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 چکیدٌ

 

زض قٕاَ وكٛض تٝ زِیُ ٚفٛض قاِیعاض قغُ اوخط ٔطزْ ضٚؾتاٞای ایٗ ٔٙاعك وكاٚضظی تٛزٜ ٚ اظ زیطتاظ ٔحهَٛ قاِیعاض ٘عز ٔطزْ اظ 

ا اٌطچٝ یىی اظ راشتٝ ٞای ٌطزقٍطی تٝ قٕاض ٔی ضٚ٘س أا ایٗ ضٚظٞا زض ٔؼطو فطأٛقی رایٍاٜ تاالیی تطذٛضزاض تٛزٜ اؾت.وٙسٚد ٞ

لطاض ٌطفتٝ ا٘س. یىی اظ ٔتؼّمات ذا٘ٝ ٞای ؾٙتی ضٚؾتایی زض ایٗ ٔٙغمٝ وٙسٚد اؾت. زض ٚالغ وٙسٚد اتاله چٛتی ٔطتغ قىّی اؾت 

پطزاذتٝ ضط زض ذهٛل ؾاذت،واضتطز ٚ ذهٛنیات ٚیػٜ ایٗ ؾاظٜ وٝ زض اضتثاط تا واض وكاٚضظی ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔیٍیطز.ٔماِٝ حا

اؾت.ٔغاِة ٌطز آٔسٜ زض ایٗ تاضٜ تٝ وٕه  افطاز آٌاٜ ٔحّی ٚ تركی ٘یع تٛؾظ تطزاقت ٞای ٔیسا٘ی ٚ تىیٝ تط اعالػات ٌطزآٚضی 

وطزٖ ٚ ٍٟ٘ساضی ٔحهٛالت ٔٛضز  قسٜ ا٘زاْ ٌطفتٝ.وٙسٚد ٞا ٘مف ٟٕٔی زض ظ٘سٌی ضٚؾتاییاٖ زض ٌصقتٝ ایفا ٔی وطز٘س تطای ا٘ثاض

اؾتفازٜ لطاض ٔی ٌطفتٙس.أا أطٚظٜ قاٞس اظ تیٗ ضفتٗ ایٗ تٙا ٞای اضظقٕٙس ٞؿتیٓ. ٚ  تایس تٝ فىط تٕٟیساتی تطای حفظ ایٍٙٛ٘ٝ  

 تٙاٞای تاضیری ٔؼٕاضی تٛٔی ٌیالٖ تاقیٓ.

 

 

ٌیالٖوٙسٚد، ٔؼٕاضی ؾٙتی، قاِیعاضٞای ٌیالٖ، ضٚؾتاٞای ياشٌ َای کلیدی:   
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 مقدمٍ

زض ٌٛقٝ وٙاض ایٗ ٔطظ ٚ تْٛ پٟٙاٚض وٝ تاضید تٕس٘ف تٝ ٚؾؼت تٙٛع الّیٕی آٖ ٔی تاقس قاٞس غٙای ٔؼٕاضی تٛٔی تا تىیٝ تط 

 ٕٞؿاظی آٖ تا ٌٛ٘اٌٛ٘ی الّیٓ ٚ قطایظ ظیؿت ٔحیغی ٞؿتیٓ

ٔحیغی ٚ عطاحی ٔٛضز تطضؾی ٚ ٔؼٕاضی ؾطظٔیٗ ٌیالٖ  ٞٓ ٔا٘ٙس زیٍط ٘ماط ایطاٖ ٔی تٛا٘س اظ زٚ رٙثٝ قطایظ الّیٕی، 

تفؿیط لطاض ٌیطز تفاٚت ظاٞطی ذا٘ٝ ٞای ضٚؾتایی ٌیالٖ ٔتاحط اظ ضاتغٝ تٍٙاتًٙ فطْ ٔؼٕاضی تا ٘ٛع ٔؼیكت ٚ قطایظ الّیٕی 

ٚ ٔحیغی ٔی تاقس.ٞط چٙس تاحیط الّیٓ فطْ ٚػّٕىطز تٙاٞا ضازض قٕاَ تٝ ػٙٛاٖ ػأُ تاییٗ وٙٙسٜ زض ٘ظط ٔی ٌیط٘س ِٚی رٙثٝ 

ی ٔؼٕاضی ٚ ظیثا قٙاذتی آٖ ٘یع اظ إٞیت تاالیی تطذٛضزاض اؾت.تا ٍ٘اٞی ٌصضا تٝ ٞط وساْ اظ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔؼٕاضی زض ٔی ٞا

