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بازشناخت تجربيات معماري بومي در جنوب خراسان، جهت حفاظت 

و مرمت معماري خشتي

****علي زماني فرد/ ***فرهاد تهراني/ **امين محمودزاده/ *رضا رحيم نيا

19/02/1391:تاريخ دريافت مقاله

27/12/1391:تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

همراه دارند كه تحقيقهاي متفـاوتي را از  هرايي در معماري سنتي، نكات فني و كاربردي بسياري را بفنون ساده و در ظاهر پيش پا افتاده اج

هـا بـراي   هاي بومي در جنوب خراسان و قابليت آنبررسي نكات اجرايي ساختارهاي خشتي، بر اساس داشته.طلبدسوي پژوهشگران مي

بزرگتـرين منبـع   . شـود در اين مقالـه بـه آن پرداختـه مـي    موضوعي است كهاستفاده در حفاظت و مرمت ديگر ساختارهاي خشتي ايران،

واسطه شرايط متغير مواد و مصـالح، سـاختار   اطالعات معماري هر منطقه، معماران بومي همان منطقه خواهند بود، زيرا ساخت معماري به

بومي در جايي نگاشته نشده و جامعه معماري و سـازه  تواند داراي ظريف كاريهايي باشد كه جز در ذهن معمارزمين شناسي و اقليمي مي

جهت دستيابي به اين مهم، اين مقاله تالش نموده از طريق مصاحبه . اندك اندك در حال از دست دادن اين اطالعات ارزشمند استايران،

.مستقيم با معماران بومي باتجربه بتواند بخشي از اين دانش را حفاظت و قابل انتقال نمايد

بـا  هاي ميداني و شناسايي معماران سنتي باتجربه در منطقه جنوب خراسان و همچنـين تنظـيم پرسشـنامه،   راي اين منظور پس از بررسيب

بررسي حاضر در . ها جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديدانجام و نتايج حاصل از آننفر از معماران سنتي،8مراجعه حضوري، مصاحبه با 

انجـام شـده و روش اصـلي    ) توصيفي، پيمايشي و ميداني اكتشافي(هاي تركيبي اي و با تكيه بر روشتوسعه-رديقالب يك پژوهش كارب

تجزيه و تحليل انجام شده نيز از نوع تحليل محتوا بـوده كـه در آخـر بـه    . يافته اندوزي نيز با تكيه بر مطالعات ميداني انجام پذيرفته است

-با توجه به نتايج حاصل، آموزه. اندهاي خشتي مورد توجه قرار گرفتهيي براي حفاظت و مرمت بناهاصورت خالصه شده در قالب توصيه
دهند كه هايي مفيد را ارائه ميقابليت به روز شدن براي اقدامات مرمتي امروزه را داشته و توصيه،هاي معماري و تجربيات معماران بومي

.جب ضمان و بقاي بناهاي خشتي خواهد شدها در مواجهه حفاظتي و مرمتي موتوجه به آن

.معماري خشتي، دانش بومي، حفاظت و مرمت، جنوب خراسان:واژگان كليدي

 Rezarahimnia@aui.ac.ir.دانشجوي دكتر مرمت، گرايش مرمت بنا، دانشگاه هنر اصفهان،اصفهان، ايران*

.آبي شوشتر، ايرانپژوهشگر دكتري مرمت، گرايش مرمت بنا؛ مدير پايگاه ميراث جهاني سازه هاي **

.دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران***

.ان، تهران، ايراناستاديار گروه مرمت و احيا بناها و بافتهاي تاريخي، دانشگاه هنر تهر****
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مقدمه
ايران در استفاده از معماري خشتي با تكيه بر اقلـيم، از  

اي كـه سـاليان   شود، شيوهترين كشورها محسوب ميكهن

درازي است در ساختارها و معماري امـروز مـا فرامـوش    

هـا شـدن و تخريـب    شده اسـت و بواسـطه فراموشـي، ر   

تدريجي آثار و عدم تربيت معماران سنتي در ايـن زمينـه،   

روز به روز نياز به تحقيق و تفحص دقيقتر را در اين مرز 

اي براي كند، تا مقدمهو بوم براي پژوهشگران گوشزد مي

گسترش، فهم و حفاظت معماري بـومي و خشـتي ايـران    

.باشد

پتانسـيل و  سابقه طـوالني معمـاري خشـتي در ايـران،     

توانـد افـزايش دهـد،    هاي مرتبط را نيز ميكميت پژوهش

يا عدم وجـود منـابع   ولي با اين وجود همواره با كمبود و

مفيد و قابل استفاده بـراي حفاظـت، مرمـت و اسـتحكام     

هـا  هاي خشتي مواجه بوده و در برخـورد بـا آن  بخشي بنا

چگونه يك بناي خشـتي را حفاظـت يـا    «همواره پرسش 

شود، كه اين به خـوبي ضـرورت   شنيده مي»كنيم؟مرمت

.دهدكنكاش در معماري بومي را نشان مي

از نگاه ديگر بخشي از مداخالت حفاظتي انجـام شـده   

هاي نظري و بومي و در حال حاضر، بدون توجه به بحث

ــب     ــوده و اغل ــومي ب ــات غيرب ــه از تجربي ــي برگرفت حت

د كـه  مداخالتي ناهمگون بـا سـاختارهاي خشـتي هسـتن    

هـاي مفيـد،   شايسته است با بررسي جامع در قالب تجربه

هـا  راهكارهايي بهينه براي ساخت، حفاظـت و مرمـت آن  

تبيين شوند، با توجه به آنكه بسياري از اين تجربيـات بـا   

.اندگسترش معماري و حفاظت مدرن از بين رفته

عنـوان اهـداف اصـلي در ايـن     آنچه براي اين منظور به

هــاي بررســي راه: پرداختــه شــده اســتپــژوهش بــه آن 

مرمت بناهاي خشـتي بـا تكيـه بـر فـن آوري      حفاظت و

بومي در منطقه جنوب خراسان، ارائه راهكارهـاي مرمـت   

هـاي ميـداني و تجربـه    با توجـه بـه بررسـي   (و حفاظت 

ــومي  ــنتي ب ــاران س ــه  و)معم ــتيابي ب ــي دس ــاه كل در نگ

ست كه هاي حفاظتي معماران بومي متمركز گشته اانديشه

. صورت جداولي در انتهاي مقالـه آمـده اسـت   نتايج آن به

گفتني است در اين نوشتار چـارچوب كلـي پـژوهش در    

:راستاي پاسخگويي به سؤاالت زير سازمان يافته است

ظرايف موجود در تجـارب معمـاري بـوميِ جنـوب     -

هاي حفاظتي، مرمتـي و تعميراتـي   خراسان جهت فعاليت

آن چگونه هستند؟

هـاي  تـوان از ظرايـف موجـود در تجربـه    چگونه مي-

حفاظت و مرمت بومي بهره گرفت؟

توانند هاي معماري خشتي و بومي منطقه كه ميآموزه-

هـايي مـورد توجـه    هاي حفاظتي برسند و توصـيه به نكته

براي حفاظت و مرمت باشند، كدامند؟

پيشينه پژوهش

خشت در ومطالعات انجام شده مرتبط با مصالح خاك 

ايران بيشتر از بناي خشتي مورد توجه قرار گرفته است و 

هاي مختلف مرمـت بنـا، مرمـت اشـياء،     متخصصان رشته

تري در بحـث خشـت و   عمران و معماري مطالعات كامل

انــد كــه هــا پيشــنهاد و اجــرا كــردهخــاك و فــرآوري آن

گـروه  (هـاي انجـام شـده    هـاي خـوبي از پـژوهش   نمونه

؛ اسماعيلي و 1360؛ النت، 1385حيمي، ؛ ر1385،مؤلفان

؛ حـامي  1390؛ رحـيم نيـا و حيـدري،    1391قلعه نـوي،  

؛krishnaiah & suryanarayana, 2008؛1387

ــايي،  ــي،1382كلي ــي، 1380؛ ابراهيم ؛ وارن، 1384؛ طبس

& Avrami et al, 2008; Houben؛1998

Guillaud, ؛Talebian & Ebrahimi , موجود (2008

در برخي منـابع ذكـر   (لبته مقوله بناهاي خشتي نيز ا. است

شود ولي مطالعات ايراني انجـام  كم و بيش ديده مي) شده

هاي كارشناسي ارشـد و مطالعـات   نامهشده بيشتر در پايان
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بـم خالصـه شـده و    انجام شده در پايگاه پژوهشـي ارگ  

