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  پی و دیوار: هاي سنتی با مصالح بنایی  اجراي ساختمانآموزش

حسین زمرشیدي
1  

  

  چکیده

 روستایی که ناشی از عدم استفاده از مصالح مرغوب، عدم آگاهی از اصول اجرایی و به ویژهشیوه هاي غلط اجراي ساختمان هاي سنتی و 

 جانی فراوانی شده به ویژهچندان مهیب اما با خسارت هاي مالی و وانح از زلزله هاي نه بب ایجاد فجیح ترین سجزئیات فنی است، س

  .است

 در و هم،  بناها افزایش چشم گیري پیدا می کند عمر مفید اینهم  زیرا،ضروري است کامال  امري ساختمان سنتیآموزش اجراي فنی

   .دشومقابل زلزله مقاوم می 

شیوه هاي ساخت بناهاي آجري که به آن وزش ساخت این بناها در روستاهاي کشور و  بومی و آم بنایی ودر این مقاله با رویکرد به مصالح

یی خاص در  اجراي قیر اندود با شیوه اجرامقاوم سازي زمین زیر پی، پی سازي هاي اصولی، کرسی سازي و:  است که شامل شدهپرداخته

 به وسیله يا اتصاالت آجري، همراه با مهار سازي اسکلت بنا دیوار سازي ها باز  و همچنین  مقاوم می باشندمقابل تحرکات زمین لرزه

یات  پوشش نعل درگاه سازي با جزی: نظیرموردهایی در مقاله بعدي که ادامه این پژوهش می باشد، . ذکر شده استيپشتواره ها در نما

امید است با  .ازه ذکر خواهد شد در س و پوشش سقفبه طور هم زمانقی  هاي عمودي و اف کالفبندي.فنی و اتصال با سفت کاري

چارچوب هاي در ) هستندکه سرمایه ملی کشور نیز  (آجري سنتی هاي  که در این بحث آمده است، ساختمانهایی رهنمودها و آموزش

  .مبانی ذکر شده ساخته شوند

  

   آموزش مصالح بومی،زلزله، پی سازي، ساختمان هاي سنتی، :کلید واژه ها

  مقدمه  -1

 درصد از 65مار وزارت مسکن و شهرسازي حدود بنا به آ

 روستایی به ویژهساختمانهاي کشور را بناهاي سنتی و 

 چوب و – سنگ – آجر –خشت «ساخته از مصالحی چون 

  .]1[ دهند میتشکیل » ...

ی هاي غلط اجرای مصالح مرغوب و شیوهعدم استفاده از 

را  ها  از زلزله ناشیترین سوانح  فجیعتاسبب شده است 

اهد باشیم؛ همچون زلزله بوئین زهراي قزوین در سال ش

در جنوب ) ش. هـ1375(، زلزله سال )ش. هـ1341(

) ش. هـ1369(، زلزله سال »خراسان جنوبی«خراسان 

 1382( زلزله بسیار دلخراش سال به ویژهرودبار و زنجان  و 

  ساختمان هاي   در   زیاد بسیار تلفات  با » بم« در )ش.هـ

  

!!

  

نتی، با مقایسه این بناها با بناهاي سنتی و سی روستای

شود که شدت  خیزي چون ژاپن مالحظه می کشورهاي زلزله

زلزله در مجمع الجزایر ژاپن در حدود هفت درجه یا بیشتر 

 جانی بسیار به ویژهبا خسارات مالی و » رشتر«در مقیاس 

اندك و ناچیزي مواجه بوده و این در صورتی است که 

تر از هفت  ور ما پایینوع پیوسته در کشهاي به وق زلزله

 بوده اما در مقابل خسارات و تلفات بسیار درجه رشتر

  .]2[ استوحشتناکی را به همراه داشته 

از این جهت مشخص است که بناهاي سنتی یاد شده کشور 

ما در اثر عدم استفاده از مصالح مرغوب و عدم توجه به 

ه بایستی  بوده کنامناسباصول اجرایی و جزئیات فنی 

 و اجراي آنها در شکل واقعی با دگرگونی اصولی از اجرا

 عایق هاي رطوبتی، به ویژهمقاوم سازي جهت ضد زلزله و «

 همراه شده و بناهایی براي کشور ساختمان ». . .حرارتی و 

شود که عمر مفید قابل توجهی را داشته، خصوصاً در مقابل 

به طور شتی ایران اصوالً ساختمانهاي خ. زلزله مقاوم باشد

 تربیت  دانشگاهنی و مهندسی،دانشکده ف، گروه عمران،  استادیار-1

   تهران-  شهید رجاییدبیر

 دانش 3چهره ماندگار در عرصه معماري سنتی ایران و دارنده نشان درجه 

  ) مجله فناوري و آموزش(
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شود که عمر مفید قابل توجهی را داشته، خصوصاً در مقابل 