٘ٝ ؾٙتی ٌیالٖ وأال تط آٔسٜ اظ عثیؼت اعطافف اؾت.تٝ عٛض وّی تٝ واضتطزٖ ٔهاِحی ایاتیٓ وٝ ػٙانط تٛرٛز آٚض٘سٜ یه خ

ٕاٍٞٙی ٚ ٞاضٔٛ٘ی تا عثیؼت اؾت. اؾتاٖ ٌیالٖ تا زاقتٗ قاِیعاضٞای فطاٚاٖ وٝ اظ عثیؼت ٌطفتٝ ٔی قٛز ٔٛرة احؿاؼ ٞ

یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ٔطاوع تِٛیس تط٘ذ زض وكٛض اؾت.ٚ اظ آ٘زایی وٝ ضٚؾتاییاٖ رٍّٝ ٘كیٗ ٌیالٖ تٝ حطفٝ قاِیىاضی اقتغاَ زاض٘س 

اضی تٛی ضٚؾتایی پیطٚی ٔی وٙٙس. ٌیالٖ تٝ ٚ اظ ایٗ عطیك أطاض ٔؼاـ ٔی وٙٙس ِصا زض ٘حٜٛ ؾاذت ٔؿاوٗ ذٛز اظ قیٜٛ ٔؼٕ

زِیُ تاض٘سٌی فطاٚاٖ اظ ٔیعاٖ ضعٛتت تاالیی تطذٛضزاض ٔی تاقس تٝ ٕٞیٗ زِیُ زض ٌصقتٝ وكاٚضظاٖ رٍّٝ ٘كیٗ تا تٟطٜ ٌیطی 

ضی اظ ٔهاِح عثیؼی ٚ ٔٛرٛز زض ضٚؾتا زض ٔزاٚضت ذا٘ٝ ٞای ضٚؾتایی ا٘ثاضٞایی تطای حفظ ٚ ٍٟ٘ساضیكاِی تٝ ؾثه ٔؼٕا

تٛٔی ٌیالٖ ٔی ؾاذتٙس وٝ زض ظتاٖ ػأٝ ٔطزْ ٌیالٖ تٝ آٖ وٙسٚد ٌفتٝ ٔی قٛز.وٙسٚد ٞا تّٙستطیٗ تٙا زض ٔؿاوٗ ضٚؾتایی 

 تٝ قٕاض ٔی آیٙس. 

ٞسف اظ تطضؾی ایٍٙٛ٘ٝ تٙاٞا ٌأی اؾت وٛتاٜ رٟت قٙاذت تىٙیه ٚػّٓ ؾاظ٘سٌاٖ آٖ،زض ظٔا٘ی وٝ اتعاض ٚ ٔهاِح ؾٙتی تٟٙا 

ی ضا زض اذتیاض لطاض ٔی زاز.تفحم ٚ یافتٗ آٌاٞی زض ایٗ ذهٛل اظ آٖ رٟت حایع إٞیت اؾت وٝ زض أىا٘ات ٔحسٚز

ٔؼٕاضی تٛٔی،ؾٛز رؿتٗ اظ ضاٜ حُ ٞایی تؽ ؾازٜ ٚ اضظاٖ ٌاٜ اظ تٟتطیٗ پاؾد ٞا تٝ تطذی ٘یاظٞاؾت زض ازأٝ تٝ تطضؾی 

 ٘ىات ٔخثت ٚ واضتطز وٙسٚد زض ٔؼٕاضی تٛٔی ٌیالٖ ٔی پطزاظیٓ.

 

 معیشت ريستاییان گیالن ي تاثیر آن  بر مساکه ريستایی

زض ٘ماط ٔرتّف،حطفٝ ٞای تٛٔی ٚ ٘حٜٛ ی ٔؼیكت ٔطزْ ٔتٙٛع اؾت.تٝ تثغ فؼاِیت ٞای التهازی ٌٛ٘اٌٖٛ اٍِٛٞای ٔؿىٗ 

ٔكغّٝ ی ضٚظا٘ٝ ٘یع ٔتفاٚتی ضا ٘یع ٔی عّثس،چطا وٝ ٔىاٖ ظیؿتی تایسپاؾرٍٛی ٘یاظٞای ضفتاضی ٔطزْ زض پیٛ٘س تا واض ٚ 

تاقس.تسیٗ ؾثة زض ٞط ٔٙغمٝ ٔحٛعٝ ی ٔؿىٛ٘ی ٚ ػٙانط ذسٔاتی ذا٘ٝ زض فطْ ٚ اتؼاز  ٚیػٜ ای قىا ٌطفتٝ اؾت.ضای 