، مانند موارد زيـر نيـز موجـود اسـت     لمطالعات بين المل

)Houben & Guillaud, 2003; Cornerstones 

Staff, 2006   Keefe, 2005; Iowa, 1985؛ وارن،

گيــري از آن، در مــورد معمــاري بــومي و بهــره). 1998

فـن آوريهـاي بـومي    «مجموعه مقاالت دو دوره همـايش  

مطالعات انجام شـده در  در دانشگاه علم و صنعت،»ايران

ماننـد  سازمان تحقيقات مسكن و مطالعات پژوهشـگراني 

و طـارق  ) 1387و 1384فالمكي،(محمد منصور فالمكي 

شايسته توجه است زيرا تاريخچـه  ) 1388مهدي، (مهدي 

. اندوجود آوردهمناسبي براي اين مقاله به

روش پژوهش

اي توسـعه -پژوهش مورد نظر يك پـژوهش كـاربردي  

توصيفي، پيمايشـي  (هاي تركيبي باشد با تكيه بر روشمي

در ايـن مطالعـه،   . شكل خواهد گرفت) كتشافيو ميداني ا

روش اصلي، يافته اندوزي با تكيه بر مطالعـات ميـداني و   

ها از مصاحبه در منطقه مورد مطالعه و تجزيه و تحليل آن

نوع تجزيه و تحليل محتوايي است كه پس از جمع آوري 

ــا بررســي وداده ــا ب ــايج حاصــل از آن جمــعه ــدي نت بن

هـايي بــراي  ر قالـب توصــيه صــورت خالصـه شــده د بـه 

. حفاظت و مرمت بناهاي خشتي آمده است

جامعه و نمونه آماري

خراسـان  جنوبي اسـتان جامعه آماري پژوهش به حوزه

پرداخته و معمـاري  ،بزرگ كه در شرق كشور واقع است

اي همـان ايالـت قهسـتان    بومي اين منطقه را كه به گونـه 

راي ايـن منظـور   ب. دهداست تحت كاوش قرار مي1قديم

دليـل اينكـه   پس از مشورت بـا پژوهشـگران مـرتبط بـه    

ــه ــه    نمون ــخ ب ــتاي پاس ــد و در راس ــد هدفمن ــري باي گي

-55، 1389بازرگـان  (شـد  هاي پژوهش انجام ميپرسش

فردوس، بشـرويه، گنابـاد، خـور،    (چند شهر تاريخي ) 53

هـاي مسـتعد معمـاري    عنوان مكـان به) خوسف و اسفدن

اسايي و پس از جسـتجو در معمـاري   خشتي در منطقه شن

نفر از معماران سنتي بومي و با تجربـه  13مناطق مذكور، 

ها در جنوب خراسـان و  اين مناطق، بسته به پراكندگي آن

گفتنـي  . هـا معرفـي شـدند   همپوشاني محدوده فعاليت آن

دليـل  است براي گزينش معمـاران سـنتي بـومي نيـز، بـه     

ميـزان تجربـه،   (ي هاي انتخـاب معمـاران سـنت   محدوديت

هاي انجام شده تاكنون و كيفيت اجـراي معمـاري   فعاليت

با مشورت كارشناسان معاونـت حفـظ و احيـاي    ) خشتي

اداره كل ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري      

استان خراسان جنوبي و خُبرگان معماري خشـتي منطقـه   

نگارندگان براي انجام پـژوهش  . انتخاب صورت پذيرفت

مهـديزاده، اسـماعيلي، عطـار،    : آقايان(ار سنتي نفر معم8

را از بـين  ) اميدفر، قاسـمي، ميرشـب، برزگـران، فـوالدي    

صورت تصادفي انتخـاب و  معماران سنتي معرفي شده، به

هـا در  ها انجام پذيرفت كـه مشخصـات آن  مصاحبه با آن

.آمده است1جدول شماره 

ت با توجه به اينكه جنوب خراسان يكي از مناطقي اسـ 

كه معماري خشتي در روستاهاي آن هنوز رواج داشـته و  

محل زندگي بسـياري از مـردم منطقـه اسـت و همچنـين      

اي را در خـود دارد كـه   سال و آزمودهمعماران سنتي كهن

تجارب ارزشمندي با خود دارند، جامعه آمـاري منتخـب   

براي مصاحبه از جنوب خراسان انتخاب شده و در عنوان 

ز بر منطقه جنوب خراسـان مـورد توجـه    ـاله نيز تمركـمق

. بوده است

هاي آنابزار پژوهش و ويژگي

آوري اطالعـات در دو بخـش   در پژوهش حاضر، جمع

ــه ــداني انجــام شــدكتابخان در بخــش . اي و مطالعــات مي

اي، با استناد به منابع مكتـوب در زمينـه   مطالعات كتابخانه
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مقـاالت  معماري خشـتي اعـم از منـابع اينترنتـي، كتـب،      

