دانشجويان، كارآموزان و كشاورزانِ محليِ عالقمند به كشاورزيِ غير شيميايي 
آموزش داده مي شود. يادگيريِ اصول معماري ايراني و فناوري ابرخشت نزد استاد نادر خليلي در شهر 

 اسفنديار عباسي درنيز از ديگر زمينه هاي تحصيلي و تحقيقاتيِ   1994در سال  هيسپريا، ايالت كاليفرنيا،
رسانيِ  اسفنديار عباسي از طريق سايت اطالعنظري و ميداني هم اكنون نتيجة مطالعات  .دانش بومي است

             .                               در دسترس كليه عالقمندان قرار دارد» در خدمت اصالح الگوي مصرف«
www.eabbassi.ir/newpages.htm 