ؾاوٙاٖ رٍّٝ ی ٌیالٖ وٝ تؿتط ٔٙاؾثی رٟت قاِیىاضی زض اذتیاض زاض٘س،فضایی زض ٔحٛعٝ ٔؿىٛ٘ی وٝ زؾت ض٘ذ یه ؾاِٝ 

ای ٚ قاِی واضی ٌیالٖ ایٗ ٘یاظ ضا  طٚضی تٝ ٘ظط ٔی ضؾس.تٙاتط ایٗ وٙسٚد زض ٔٙاعك رٍّٝتط٘زىاضاٖ ضا زض ذٛز رای زٞس،ض

(28ل)ذاوپٛض،.ؾاظز ؾاظز ٔطتفغ ٔی  
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یدایش ياشٌ کىديج پچگًوگی   

وٙسٚد  ٚاغٜ ای ٔطوة اظ زٚ وّٕٝ )واٜ + ا٘سٚظ( اؾت وٝ تطاحط تغییط آٚایی حطف )ظ( تٝ حطف )د( تثسیُ قسٜ 

ت.ٚظ ٚ ؾپؽ  تٝ وٙسٚد تثسیُ قسٜ اؾزضٔحاٚضٜ تؿیاض اظ واٜ ا٘سٚظ تٝ وٙساؾت.وٙسٚد   

وٙسٚد ٚاغٜ ایی ٌیّىی اؾت وٝ تا ٘اْ ٞای زیٍط ٔحّی وٛ٘سٚد،وٛ٘سیذ،وٛضٚد،وٛتی ٚ وٛتأسض زض ٘ماط ٔرتّف ٌیالٖ 

قٛز.ٚ غطب ٔاظ٘سضاٖ اظ آٖ ٘اْ تطزٜ ٔی   

 تعریف کىديج

ضٚؾتایی ٌیالٖ اؾت. را٘ثی ذا٘ٝ ٞایوٙسٚد یىی اظ تٙاٞای   

اتالىی تا اتؼاز ؾٝ زض چٟاض ٔتط ٔطتغ ٚ اضتفاع زٚ ٔتط اؾت وٝ زضٌصقتٝ تٝ ػٙٛاٖ ا٘ثاض تط٘ذ یا زیٍط ٔحهٛالت وكاٚضظی زض 

.ٌیالٖ واضتطز زاقتٝ اؾت  

 اوًاع کىديج َا:

ی زاضز.ٞیچ یه اظ ایٗ قىُ ذعا٘ٝ ٞا زضٌیالٖ ٔتٙٛع اؾت ٚ ایٗ تٙٛع تٝ ػٛأُ ظیؿت تٛٔی ، التهازی ٚ ؾثىی تؿتٍ

تٝ تٟٙایی ٕ٘ی تٛا٘س ػّت ؾاذتٝ قسٖ ذعا٘ٝ تاقس ػٛأُ  

:ایٗ ذعا٘ٝ ٞا چٙسیٗ ٌٛ٘ٝ ا٘س  

(1)تهٛیط قٕاضٜ  ٞطٔی قىُ ،زض زِتای ؾفیس ضٚز  

 

 

)تهٛیط اظ ؾایت ٔٛظٜ ٔیطاث ضٚؾتایی ٌیالٖ(  ا٘ثاض تط٘ذ زض زِتای ؾفیسضٚز -1تهٛیط قٕاضٜ   
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(2)تهٛیط قٕاضٜ ٜ ای قىُ ذٕپاضزض غطب ٌیالٖ تٝ نٛضت ٔسٚض یا   

 

 

)تهٛیط اظ ؾایت ٔٛظٜ ٔیطاث ضٚؾتایی ٌیالٖ(  ا٘ثاض تط٘ذ زض غطب ٌیالٖ -2 تهٛیط قٕاضٜ    

 

(3)تهٛیط قٕاضٜ  تٝ قىُ وكیسٜ ٚ ذٛاتیسٜ زض قٕاَ اؾتاٖ ٚ زض رٍّٝ ٔطوعی  

 

ٔٛظٜ ٔیطاث ضٚؾتایی ٌیالٖ(ٚتالي ا٘ثاض تط٘ذ زض قٕاَ اؾتاٖ ٚ رٍّٝ ٔطوعی )تهٛیط اظ  -3تهٛیط قٕاضٜ   