مرتبط و مانند آن، مطالعات محيطـي و جغرافيـايي و نيـز    

هاي معمـاري بـومي منطقـه مـورد بررسـي قـرار       شاخصه

ــت ــع  . گرف ــز جم ــداني ني ــات مي ــش مطالع آوري در بخ

اطالعات با روش مشاهده، تنظـيم پرسشـنامه و مصـاحبه    

ــت ــي اســت بررســي . انجــام گرف ــداني در گفتن ــاي مي ه

هاي بـومي حفاظـت و   نيكجستجوي يافتن ترفندها و تك

مرمت در معماري بومي منطقه و شيوه برخـورد معمـاران   

.ها بوده استسنتي با تجربه، با آن

هـاي مـرتبط بـا مسـكن     با توجه به اينكـه در پـژوهش  

روستايي و معماري بومي پرسشنامه اسـتانداردي موجـود   

نيست، از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد و پـس از  

دو بخش معماري بومي منطقه در راسـتاي  دسته بندي در 

هـاي حفاظـت و   آوريهاي ساخت و فـن پاسخ به تكنيك

هاي حفاظت و مرمـت،  مرمت در راستاي پاسخ به تكنيك

پرسش تحت مشورت تعدادي از كارشناسان حفاظت 29

انـد،  معماري كه در حيطـه معمـاري خشـتي فعـال بـوده     

نـدي  ببررسي و مورد بحث قرار گرفـت و پـس از جمـع   

ها مـورد اسـتفاده قـرار    سؤاالت نهايي شده و در مصاحبه

گفتني است انتخاب شيوه پرسشنامه باز و تلفيقـي  . گرفت

در روند انجام مصاحبه به ايـن دليـل بـوده كـه مصـاحبه      

شونده آزاد گذاشته شود و تنها سؤاالت مبهم بازخواني و 

مفهوم پرسش به مصاحبه شونده تفهـيم گرديـد، تـا كليـه     

ث مرتبط نيز مطـرح و مصـاحبه كننـده تنهـا در پـي      مباح

. داردهدايت موضوع گام بر

بومي -معماري خشتي 

آورد در مناطق گوناگون جهـان و  پيدايش معماري بوم

،مسـرت (ترين مصالح بومي هر منطقـه  دسترسي به ارزان

هاي مورد توجه براي زندگي يكي از شاخصه) 27: 1384

قناعت بخـش اصـلي زنـدگي    است كه در مردم كوير كه 

استفاده از معماري گلين بـا  . يابدهاست بيشتر نمود ميآن

هـاي فضـايي را   ترين هزينـه مـادي بيشـترين كيفيـت    كم

نيـز بسـته بـه    اند كه منطقه جنـوب خراسـان  موجب شده

. شرايط اقليمي آن، از آن مستثني نبوده است

ــين   ــردم عــام و همچن ــل بســياري از م عــدم درك كام

ان، نسبت بـه خـاك و معمـاري خـاكي موجـب      متخصص

هاي شاخص معماري خشـتي شـده اسـت    پنهاني ويژگي

امروزه بـا  ،و معماري خشتيِ گذشته) 16: 1388خليلي، (

نـي نـاممكن بـه نظـر     علم مقاومت مصالح و محاسـبات ف 

ت زدن طاق خشتي با دهانـه بيشـتر از   رسيده و حتي جرأ

، اما با )19: 1388خليلي، (سه متر را از مردم گرفته است 

ها در نقاط مختلف هايي كه بسياري از آناين وجود نمونه

خصوص جنوب خراسان وجـود دارنـد و   هاين كشور و ب

. اند همچنان پابرجا هستندايجاد شده

پيش از آنكه فن آوري و علم امروز بشر را تحت تـأثير  

قرار دهد كه ناتوان از ساخت چنين بناهايي است، بناهاي 

كـه  ) 19: 1388خليلـي،  (لي با خشت و گل بنا شـده  كام

عنوان بافت فرسوده شهري حرف به ميـان  امروزه از آن به

آمده و ارزش آن حتي در بين مديران شـهري نيـز از يـاد    

. هاي ناشناخته كشـور رفته است، چه برسد به مردم گوشه

اي هـزار  هايي از اين سرزمين كه داراي پيشـينه البته گوشه

هنـوز  ) 24: 1370حـامي،  (معماري خشتي است ساله در 

آثاري غني را با خـود دارد، كـه شايسـته بررسـي بيشـتر      

تواننـد نكتـه   هـا مـي  هستند و با نگاه به حل مشكالت آن

منطقـه جنـوب   .هاي خوبي براي پرداختن داشـته باشـند  

بومي آن يكي از اين منـاطق  -خراسان و معماري خشتي 

مـورد بحـث و توجـه    شاخص است كه بررسي آن كمتر 

هـا تجربيـاتي وجـود دارد كــه    در برخـورد بـا آن  وبـوده  

وجود آمده به ساختارهاي خشتي به خـوبي  هاي بهآسيب

.را هويدا كرده استمثبت و منفي بودن آن
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نام و نام خانوادگي
منطقه جغرافيايي 

فعاليت
معرفي و تجربيات

1

يه، فــردوس، بشــروسيد موسي مهديزاده

ــت  ــبس، تربــ طــ

حيدريــه، قــائن و  

هاي اطرافآبادي

كند و در حال حاضر معمار بازنشسته در حيطه تعمير بناهاي تاريخي و خشتي فعاليت مي1363از سال 

الدين مسجد جامع افين، ارگ طبس، آرامگاه قطب. باشدنمايندگي ميراث فرهنگي شهرستان فردوس مي

ردشـت فـردوس، مسـجد كوشـك فـردوس و مسـجد جـامع        هاي محله سحيدر تربت حيدريه، مرمت

.باشدفردوس بخشي از تجربيات معماري خشتي وي مي

2

حسين اسماعيلي

ــه و   ــرويه، رقـ بشـ

هاي اطرافآبادي

فعـال در حـوزه سـاخت، تعميـر و حفاظـت از بناهـاي خشـتي و معمـار         1347و از سال 1326متولد 

هاي بافت تـاريخي بشـرويه، خانـه مسـتوفي     باشد مرمتنمايندگي ميراث فرهنگي شهرستان بشرويه مي

.اي از تجربيات وي استبشرويه، خانه پناهي بشرويه و مسجد جامع رقه نمونه

3

محمد تقي عطار
ــه،   ــرويه و رقـ بشـ

هاي نيگران و آبادي

اطراف

نمايـد  و پس از زلزله طبس در منطقه بشرويه شروع به فعاليت ساخت و تعمير و مرمت مي1338متولد 

هاي بافـت تـاريخي  مرمت. شودو بعنوان معمار ميراث فرهنگي بشرويه و فعال در اين حوزه شناخته مي

.باشدهاي اجرايي وي ميبشرويه و مسجد نيگران بخشي از فعاليت

4

علي اميدفر
بشــرويه و رقــه و  

هاي اطرافآبادي

سال سابقه برخـورد  30اي خشتي بوده و حدود عنوان شاگرد بنا در كنار بناهو از كودكي به1328متولد 

.كندوي در حال حاضر با نمايندگي ميراث فرهنگي بشرويه همكاري مي. با معماري خشتي را دارد

5

محمد قاسمي
گنابــاد، فـــردوس،  

ــمر،   ــرويه، كاش بش

ــادري و كـــالت نـ

حـــوزه جنـــوب و 

مركز خراسان

ت در حوزه حفاظت و مرمت مشغول فعاليت كه پس از طي دوره هاي حفاظت و مرم1340متولد سال 

.شده است

هاي مسجد جامع گناباد، گنبد خشتي، امامزاده فردوس، خانه مسـتوفي بشـرويه، مسـجد كوشـك     ايوان

.باشدهاي محله ميانده بشرويه و ميل علي آباد كاشمر بخشي از تجربيات اجرايي وي ميفردوس، مرمت

6

علي اكبر ميرشب
و فردوس، بشـرويه  

هاي اطرافآبادي

مسـتقالً بـه فعاليـت    1347از سـال  .شـود عنوان چينه كار معروف فردوس شناخته ميكه به1313متولد 

تعمير حصـار قـديمي تـون، حصـار قـديمي بشـرويه،       . پردازدحفاظت و مرمت ساخته هاي خشتي مي

ــت ــت  مرمــ ــه اي از فعاليــ ــردوس نمونــ ــت فــ ــه سردشــ ــاي محلــ ــي وي هــ ــاي اجرايــ هــ

.باشدمي

7

غالمحسين برزگران
ــد، خـــور،  بيرجنـ

ــائن و   ــف، ق خوس

هاي اطرافآبادي

سالگي درگير ساخت و تعمير بناهاي خشتي است و از معمـاران باتجربـه ميـراث    16و از 1319متولد 

.وي تجربيات حفاظتي و مرمتي در بيرجند، خوسف و قائن را داراست. باشدفرهنگي شهر بيرجند مي

8

محمد فوالدي
ــ ــف، خـ ور، خوسـ

ــد و  ــد، بيرجنـ بجـ

هاي اطرافآبادي

و مقيم روستاي خور است و معمار با تجربـه اي اسـت كـه روحـاني روسـتاي خـور نيـز        1307متولد 

تجربيات ساخت معمـاري مثـل آب انبـار، مسـجد و حمـام را      . باشد و پدر وي نيز معمار بوده استمي

.ود داردداشته و بجد، بيرجند، خوسف را در كارنامه تجربي خ

.مشخصات مصاحبه شوندگان. 1ج

نگارندگان: مأخذ
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نگاهي ريزبينانه به معماري خشتي اين منطقه و بررسـي  

معماري شهرهايي مثل فـردوس، بشـرويه، گنابـاد، خـور،     

خوسف و اسفدن و شناسايي تجربيـات معمـاري خشـتي    

ها كه بخش اصلي معمـاري روسـتايي و بـومي منطقـه     آن

. استباشد يكي از موارد اصلي كنكاش اين مقاله بودهمي

معمـاري روســتايي و بــومي كـه داراي خطــوط ارتبــاطي   

هاسـت  مستقيم با فرهنگ توده مردم و زندگي روزمـره آن 

جنـوب خراسـان بـا    در) 9: 1388حاجي ابراهيم زرگر، (

اي عجين شده است كـه بسـياري از   زندگي مردم به گونه

ها زنـدگي بسـياري خـوبي را در ايـن فضـاها      ساكنين آن

و هنوز بخش اعظمـي از زنـدگي خـود را   اند تجربه كرده

گذرانند بجـز گروهـي كـه   بنا به ترجيح در اين فضاها مي

هـاي خشـتي خـود را بـه معنـاي از خـاك       تخريب خانه

.دانندبرخاستن و ورود به دنياي امروز مي

هاي خشتيشناسي و نگاهي به مشكالت بناآسيب

ن در هـاي فـراوا  هاي گلين با وجود مزايـا و قابليـت  بنا

شوند ساختمان، با اندك تغييرات محيط دچار آسيب مي

ابراهيمـي،  (مويينگي يا تراوايي و جداشـدگي سـطوح   

؛ ترك خوردگي، شوره زدن، پوسته)242-244: 1380

پوسته شدن، طبله كردن، آلوئك، پيدايش لكـه و پـودر   

نيــز دربــاره انــدودهاي گلــي ) 120-118: همــان(شــدن 

گيرند كه بـراي هركـدام نيـز    و مورد بحث قرار ميمطرح 

.2شودداليلي به تفصيل بيان مي

گونه كه در باال نيز مـورد  هاي خشتي همانمشكالت بنا

دهنـد  اند نقاط تشابه بسياري را نشان مياشاره قرار گرفته

هـاي خشـتي هسـتند و    همگوني مشكالت بناكه نشان از

.ا موجب خواهند شدها راهكارهايي مفيد رپاسخ به آن

)دانش بومي(تجربه معماران سنتي 

اي در آفرينش معماري بـا خشـت و خـاك كـه پيشـينه     

هاي ارزشمندي دارنـد  طوالني دارد، معماران سنتي تجربه

كه اين تجارب از نگاه صاحب نظران نيز ناديـده نبـوده و   

هاي باقر آيـت اهللا زاده  گونه كه در بسياري از نوشتههمان

زي، محمد منصور فالمكي، فرهاد تهراني، محمدرضا شيرا

نظران حـوزه حفاظـت و   بسياري ديگر از صاحباولياء و

نگاه ظريـف محمـد   . بينيم از ياد نرفته استمرمت نيز مي

، نگاه 3هاي آشناي معماران سنتيمنصور فالمكي به تجربه

ظرايف خشـت و چينـه   سرشار از تجربه فرهاد تهراني به

ــه شــدهدر مباحــث و م ــاي ،4قــاالت ارائ نگــاه ســنتي آق

.بافت تاريخي روستاي خور، معماري بومي در جنوب خراسان. 1ت

نگارندگان: مأخذ
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و يا نگاه تجربي در كنار نگاه علمي به حفاظت 5مندگاري

و مرمت خشت و بناي خشتي كه در پروژه حفاظتي ارگ 

همگـي  6هاي پـس از زلزلـه صـورت پـذيرفت    بم در سال

.هايي از اين دست هستندبرخي از نمونه

هـاي مـورد توجـه در اجـراي بنـاي خشـتي در       تكنيك

دهنـد كـه   خوبي نشـان مـي  هاي معماران سنتي، بهبهتجر

هـاي حفاظـت و   ها كـه در بحـث  بسياري از تجربيات آن

تواند در حال حاضر نيـز مفيـد   اند ميمرمت مد نظر داشته

. هـايي بـراي امـروز دارنـد    هايي كه دادهواقع شود؛ داشته

براي اين منظور پس از انجام مصاحبه بـا معمـاران سـنتي    

صـورت تلخـيص   ها بهدست آمده از مصاحبههاي بهداده

ارائه شده است تـا بـا بررسـي و    3شماره شده در جدول

بندي و مورد توجـه قـرار  ايج حاصل جمعـها نتتحليل آن

.گيرند

بحث

-آنچه در پژوهش مذكور و در مواجهه با مشكالت بنـا 
هاي خشتي مد نظر قرار گرفت گوياي اين مطلـب اسـت   

ها به سادگي قابليت بازيابي و اصالح كه بسياري از آسيب

عنوان نمونه انتخـاب خـاك   به. با تجربيات بومي را دارند

از در يك پروژه حفاظت و ساخت معمـاري خشـتي كـه   

تواند د كه نميدهخوبي نشان ميد بهباشي اصلي مياجزا

د بـه ارزيابي براي كيفيت بنا خشتي باشـ تنها مالك مورد 

هاي زيادي در بيان معماران سنتي مورد اي كه تفاوتگونه

شود و از طرف ديگر در مصاحبه در اين مورد مشاهده مي

موضوع عمل آوري گل همگي بر اين عقيده هسـتند كـه   

تـر اسـت؛   مل آوري گل از انتخاب خاك مناسـب مهـم  ع

توان كه با خاك نامناسب و عمل آوري درست ميطوري

.حتي گل با كيفيت توليد نمود

مشكالت بناي خشتي 

با تكيه بر منابع علمي
هاي ميداني در تكيه بر بررسيبا

منطقه

و هاي حفاظتيبا نگاه به تكنيك

مرمتي

هاها و ريز تركترك-

فرسايش و ساييدگي-

پوسته شدن و جداشدگي سطح-

زنيشوره-

فرسايش پاي ديوارها-

از هم پاشيدگي-

انحراف از محور-

لكه و پودر شدن-

فرسايش در محل اتصال ديوار به -

زمين

فرسايش در رأس ديوارها-

فرسايش شديد اندود بام -

ايزههاي ساترك-

هاها و آسيب آنفرو ريختن پوشش-

فرسايش و اليه اليه شدن اندودها-

استفاده از مصالح ناهمگون و -

نامتجانس در ساختارهاي خشتي

خوردگي پاي ديوارها-

فرسايش اندودها و اليه اليه شدن -

هاآن

ها و آسيب فرو ريختن پوشش-

هاآن

اي و ريزتركهاهاي سازهترك-

و انحراف از محورنشست-

.هاي خشتيتلخيص و جمع بندي مشكالت شايع بنا. 2ج

نگارندگان: مأخذ
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شاخصه مورد ر

پرسش
نظرات و تجربيات 

خاك1

).1390مهديزاده (خاك رس بهترين خاك است كه از نظر ظاهر نيز سفيدتر است -

).1390عطار (بام بايد دقت شودخصوص براي پشتر خاك براي عايق شدن بهدر وجود رس زياد د-

گل مناسب است و خاكي كه با پابيله كمي ريزش داشته باشد براي خشت و چينه مناسـب  صورت كلوخي جدا شود براي كاهخاكي كه با پابيله به-

).1390قاسمي (است

).1390فوالدي (مناسب براي معماري خشتي استهاي تركيبي هاي زراعي و خاك بندسارها از خاكخاك-

).1390ميرشب (شوددر صورت زياد بودن رس در تركيبات خاك از ماسه بادي و شن استفاده مي-