وٝ تٝ زٚ ػأُ ٔطظ ذان قٙاؾی ٚ ٔطظ تاض٘سٌی  ٔطظ عثیؼی اؾت.ایٍٙٛ٘ٝ ا٘ثاض ٞا ضا اظ ٞٓ رسا ٔیىٙس ٔطظی وٝ حٛظٜ ا٘تكاض

 ٚاتؿتٝ اؾت.
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 يیصگی َای ساختاری کىديج:

ٚ اتاق ٔطتغ تا ؾمفی تا  1 "وتاْ " زاضای زٚ ؾغح تٝ ٘اْ ترت یا پایٝ ی ٔطتفغ چٛتی وٝ اتالىی اؾت ؾٛاض تط چٟاض

 اتاله وٙسٚد اظ اعطاف وأال تؿتٝ ٚ ٚضٚزی آٖ زض وف اتاله تؼثیٝ قسٜ اؾت. قیة تٙس تطای زفغ وأُ آب تاضاٖ.

ٞا اظ   ؾاظ٘س تا وٙسٚد  ای ٔی  تٝ ٌٛ٘ٝ ٞای تاضظ ٔؼٕاضی تٛٔی زض ؾاذت وٙسٚد ایٗ اؾت وٝ تٙای آٖ ضا اظ ٚیػٌی ٕٞچٙیٗ

قٛز. تٙا تٝ تزطتیات ٚ  قٛز وٝ ؾثة ذكه وطزٖ تط٘ذ ٔی  تطای رطیاٖ ٞٛا تؼثیٝ ٔی پاییٗ تا تاال ٚ زض ٔیا٘ٝ ٞٛاوكی

تطای وكیسٖ تط٘ذ تٝ وٙسٚد اظ چٛب  .تط٘ذ زض وٙسٚد تٕا٘س، پرت ٚ عؼٓ راِثی ذٛاٞس زاقت 2 "قّتٛن "قٙیساضٞا، اٌط

 "ًٙٝ ِزٚذاِ "زٚقاذٝ قثیٝ
قٛز وٝ یه ؾطـ ٚنُ تط عٙاب اؾت   یا چٍٙه وٝ تٝ قىُ ػسز ٞفت اؾت، اؾتفازٜ ٔی 3

"زَضظ "ٚ ؾط زیٍط ضا تط٘ذ
تاالتط تٛزٖ آٖ اظ  ٟٕٔتطیٗ ٚیػٌی وٙسٚد ٔی وكٙس. وٙٙس ٚ اظ ظٔیٗ تٝ تاالی وٙسٚد  فطٚ ٔی 4

.تاقس ؾغح ظٔیٗ ٔی  

 کاربرد کىديج:

آٖ ٞا پؽ اظ تطیسٖ تط٘ذ ،  وٙسٚد واضوطز التهازی زاضز ٚ تطای ٍٟ٘ساضی ٔحهَٛ یه ؾاِٝ قاِیىاض ؾاذتٝ ٔی قٛز.

ذٛتی ٙسٚد تا چٙس ؾاَ تٝ .تط٘ذ ٞا ضا ٔیتٛاٖ زض و ضا زض زؾتٝ ٞای وٛچه تٝ ٘اْ زضظ تٝ اتاله وٙسٚد ا٘تماَ ٔی زٞٙس

آب تاضاٖ یا عغیاٖ ضٚزذا٘ٝ ٚ ضعٛتت ظٔیٗ تٝ . زض ٔٙاعك پط تاضاٖ ٚ رٍّٝ ای ا٘ثاضٞا ضا ضٚی ؾىٛ  ٔی ؾاظ٘س تا ٍٟ٘ساقت

تٝ  اظ ٘فٛش حیٛا٘ات ٔٛشی تٝ ذهٛل ٔٛـاظ ؾٛی زیٍط  .ٔحهَٛ تط٘ذ آؾیثی ٚاضز ٘ؿاظز ٚ تاػج فاؾس قسٖ تط٘ذ ٍ٘طزز

اٞای ضٚؾتایی واضوطزٞای چٙسٌٛ٘ٝ زاض٘س وٙسٚد ٞٓ زاضای ضفآ٘زایی وٝ تٕأی  اظ .ٕ٘ایس زاذُ ا٘ثاض تط٘ذ پیكٍیطی ٔی

ٔؼطٚف تٝ ترت وٙسٚد تؼضا ٔىا٘ی تطای اؾتطاحت واضٌطاٖ پؽ اظ واض ٚ  واضتطی ٞای فطػی اؾت.وتاْ یا ؾغح وٙسٚد،

ٛاظْ وكاٚضظی ٔٛضز اؾتفازٜ ٕٞچٙیٗ ٔىا٘ی تطای حهیط تافی ٚ فضایی تطای تاظی وٛزواٖ یا رایی تطای ٍٟ٘ساضی اقیاء ٚ ِ

(4)تهٛیط قٕاضٜ  لطاض ٔی ٌیطز.  