2
سازي آماده

گل

شد، ره وزن ميماند و بعد از آن دوباگرفت و تا صبح در آن ميشد و سپس در ظرف آبي قرار ميمقداري گل در ترازو وزن مي: آزمون رسيدن گل-

).1390فوالدي (شد يافت و نه كم مينه بايد وزنش افزايش مي

).1390فوالدي (برد گيرد و نه آب آن را ميگلي كه خوب رسيده باشد نه آب مي-

).1390؛ اميدفر 1390عطار (گل مخلوط شده بايد دو روز بماند تا آب به تمام آن برسد -

).1390؛ اميدفر 1390قاسمي (ه و لگدمال شود تا خوب برسد گل خشت بهتر است چندين بار برگرداند-

).1390؛ ميرشب 1390اسماعيلي (هاي خشت ناشي از نرسيدن گل استدر برخي موارد ترك-

).1390برزگران (كرد در گذشته جابجايي دستي گل و همين بيل خوردن خود به رسيدن بهتر گل كمك مي-

).1390فوالدي (د و در ساخت كاهگل اين مورد مهم است شوتر ميگلي كه خوب ضرب بخورد مقاوم-

).1390مهديزاده (بهتر است گل بعد از مخلوط شدن مدتي زير پالستيك نگهداري شود تا بهتر برسد -

).1390ميرشب (راه تشخيص رسيدن گل چينه نچسبيدن گل به دست است -

توليد خشت3

).1390؛ قاسمي 1390عطار (اشند ها يكدست بزني بايد صاف باشد تا خشتميدان خشت-

).1390عطار (توانند انبار شوند روز مي4تا 2بهترين زمان براي خشت زني از عيد به بعد است و بعد از -

).1390عطار (شود روز خشت آماده استفاده مي5تا 3در تابستان -

).1390مهديزاده ) (بندان نبودن مجازيمدر صورت يخ (در پاييز و زمستان خشت نياز به ماندن يك هفته و بيشتر دارد -

).1390اسماعيلي (اگر خشت چند هفته و يا حتي چند ماه بماند كه خوب خشك شود بهتر است -

).1390اميدفر (شود ها از تبخير زودهنگام و ترك جلوگيري ميدر صورت گرماي زياد با پاشيدن خاك روي خشت-

4
تنوع، (خشت 

)كاربرد

).1390؛ اميدفر 1390مهديزاده (7هتر از خشت خاكمال استمقاومت خشت آبمال ب-

).1390مهديزاده (هاي آبمال بهره گرفته شده است در اغلب بناهاي خشتي از خشت-

).1390فوالدي (حتي آجرهاي زده شده با خشت آبمال كيفيت بهتري نسبت به خاكمال دارند -

).1390قاسمي (توان از خشت خاكمال نيز استفاده كرد براي ديوار ميبراي پوشش حتماً از خشت آبمال بايد استفاده شود ولي -

).1390؛ فوالدي 1390مهديزاده (هاي آبمال هستند تر از خشتخشت خاكمال از نظر سرعت اجرا بسيار سريع-

).1390اميدفر (ها يكنواخت گردد در خشت سقف، بايد گل بيشتر ورز بخورد و گل با ساير افزودني-

).1390قاسمي (يد وزن سبك و ضخامت كم داشته باشد خشت سقف با-

).1390اسماعيلي (شود آثار دست بر روي خشت موجب اتصال بهتر در خشت سقف مي-

).1390قاسمي (شود در تركيب گلِ خشت سقف، بهتر است شن نباشد چون موجب شكننده شدن خشت مي-

).1390عطار (دليل باال بردن وزن ديوار مناسب است براي ديوارها بهدر تركيب خشت ) دانه هاي شني(استفاده از مواد افزودني -

).1390عطار (وزن خشت ديوار نسبت به سقف بايد بيشتر باشد -

).1390؛ قاسمي 1390؛ ميرشب 1390عطار (ضخامت خشت ديوار نسبت به سقف بيشتر است-
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پي و 

ريشه بنا

).1390؛ اميدفر 1390مهديزاده (ساختند اگر زمين سفت بود حتي روي زمين مي: شده استيين مينوع و شرايط پي بسته به خاك محل پي تع-

هـاي حاصـل از همـان كانـال و     و گل كردن خاك) بسته به سفتي زمين(سانتي متر 50تا 20اگر زمين مقاومت كافي نداشت با حفر كانالي به عمق حدود -

شوند و پس از خشك شدن بر روي آن بنا كردند كه به شفته گلي شناخته ميرا در كانال ريخته و لگدمال ميهااضافه كردن مقداري شن درشت، دوباره آن

).1390؛ اميدفر 1390ميرشب (شود اجرا مي

؛ عطار 1390زگران ؛ بر1390قاسمي (شدنظر گرفته ميسانتيمتر عمق در40تا 30هاي معمولي سانتي متر و براي زمين80تا 60هاي ماسه اي براي زمين-

1390.(

).1390؛ برزگران1390عطار (در برخي از بناهاي منطقه پي سازي وجود ندارد و خانه بر روي زمين ساخته شده است-

).1390ميرشب (كردند ها از سنگ نيز استفاده ميدر برخي مواقع در داخل شفته گلي-

).1390مهديزاده (نيز شبيه گل چينه بودكرد و گل آنشفته گلي چيزي شبيه چينه در پي را ايجاد مي-

ديوار6

).1390عطار (ها بوده است تعيين ضخامت ديوارها بر عهده نقشه كش و معمار بوده و در ارتباط مستقيم با ابعاد پي و دهانه سقف-

.)1390؛ فوالدي 1390اسماعيلي (شد در حدود يك و نيم خشت در نظر گرفته مي) غير باربر(ديوار اسپر -

وده ضخامت معمول ديوارها براي سه متر دهانه حدود دو و نيم خشت است و وقتي بيشتر شود حدوداً براي هر يك متر، يك خشت به ضخامت ديوار افز-

).1390اميدفر (شود مي

).1390قاسمي (ديوار باربر حدود دو و نيم تا سه خشت ضخامت داشتند -

).1390اسماعيلي (شد اجرا ميخشك شوند و بعد پوشششدند تا كامالًديوارهاي خشتي نگه داشته مي-

دود اي كه مقطع مثلثي دارند به ديوار شهربند معروفند و قابليت باربري ندارند اين نوع ديوار در پايه پس از ايجاد كانال پي و شفته گلي حـ ديوارهاي چينه-

).1390عطار (شد آمد از ضخامت آن كاسته ميشد و هر چه باال مياجرا ميسانتي متر 80شد و به عرض حدود سانت مانده به سطح زمين رها مي20

شد تا سطح ديوار براي رديـف  اي براي جلوگيري از انحراف راستاي ديوار پس از هر رديف چينه يك رديف خشت نيز اجرا ميدر برخي ديوارهاي چينه-

).1390عطار (بعد آماده شود 

پوشش7

فوالدي (هستند ) تاق كرماني يا لي لي پوش(اي، مودي پوش ، خنچه)كجاوه(، چهارترك، جهاز اشتري )آهنگ(اسپري هاي مرسوم در منطقهپوشش-

1390.(

شود سانتي متر به خيز آن افزوده مي30ايم و اگر اين تيزه دار باشد حدود سانتي متر خيز داشته100تا 70هاي مازه دار براي هر سه متر دهانه حدود طاق-

).1390ر عطا(

).1390؛ اميدفر 1390ميرشب (صورت خوابيده اجرا شود تواند عمود باشد و بايد بهدر اجراي طاق با مالت گل راستاي اجراي تاق نمي-