                                                           
کتام: تاالری که از چوب و تخته می سازند. - 1  

شلتوک: برنج پوست کنده - 2  
دو خاله لنگ: قطعه چوبی سه شاخه برای انتقال درزهای برنج به اتاقک اصلی - 3  

عبارتست از مقدار برنجی که ساقه های آن در مشت جا شود.: واحد خوشه های برنج درو شده است و   (darz) - درز 4  
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ترت وٙسٚد  -4تهٛیط قٕاضٜ   

 طریقٍ ساخت کىديج:

تطای ؾاذت وٙسٚد اَٚ ضٚی ظٔیٗ ضا تا ؾًٙ  وٙسٚد زض لؿٕت رٍّٝ ایی اؾتاٖ ٌیالٖ ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔی ٌیطز.

ٚ ٌُ ٔی پٛقا٘س٘س تا ؾغح آٖ اظ ظٔیٗ چٙس ؾا٘تی ٔتط فانّٝ تٍیطز ٚ ؾغحی ناف تٝ زؾت آیس تؼس اظ آٖ ضٚی واٍُٞ 

وٝ ضٚی ترتٝ ٞا پایٝ ایی  (5)تهٛیط قٕاضٜ  زض چٟاض عطف آٖ چٙس ترتٝ چٛب تٝ نٛضت افمی ٚ ػٕٛزی لطاض ٔی زاز٘سٞا 

ایٗ پایٝ ٞا ٘مف ؾتٖٛ ضا ایفا  آظاز وٝ زض رٍُٙ ٞای آٖ ٔٙغمٝ ٔٛرٛز تٛزٜ اؾتفازٜ ٔی وطز٘س. نٕس، ای افطا،اظ چٛب ٞ

وٝ ؾغح ٔمغغ آٖ ٞا زض لؿٕت پاییٙی ؾتٖٛ حسالُ ٘یٓ تٝ نٛضت چٟاض تطاـ زض ٔی آٚضز٘س  ؾتٖٛ ٞا ضا .ٔی وٙٙس

لؿٕت تاالیی ؾتٖٛ لطاض ٔی  ٝ چٛتی تٝ نٛضت ٌطز زضؾا٘تی ٔتط ٚ زض تاالی ؾتٖٛ ؾغح ٔمغغ ؾی ؾا٘تی ٔتط اؾت. لغؼ

"ٚاقاٖ ٞایی " ضٚی ؾتٖٛ ٞا (6)تهٛیط قٕاضٜ  زاز٘س تا ٔا٘غ ٚضٚز را٘ٛضاٖ ٔٛشی تٝ ذهٛل ٔٛـ ٞا تٝ وٙسٚد قٛز.
تٝ  5

وٛتی ٔی ؾا٘تی ٔتط ٔی ذٛاتا٘س٘س ٚ تؼس ٚاقاٖ ٞای زیٍط ضا تا فانّٝ لطاض ٔی زاز٘س ٚ ضٚی آٖ ضا ترتٝ  24تا 15اتؼاز 

لؿٕتی اظ وف ضا تٝ نٛضت تاظ ٔی ٌصاقتٙس تا ضفت ٚ آٔس ضاحت تط ا٘زاْ قٛز زض ٔٛالؼی  وطز٘س تا وف وٙسٚد ؾاذتٝ قٛز.

تطای تاال ضفتٗ اظ وٙسٚد اظ ٘طزتاٖ وٕه ٔی ٌطفتٙس. زاز٘س.ٔی ٕ٘ی قس ترتٝ چٛتی لطاض  ای وٝ اظ آٖ اؾتفازٜ  

                                                           
واشان: چوب های افقی و عمودی که برای زیرسازی سقف استفاده می شود. - 5  
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طاض ٌیطی ؾتٖٛ ضٚی آٖظیط ؾاظی پایٝ ؾتٖٛ ٚل  -5تهٛیط قٕاضٜ   

 

لغؼٝ چٛب ٌطز -6تهٛیط قٕاضٜ   

"آراضٞا " ؾا٘تی ٔتط تٛز لطاض ٔی زاز٘س ٚ تؼس 14تا 8ؾمف ضا اظ ؾط چٛب وّفت وٝ ؾغح ٔمغغ آٖ 
تا ضا  6