ها در اجرا با گل حتماً بايد استفاده شود وگرنه خشت خود را رها خواهد كرد و پوشش با خشت خام بدون گاز ايستا نيست از گاز در بين خشت-

).1390برزگران (

).1390اميدفر (شد تر گاز كه معروف به پاشنه است اجرا ميلبه اجراي پوشش هم با قطعات بزرگ-

).1390اسماعيلي (سانتي متر كمي از لب ديوار عقب بنشيند 7تا 6پاكار پوشش بهتر است حدود -

).1390برزگران (و در اجراي ضربي و رومي نيازي به اجراي پاالنه نيست هاي خشتي با اجراي تيغه حتماً بايد پاالنه خشتي اجرا گردد بر روي طاق-

).1390عطار (اجراي پوشش كنوبندي توجه شود كه شروع كار از سمت ناودان آغاز شود تا شيب مناسب لحاظ گردد در-

8

مالت و

اندود 

گل كاه

بام

).1390ماعيلي اس(گل روي بام انجام پذيرد ساله بايد تجديد كاه4تا 3هر دوره -

).1390ميرشب (روزه آن براي جذب آب بايد مد نظر قرار گيرد 3تا 2گل و ماندگاري گل بام رسيدن كاهدر كاه-

عطار (هاي يكدست داشته باشد تا موجب فشار و شكستن خشت نشود مالت مورد استفاده در اجراي خشتي نبايد ريگ داشته باشد و يا بايد ريگ-

1390.(

).1390عطار (خصوص براي اجراي سقف خشتي بايد سرند شده و تميز باشد هخاك مالت ب-

).1390قاسمي (گل آن بايد كامالً رسيده باشد راحتي حركت كند ومالت نبايد خيلي چسبنده باشد و بايد به-

.دست آمدههاي بهداده/ ها تلخيص و جمع بندي تجربه. 3ج

نگارندگان: مأخذ
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هاي مفيد معماران سنتي در نحوه تشـخيص گـل   تجربه

سـيده  گل ر: گويندها ميرسيده نيز جالب توجه است، آن

روز در آن ور شـود و حتـي يـك شـبانه    اگر در آب غوطه

به .شودگيرد و نه در آب حل ميبماند نه آب به خود مي

عبارت ديگر معماران سـنتي بـا زبـان تجربـه خـود بيـان       

كنند كه تخلخل و ميزان جذب آب مالت گل بايد بـه  مي

حداقل ممكن و بـه صـفر برسـد تـا آن گـل بـراي يـك        

حفاظـت و مرمـت خشـتي مناسـب     عمليات سـاخت يـا  

دهـد معمـار   خـوبي نشـان مـي   قلمداد شود؛ اين مورد به

سنتي و با تجربه بومي با اينكه از تخلخل شـايد بـا نگـاه    

چيزي نداند ولـي بـا بيـان خـود و     ) آكادميك(دانشگاهي 

اش اشاره مستقيم به ايـن موضـوع   دانش حاصل از تجربه

.شمرددارد و آن را اصلي مهم مي

وه خشت زدن و اينكه خشت مناسب بايد آبمـال  در نح

عنوان شـاهد  باشد و با گل رسيده عمل آوري شود، نيز به

دهد كه ما را به دقت در بناهاي تاريخي خشتي ارجاع مي

شـده  استفاده مي) آبمال(ها نيز از همين نوع خشت در آن

ــت ــت. اس ــاه او خش ــا   از نگ ــه ب ــال در مقايس ــاي آبم ه

ر قـديم صـرفاً بـراي آجرزنـي     هاي خاكمال كـه د خشت

دليل سـرعت اجـرا   قابليت كاربرد داشته و امروزه تنها به

. است، از نظر كيفيـت قابـل مقايسـه نيسـتند    مرسوم شده

آنچه مختصراً مورد اشاره قرار گرفـت همگـي تجربيـاتي    

هـاي حفـاظتي و   گيـري ها در تصـميم هستند كه جاي آن

بي گويـاي  مواردي از اين دست بـه خـو  . مرمتي خاليست

اين مطلب هستند كه در بيان معماران سنتي، نكاتي مفيـد  

.8بيان شده كه نبايد پوشيده بمانند

بندينتايج و جمع

تـوان  با توجه به آنچه كه مورد اشاره قـرار گرفـت مـي   

هاي بومي مورد توجه شرحي بيش و كم روشن از توصيه

مي در ارتباط با معماري بومي و برگرفته از تجربيـات بـو  

عنوان اولين برخورد بـا  تواند بهفراهم آورد؛ شرحي كه مي

هـاي  تجربيات بومي، با نگاهي ريزبينانه باشد كـه قابليـت  

هم زيستي و توافـق چنـد   . زيادي براي دنياي امروز دارند

هاي معماري، تجربيات بومي و نيازهـاي  سويه ميان آموزه

هــامــورد توجــه در كنــار نگــاه تحليلــي و علمــي بــه آن

گشـاي بسـياري از   تواننـد راه گونه كه اشاره شد مـي همان

هـاي مـورد بررسـي در    تجربيات و آموزه. كمبودها باشند

گيـري بهتـر از تجربيـات    اين پژوهش كم و بيش بر بهـره 

دهند كـه بـه  ورزند و الگوهايي را ارائه ميبومي تأكيد مي

هاي ساخت و سـاز  خوبي از حيث سبك معماري و شيوه

د مثمر ثمـر واقـع شـوند و همـه جوانـب بـومي       تواننمي

را در ...) مصالح، شرايط اقليمي، موقعيـت جغرافيـايي و   (

گيري از فرهنگ و معماري بومي، نگاهي بهره. نظر بگيرند

سويي بـا  ظريف به تجربيات مفيد گذشته، همساني و هم

هـا و نـه   تجربيات معماران سـنتي و اصـالح نظريـات آن   

ند از نتايج خوب يك تعامل مفيـد  توانحذف نظريات، مي

طـور كـه   همان. باشند كه دست يابي به آن ناممكن نيست

هاي تلخيص شده در بخش قبلي مورد اشاره قـرار  در داده

هاي صورت پذيرفته گرفت و همچنين با توجه به بررسي

ــوايي داده  ــل محتــ ــه و تحليــ ــايج و تجزيــ ــا، نتــ هــ

ت، حفاظـت  هايي براي ساخدست آمده در قالب توصيهبه

ايـن  هاي خشتي بايد مدنظر قـرار گيرنـد كـه   و مرمت بنا

به تفصيل مورد اشـاره قـرار   4ها در جدول شماره توصيه

اميد است اين پيشـنهادها، روزي قـوانيني بـراي    . اندگرفته

. هاي خشتي باشندساخت، حفاظت و مرمت بنا
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هاي مورد توجهاصول و توصيهموضوع كليردي

1
، مالت، گل

خشت

و خـاك مـورد اسـتفاده در    ) سازي مناسـب دليل عمل عايقبه(گل بام داراي درصد رس باالتر خاك مورد استفاده براي كاه-

اي در طبيعـت  صـورت كلوخـه  بندي مناسب ارائه گردد؛ خاك مناسب جهـت عـايق بـام بـه    هاي مرمتي با دانهساير فعاليت

.موجود است

.هاي خاكمال استفاده شودهاي آبمال به جاي خشتي بايد از خشتبراي عمليات حفاظتي و مرمت-

تر شـيوه  آنچه در يك فعاليت مرمتي بناي خشتي مد نظر است تنها تركيبات خاك و درصد تركيب آن نيست بلكه بحث مهم-

روز عمـل  3تا 2آوري گل براي استفاده است؛ براي اين منظور بهتر است گل مورد استفاده چندين بار لگدمال شده و عمل

.گل مورد مصرف قرار گيردآوري شود و سپس در تركيب خشت، مالت و يا كاه

آوري شود كه در آن حالت، گل، نه جاذب آب باشد و نـه توسـط   هاي حفاظتي بايد به حدي عملگل مناسب جهت فعاليت-

.آب خورده شود و عايق كاملي در برابر آب باشد

.باشدهاي بهار و تابستان ميي در فصلزنزمان مناسب براي عمليات خشت-

وجـود آثـار انگشـتان دسـت بـر روي خشـت كـه در        . هاي مورد استفاده در سـقف صـورت پـذيرد   دقت الزم براي خشت-

هـا  شود آثار آن بـر روي خشـت  خوبي وجود دارند، خود راهي براي گيرايي بهتر آن است و توصيه ميهاي آبمال بهخشت

.بماند

دليل باال بـردن  هاي سقف تا حد امكان كم شود و تنها در صورت نياز، بهدر خشت) هاي شنيدانه(افزودني استفاده از مواد-

شـود  هايي مثل شن مناسب پيشـنهاد مـي  هاي ديوار استفاده از افزودنيمقاومت كششي از كاه استفاده شود، ولي براي خشت

.شودخيز توصيه نميمناطق موريانهخصوص درهاي ديوار بهولي استفاده از كاه در تركيب خشت

2

آوري و فر

ساخت بناي 

خشتي

صورت مرحله مرحله صورت پذيرد تا نشست حاصـل از مـالت   شود عمليات اجرايي بهميدر اجراي ديوار خشتي توصيه -

.ساز نشودمشكل

ه حال خود رها گذاشته شود تـا  شود پس از اجراي ديوار چند روز ديوار بدر اجراي سقف بر روي ديوار خشتي توصيه مي-

.كامالً نشست بكند و سپس سقف بر روي آن اجرا شود

اي بهتر است براي حفظ اصالت از مالت گل بهره گرفته شود و خصوص در اجراي گهوارههاي خشتي بهدر اجراي پوشش-

.براي اجراي مناسب آن بهتر است خوابيدگي مورد نظر براي اجراي پوشش در نظر گرفته شود

شود خاك سرند شـده بـراي مـالت بناهـاي گلـي      مالت مورد استفاده در سقف و ديوار نبايد ريگ داشته باشد و توصيه مي-

.مورد استفاده قرار گيرد

هاي ساختماني مقاومت مالت يا چسباننده از مصالح كمتر است بهتر است در افزودني بـه  گونه كه در اغلب عمليات بناهمان-

ها موجب افزايش مقاومت قابل توجه نسبت به خشت نگردد و يا به نسبت متعـادل بـا آن   و اين افزودنيها تأمل شود مالت

.برخورد گردد
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پي نوشت
830كه در حافظ ابرو در سال در توضيح ايالت قهستان قديم. 1

:ق آمده است بايد نوشت.ه

صد فرسـخ  دور آن قريب. اليت قهستان عريض و طويل استو«

اسـت و غربـي آن بيابـاني    خوافشرقي آن واليت .زيادت باشد

و نيشـابور و شـمال آن اعمـال   كرمـان و فـارس غرب آن . است

قهستان مشتمل بر چنـد  . كرمانو سجستانجنوب . استسبزوار

تـون ، بيرجنـد ، جنابذ، قاينقصبه و ناحيت بزرگ است از جمله 

، رقه، طبس گيلكي، نهارجان، بجستان، زيركوه، )امروزيفردوس(

، خوسـف و طـبس مسـينان  ، ترشـيز ، آبـاد مؤمن، فشارود، شاخن

»استقاينقصبه بزرگ قهستان يكي 

بـزرگ و مهـم   ، دو شـهر  قائنو ) امروزيفردوس(تونهمچنين 

، اين منطقه تحـت  ماركوپولواند و در سفرنامه ايالت قهستان بوده

. استشدهنام برده » تونوكائن«عنوان 

120تا 118ص . 1380ابراهيمي .ك.ن. 2

ــت .1387. فالمكــي، محمــد منصــور. ك.ن. 3 ــوژي مرم تكنول

356–329ص . نشر فضا: معماري، تهران

ــاد و مليحــه كوششــگران . ك.ن. 4 ــي، فره .1382. فخــار تهران

ش چـاپ مقـاالت   پـي در. در طـاق ) خشت و چينـه (فناوري گل 

المللي مطالعـه و حفاظـت معمـاري خشـتي،     نهمين كنفرانس بين

. معاونت معرفي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي كشـور : تهران

84-93.

در. سنت و تكنولوژي: خشت.1382. مندگاري، كاظم. ك.ن. 5

المللي مطالعه و حفاظـت  پيش چاپ مقاالت نهمين كنفرانس بين

معاونت معرفي و آموزش سازمان ميـراث  : معماري خشتي، تهران

.292-286. فرهنگي كشور

3
عمليات 

حفاظتي

ناسب جهت جلوگيري از ماندگاري آب در پاي ديوارهاي خشـتي در هـر مرحلـه از عمليـات حفـاظتي مـورد       بندي مشيبب-

.توجه قرار گيرد

بخشـي شـوند تـا    هاي تثبيـت شـده اسـتحكام   هاي صعودي بهتر است با خشتدليل وجود رطوبتپاي ديوارهاي خشتي به-

.رطوبت صعودي از آسيب آن بكاهد

طـور  و استفاده از اندود مناسب با شيوه فرآوري سنتي بهره گرفته شده و مسيرهاي آب باران بـه اي بامنسبت به اندود دوره-

.ها جلوگيري شودمنظم مورد پايش قرار گيرند تا از ماندگاري آب در پاي آن

از سـوراخ  هاي مورد استفاده بهره گرفت چون موريانهتوان از اليه گچ بر روي چوببراي مهار موريانه در موارد خاص مي-

.كردن گچ ناتوان است

كـاه جـو بسـيار    . گل اسـتفاده شـود  گل استفاده نشود و حتماً از كاه گندم و يا كاه ارزن براي كاهكاه جو در تركيب مالت كاه-

.خيز استموريانه

مهار كننده موريانـه  عنواناستفاده از موادي مثل انغوزه، آهك و كاه زيره مواردي است كه نياز به پژوهش بيشتر دارند ولي به-

.توانند مد نظر باشندمي

.هاي مورد توجه با تكيه بر دانش بومي منطقهتوصيه. 4ج

نگارندگان: مأخذ
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ــكندر . ك.ن. 6 ــاري، اس ــزارش  .1387. مخت ــاالنه گ ــين س دوم