"ٚیطیؽ"
"ِی " ضا تاتؼس ضٚی ؾمف  ( 7)تهٛیط قٕاضٜ تٝ ؾط چٛب ٔی تؿتٙس7

"وّٛـ"یا  8
زؾتٝ قسٜ اظ پاییٗ ٚاقاٖ   9

تٝ ٕٞیٗ تطتیة تا لؿٕت تاالی ؾمف ازأٝ ٔی زاز٘س  ٖ زٚض ؾط چٛب ٞا ضا ٔی پٛقا٘س٘س ٚ ؾا٘تی ٔتط اظ ٚاقا 24تٝ فانّٝ 

ٚ تا لؿٕت پاییٙی وٙسٚد ٔی آٔس.ؾمف ایٗ تٙاٞا تا قیة تٙس ؾاذتٝ ٔی قس   

                                                           
آجار: سر شاخه های درختان  - 6  
ویریس: طنابی است که از ساقه های برنج بافته می شود. - 7 

مرداب ها یا به اصطالح محلی در سل ها می روید.لی: لی یا لیق گیاهی است که در  - 8  
کلوش: همان ساقه های برنج است. - 9 
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اتهاَ آراض تٝ ؾط چٛب تٛؾظ ٚیطیؽ -7تهٛیط قٕاضٜ   

تٝ زِیُ ایٙىٝ تٝ ٘مغٝ نفط ٕ٘ی ضؾٙس تطای ػسْ ٘فٛش آب تاضاٖ تٝ زاذُ وٙسٚد  وٝ تٝ قىُ ٔخّج زض آٔسٜ ٘ٛن ؾمفزض  

"ٌٕذ"زض تاالی ؾمف یه 
(8)تهٛیط قٕاضٜ  .ٔی زاز٘س لطاض10  

 

 

ؾمف ٌاِی پٛـ ٚ لطاض زازٖ ٌٕذ ضٚی ؾمف -8تهٛیط قٕاضٜ   

:طریقٍ ساخت کًتی  

تٝ  ا٘ثاضٞای تط٘ذ ضا وٛتی ٔی ٘أٙس عطیمٝ ؾاذت آٖ تا وٙسٚد وٕی ٔتفاٚت اؾت. ایٍٙٛ٘ٝزض لؿٕت غطتی ٌیالٖ ٘اْ 

ؾٝ عطف آٖ وأال تؿتٝ ٚ یه عطف آٖ  ؾا٘تی ٔتط اظ ؾغح ظٔیٗ فانّٝ ٔی ٌطفتٙس. 144تا  84ٚؾیّٝ ٌُ ٚ ؾًٙ یا آرط 

ٚ آٔس وطز. ضٚی زیٛاضٜ ٌّی لغؼاتی  تاظ ٔی ٌصاقتٙس ٚ زضی چٛتی زض آٖ لؿٕت لطاض ٔیساز٘س تا تتٛاٖ تٝ ضاحتی ضفت

چٛتی  لطاض ٔی زاز٘س ضٚی ایٗ ترتٝ ٞا ؾتٖٛ ٞا ضا تٙا ٔی وطز٘س ؾتٖٛ ٞا ضا تا فانّٝ ٞای ٘عزیه اظ ٞٓ لطاض ٔی زاز٘س ٚ 

ٚ ا ضا ٕٞا٘ٙس وٙسٚد ارطا ٔی وطز٘س آٖ ٚاقاٖ ٞٚ ضٚی  (9)تهٛیط قٕاضٜ  آٖ ٞا ضا تٝ نٛضت چٟاض تطاـ زض ٔی آٚضز٘س

"ِتٝ  "ف ؾمف آٖ اظ ِتٝ اؾت.ٞٓ تا ؾط چٛب ٚ آراض ٔا٘ٙس وٙسٚد ٔی ؾاذتٙس أا پٛقؾمف 
ٞا ضا اظ پاییٗ ٚاقاٖ ٞا 11

پاییٙی لطاض ٔی زاز٘س  ٔی وطز٘س تا ٔید تٝ ؾطچٛب ٞا ٔیرىٛب ٔی وطز٘س ٚ ِتٝ تؼسی ضا ضٚی ِتٝ ی قطٚع تٝ ٚنُ وطزٖ 

ضا ا٘زاْ ٔی زاز٘س تا آب تاضاٖ تٝ ضاحتی ؾطاظیط  ضٝ ایٗ زِیُ ایٗ وات (14)تهٛیط قٕاضٜ  ٚ تٝ ٕٞیٗ تطتیة تاال ٔی ضفتٙس

 قٛز ٚ آب تاضاٖ ٚاضز وٛتی ٘كٛز.

                                                           
گمج: ظرف لعابی از جنس خاک رس - 10  

سانتی متر است که برای پوشش شیروانی در مناطق شمالی کشور استفاده می  20*40لته: نام تکه تخته هایی در ابعاد حدودا  -
  11شود.



معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن   

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

44تیر ماٌ  -تُران   

 

٘حٜٛ ی ارطای وٛتی -9تهٛیط قٕاضٜ   

 

ؾمف ِتٝ پٛـ -14تهٛیط قٕاضٜ   
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 طریقه ساخت کروج:

ٚ ذٛاتیسٜ ضٚی ظٔیٗ تٝ نٛضت وكیسٜ، ٔؿتغیُ قىُ  زض ٘احیٝ ٔطوعی ٌیالٖ ا٘ثاضٞای تط٘ذ وطٚد ٘اْ زاضز وطٚد ٞا

ؾا٘تی ٔتط  25تا  24تطای ؾاذت وطٚد اَٚ ؾتٖٛ ٞا ضا وٝ اظ چٛب زضذتاٖ ٔٙغمٝ تا ؾغح ٔمغغ  ٚ تٝ قىُ ذا٘ٝ ٞؿتٙس.

تؼس اؾت  ضا تا فانّٝ ی وٓ اظ ٞٓ تٙا ٔی وٙٙس ٚ تؼس چٛب ٞای ٘اظوتط ضا تٝ نٛضت افمی ضٚی ؾتٖٛ ٞا لطاض ٔی زاز٘س ٚ 

      ٚنُظٔیٗ ضا وٕی ٔی وٙٙس تا ٘ی ٞای زؾتٝ قسٜ ضا زاذُ آٖ لطاض زٞٙس ٚ تا ٚیطیؽ ٘ی ٞا ضا تٝ ؾتٖٛ ٞای چٛتی 

)تهٛیط  ؾا٘تی ٔتط ٘ی ٞا ضا تا ٌُ ٔی پٛقا٘س٘س تسیٗ عطیك زیٛاضٜ وطٚد ؾاذتٝ ٔی قس. 54ٔی وٙٙس ٚ اظ پاییٗ تٝ ا٘ساظٜ 

قا٘س٘س.واٜ ٞا ضا زؾتٝ زؾتٝ ٔی پٛ ی ارطا ٔی قسٜ ٚ ضٚی آٖ ضا تا ِی یا وّٛـؾمف آٖ ٘یع تٝ نٛضت قیطٚا٘ (11قٕاضٜ 

ز٘س ٚ اظ پاییٗ ؾمف آٖ ٞا ضا تا ٚیطیؽ تٝ چٛب ٞای انّی ٔی تؿتٙس.ٔی وط  

 

٘حٜٛ ؾاذت زیٛاضٜ وطٚد -11تهٛیط قٕاضٜ   

 

 قسٜ اؾت.أطٚظٜ تٝ زِیُ ٚضٚز ٔاقیٗ آالت رسیس وكاٚضظی حضٛض ایٗ ٔؼٕاضی اضظقٕٙس تٛٔی وٕطً٘ تط  ٔتاؾفا٘ٝ

ٞٙٛظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی اظ وٙسٚد زیسٜ ٔی قٛز أا ٔهاِح آٖ ٚ نٛٔؼٝ نطا  زض تطذی اظ ضٚؾتاٞای ضٚزؾط،آؾتا٘ٝ، الٞیزاٖأا 

ؾمف آٖ پٛقف  ٚ اؾتفازٜ ی چٙسا٘ی اظ آٖ ٕ٘ی قٛز. أا واضتطز آٖ ٔا٘ٙس ٌصقتٝ ٘یؿتوٕی ٔتفاٚت تط اظ ٌصقتٝ اؾت.