هاي مطالعـاتي و اجرايـي پـروژه نجـات بخشـي ميـراث       فعاليت

. پايگاه پژوهشي ارگ بم: پردازرسانه: تهران). ارگ(فرهنگي بم 

و آبمـال قـرار   هاي ساخت خشت در دو دسته خاكمـال  شيوه. 7

گيرند كه بسته به منـاطق جغرافيـايي متفـاوت مـورد اسـتفاده      مي

:هستند

در خشت آبمال قالب خشت زني فقط قابي مربع شكل است كـه  

دو وجه مكعب مستطيلي آن خالي است و در خشت خاكمـال از  

در خشت زني آبمال گل خشـت  . وجه تنها يك وجه خاليست6

گل به بدنـه قالـب از   ي نچسبيدنتر بوده و برازني بصورت روان

شود ولي در خشك خاكمـال بـراي نچسـبيدن از    آب استفاده مي

شود و گل مورد استفاده نيز گلي خاك براي بدنه قالب استفاده مي

.باشدسفت و كم آب مي

هـاي مقالـه و بـراي اطالعـات بيشـتر و      با توجه به محدوديت. 8

:بررسي ساير موارد نگاه كنيد به

حفاظت و مرمت سازه خشتي با تكيه بـر  . 1391. ا، رضارحيم ني

پايان نامـه كارشناسـي ارشـد    . آوري بومي در جنوب خراسانفن

دانشـگاه هنـر   . هـاي تـاريخي  رشته مرمت و احياي بناها و بافـت 

.فصل پنجم. دانشكده حفاظت و مرمت آثار. اصفهان

منابع
ايشگاهي نقـش  آزم-مطالعه ميداني). 1380. (ابراهيمي، افشين-

آورد در تثبيت و استحكام بخشي خشت خام و هاي بومفرآورده

پايـان نامـه   ). مطالعه مـوردي ذيقـورات چغازنبيـل   (گل اندود كاه

هـاي  كارشناسي ارشد در رشـته مرمـت و احيـاي بناهـا و بافـت     

.دانشگاه هنر اصفهان. تاريخي

ــاره  ). 1390. (اســماعيلي، حســين- مصــاحبه منتشــر شــده درب

ماري بومي خشتي و حفاظـت و مرمـت در جنـوب خراسـان     مع

پيوست پايـان نامـه كارشناسـي    . آذرماه21. توسط رضا رحيم نيا

156ص : دانشگاه هنر اصفهان. ارشد

، اثر الياف خرما )1391. (اسماعيلي، عليرضا؛ قلعه نوي، منصور-

عنوان تثبيت كننـده طبيعـي بـر خصوصـيات مكـانيكي      و آهك به

مسكن و محـيط  ). درصد رطوبت35يط رطوبتي در شرا(خشت 

.62تا 53، سال سي و يكم، صص 138روستا، شماره 

مصاحبه منتشـر نشـده دربـاره معمـاري     ). 1390. (اميدفر، علي-

بومي خشتي و حفاظت و مرمت در جنوب خراسان توسط رضـا  

169ص : پيوست همين پژوهش. آذرماه24. رحيم نيا

هاي تحقيق كيفي و اي بر روشمقدمه).1389. (بازرگان، عباس-

.نشر ديدار، تهران. آميخته رويكردهاي متداول در علوم رفتاري

مصـاحبه منتشـر شـده دربـاره     ). 1390. (برزگران، غالمحسين-

معماري بومي خشتي و حفاظـت و مرمـت در جنـوب خراسـان     

پيوسـت پايـان نامـه كارشناسـي     . مـاه دي7. توسط رضا رحيم نيا

.182ص :شگاه هنر اصفهاندان. ارشد

درآمـدي بـر شـناخت    ). 1388. (حاجي ابـراهيم زرگـر، اكبـر   -

.دانشگاه شهيد بهشتي، تهران. معماري روستايي ايران

خاك شناسي ساختمان و پايـدار كـردن   ). 1370. (حامي، احمد-

هاي روسـتايي سـيل   خاك براي بارگذاري بيشتر و نوسازي خانه

.ت ساختمان و مسكنتهران، مركز تحقيقا. زده

انتشـارات دانشـگاه   . مصالح سـاختمان ). 1387. (حامي، احمد-

.تهران، تهران

.نشر چشمه، تهران. تنها دويدن). 1388. (خليلي، نادر-

تـأثير دامنـه   ). 1390. (رحيم نيا، رضا؛ حيدري بنـي، داريـوش  -

هـاي  بر مقاومـت فشـاري و كششـي خشـت    ) PI(خميري خاك 

ان بـراي اسـتفاده در حفاظـت از سـازه هـاي      تثبيت شده با سـيم 

هـاي تـاريخي فرهنگـي، شـماره دوم،     مرمت آثار و بافت. خشتي

.102-91سال اول، صص 

انتشارات دانشـگاه  . مصالح ساختماني). 1385. (رحيمي، حسن-

.تهران، تهران

المللـي و  مـديريت امـور بـين   . سازمان ميراث فرهنگي كشـور -

ش چـاپ مقـاالت نهمـين كنفـرانس     پي). 1382. (روابط فرهنگي

: تهـران ). يـزد (المللي مطالعه و حفاظـت و معمـاري خشـتي    بين

.معاونت معرفي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي كشور

ارائـه تركيـب بهينـه بـراي اسـتحكام      ). 1384. (طبسي، محسن-

هاي مصرفي در مرمت بناهاي تاريخي كوه خواجـه  بخشي خشت

.58-53، شماره بيست و سوم، صص مجله هنرهاي زيبا. سيستان

نشـر فضـا،   . معمـاري بـومي  ). 1384. (فالمكي، محمد منصور-

.تهران

. تكنولـوژي مرمـت معمـاري   ). 1387. (فالمكي، محمد منصور-

.نشر فضا، تهران
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مصاحبه منتشر شده دربـاره معمـاري   ). 1390. (فوالدي، محمد-

رضـا  بومي خشتي و حفاظت و مرمت در جنوب خراسان توسط

دانشـگاه  . پيوست پايان نامه كارشناسي ارشـد . ماهدي7. رحيم نيا

.187ص :هنر اصفهان

مصاحبه منتشر شده دربـاره معمـاري   ). 1390. (قاسمي، محمد-

بومي خشتي و حفاظت و مرمت در جنوب خراسان توسط رضـا  

دانشگاه . پيوست پايان نامه كارشناسي ارشد. آذرماه26. رحيم نيا

.172ص : انهنر اصفه

گـل و ارزش آن در محافظـت از   كـاه ). 1382. (كليايي، مهدي-

هاي عمـل آوري فلـز و پخـت    حفاظت از كوره(هاي گلين سازه

پايان نامه كارشناسي، دانشگاه ).سفال در محوطه تاريخي اريسمان

.هنر اصفهان

. مصالح ساختماني يادنامه اسـتاد حـامي  ). 1385. (گروه مؤلفان-

.دانشگاه تهران، تهرانانتشارات 

. هاي تثبيت شده براي ساختمانخشت).1360. (النت، ام، جي-

. 13ترجمه مقاالت علمي و فني شـماره  : ترجمه فروز روشن بين

.سازمان تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران

خشت از ديدگاه : در آيينه خشت خام). 1384. (مسرت، حسين-

ث فرهنگي شهر تاريخي يزد، پايگاه ميرا. معماري و مردم شناسي

.يزد

هاي ارزيابي شيوه هاي اجراي ساختمان). 1388. (مهدي، طارق-

مجموعــه مقــاالت كارگــاه . ســنتي بــا اســتفاده از مصــالح بــومي

مركـز تحقيقـات سـاختمان و    . آوري بـومي ايـران  تخصصي فـن 

.93-79صص . مسكن

ه مصـاحبه منتشـر شـده دربـار    ). 1390. (مهديزاده، سيد موسي-

معماري بومي خشتي و حفاظـت و مرمـت در جنـوب خراسـان     

پيوست پايـان نامـه كارشناسـي    . آذرماه19. توسط رضا رحيم نيا

152ص : دانشگاه هنر اصفهان. ارشد

مصــاحبه منتشــر شــده دربــاره ). 1390. (اكبــرميرشــب، علــي-

معماري بومي خشتي و حفاظـت و مرمـت در جنـوب خراسـان     

پيوسـت پايـان نامـه كارشناسـي     . مـاه دي1. توسط رضا رحيم نيا

.177ص : دانشگاه هنر اصفهان. ارشد

ترجمـه مهـرداد   . هاي گلينحفاظت سازه). 1998. (وارن، جان-

انتشارات رسـانه پـرداز بـا همكـاري موسسـه      ). 1387. (وحدتي

.فرهنگي ايكوموس ايران، تهران
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