(12ٚ زیٛاضٜ ی آٖ چٛتی اؾت.)تهٛیط قٕاضٜ  .أطٚظٜ اظ حّة ٔی تاقس
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نمونه ای از کندوج های امروزه)تصویر از وبالگ سماموس ( -12تصویر   
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 وتیجٍ گیری:

تىیٝ تط ٔهاِح ٔٙغمٝ ای ٚ أىا٘ات ؾاذت ٚ ؾاظ  زض ٌیالٖ وٝ ٘اقی اظ قطایظ ظیؿت ٔحیغی اؾت،٘ٝ تٟٙا ظاٞطی 

ایٗ ٔتفاٚت تٝ تٙاٞای ایٗ ٘احیٝ زازٜ اؾت،تّىٝ تٝ ٚاؾغٝ اؾتفازٜ فطاٚاٖ اظ چٛب ٚ اِیاف ٌیاٞی زض تٙا ٚ ذهٛنیات ٚیػٜ 

ظ زیٍط ٘ماط ایطاٖ ٔی تاقس. تطضؾی ضٚـ ٞای ؾٙتی ؾاذتٕاٖ ؾاظی ٔهاِح،ضٚـ ٞای ؾاذتٕاٖ ؾاظی زض ٌیالٖ ٔتٕایع ا

ٔا ضا تٝ تؼأُ وأُ ا٘ؿاٖ ٚ ٔحیظ پیطأٖٛ  ضٚؾتایی ٌیالٖ تٝ ٔٙظٛض قٙاذت یىی اظ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔؼٕاضی ٕٞؿاظ تا عثیؼت،

ؾاذت ٚ حؽ ی تىٙیىی ذٛز ضٕٖٞٙٛ ٔی ؾاظز،وٝ ایٗ ٕٞٝ حىایت اظ زا٘ف تكطی ٞٛقٕٙس زض ظٔا٘ی تا ٔحسٚزیت ٞا

زض ایٗ ٔٙغمٝ  احتطاْ تٝ عثیؼت ٔی ٕ٘ایس.چٙا٘ىٝ ػٙانط ٔؼٕاضی ٚ ارعاء ؾاذتٕا٘ی ٕٞٝ زض رٟت ؾاذت ٔؼٕاضی پٛیا،

  (51،ل 1385)ذاوپٛض،ذال تا قطایظ ظیؿت ٔحیغی ٚیػٜ آٖ ٔی تاقس.

ٞٛقٕٙسا٘ٝ اظ  ٔؼٕاضی یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ ٕ٘ٛزٞای تٕسٖ ٞط رأؼٝ اؾت. تا حصف ٌصقتٝ ٚ ذطز ٘یاواٖ ٔاٖ وٝ

ٔٛاٞة عثیؼت اؾتفازٜ وطز٘س ٚ آٌاٞا٘ٝ زض تطاتط قسایس آٖ تٝ تٟتطیٗ ٚ ؾازٜ تطیٗ پاؾد ٞا ضؾیس٘س،ٕ٘ی تٛاٖ آیٙسٜ ای 

 ضٚقٗ پیف ضٚ زاقت.

ذت تسٖٚ ٔكىُ ٚ ایطاز تٙا  تٕاْ ٔهاِح تٛٔی تٛزٜ ٚ اظ ٘ظط ایؿتایی ٚ ؾإٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔالحظٝ قس زض ایٍٙٛ٘ٝ ا٘ثاضٞا 

. ٚ ٔغاتك تا ٘یاظ ؾاوٙیٗ ٔٙغمٝ تٛزٜ ا٘س ٚ وأال واضتطزی قسٜ    

ٕٞؿاظی تا الّیٓ ٚ اؾتفازٜ اظ ٔٙاتغ لاتُ زؾتطؼ ٚ تٛٔی ٞٓ اظ ٘ظط التهازی تٝ نطفٝ تٛزٜ، ٞٓ آؾایف ٚ ضاحتی 

طای ٞط چٙس ٚ تاػج پطٞیع اتالف ا٘طغی ٔی قٛز. ٔؼٕاضی تٛٔی ٔا تایس اٍِٛیی تتیكتطی ضا تطای ؾاوٙیٗ تٝ ٚرٛز ٔی آٚضز 

تٟتط وطزٖ ٔؼٕاضی ٔؼانط ٔا تاقس ٚ ٔا تایس اظ تزاضب ٌصقتٍاٖ ذٛز تٝ ٘حٛ احؿٗ اؾتفازٜ وٙیٓ ٚ لسض ایٍٙٛ٘ٝ تٙاٞا ضا وٝ 

زاقتٝ تاقیٓ ٚ تا حس أىاٖ اظ حفظ ٚ اضظـ تاضیری زاض٘س ٚ زض حاَ فطأٛقی لطاض ٌطفتٝ ا٘س ٚ  تٝ ؾٕت ٘اتٛزی ٔی ضٚ٘س ضا 

ٓ. ٚ تاػج تطٚیذ ٔؼٕاضی تٛٔی ذٛز تاقیٓ.ٍٟ٘ساضی آٖ ٞا تىٛقی  
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