به طور شتی ایران اصوالً ساختمانهاي خ. زلزله مقاوم باشد

و اجراهاي بسیار غلط » مصالح خاکی« به علت نوع عمومی

 مقالهمستلزم به تجدیدنظر کامل بوده که بحث آن در این 

 –آجري «هاي  اما اگر در ساختار ساختمان. گنجد نمی

سنتی دقت شود روند ساخت و ساز آنها » سنگی و چوبی

مند  آنها بهرهتواند مورد قبول واقع شده و با ایمنی از  می

در این بحث به ذکر کلیات فنی از طرح و ساخت از پی . شد

  .پردازیم می» هاي آجري ساختمان «موردهاتا سقف و سایر 

  اصل موضوع -2

 ساختمانهاي سنتی نباید از دو طبقه به طور عمومی -1

ها با مصالح  چراکه عملکرد این ساختمان. بیشتر باشند

 در مقابل تحرکات زمین لرزه  بیشتر از دو طبقهیابنایی 

تواند زیرزمین در یک  این بناها می. شوند دچار واکنش می

 متر از ارتفاع در زمین و بقیه آن 5/1طبقه به طوري که 

جهت نوررسانی و عدم پله خور زیاد، بلندتر از سطح زمینِ 

تر از  دیوارهاي زیرزمین تا یک نیمه عریض. طبیعی باشد

  .]2و1 [باشد  دیوارهاي طبقه فوقانی

 برابر بعد عرضی آن 3 بعد طولی ساختمان نباید از -2

.تجاوز کند، چراکه در مقابل زلزله خطر واژگونی وجود دارد

 به خاطر نور و تابش خورشید به ساختمان پیش -3

.ها بایستی متعادل باشند ها و تورفتگی آمدگی

ها با مصالح بنایی سعی شود پیش آمدگی قائم   در سازه-4

 120اما پیش آمدگی بالکن از سه طرف باز تا . شدنبا

متر و   سانتی150متر و براي بالکن دو طرف باز تا  سانتی

شود و بیشتر از آن جایز  متر انتخاب می  سانتی100طره تا 

چراکه در موقع زلزله حرکات زمین لرزه تحرکات را . نیست

دهد و خطر باالنس منفی  در ساختمان شدت می

 دیوارهاي در ضمن. آورد  را به وجود می»خمیدگی عضو«

 با کالف بندي اصولی به به طور حتمقسمت پیش آمده 

  .تیرهاي پوشش باید انجام شود

 اختالف سطح در ساختمان یک طبقه با مصالح بنایی -5

مگر دیوارهاي این . متر جایز نیست  سانتی60بیشتر از 

یا با قسمت از یکدیگر با رعایت بند از هم جدا شوند و 

هاي اصولی تقویت شده تا در مقابل حرکات  کشی کالف

.شوندزمین لرزه ایمن 

شود داراي   چنانچه زمینی که روي آن ساختمان بنا می- 6

سازي مشخص  مقاومت مطلوب نباشد با محاسبه ابعاد پی

تر طرح   سطح زیر پی بایستی عریضبه طور مسلمشده که 

 شود تمان میسازي عریض سبب عدم نشست ساخ پی. شود

]3[.

هایی پس از گودبرداري سطح پی با   در چنین زمین-7

 از تنه درخت قطور با یبه طور عمومهاي سنگین که  کوبه

 در اصطالحکوبیده شده و  شود، زمین، دو دستک تهیه می

چنانچه براي این منظور بتوان از غلتک و یا . شود تخماق می

.شود کمپکشن استفاده کرد زمین تا عمقی فشرده می

گیري از یخ زدن سطح پی ارتفاع یخ زدگی   براي پیش-8

بایست نسبت  سازي سنتی و غیره الزامی است و می در پی

تر از زمین طبیعی  به نوع اقلیم، سطح روي پی پایین

.مشخص شود

 و نیست درصد جایز 15 ساختن پی شیبدار بیشتر از -9

ست به جاي بای گیري از رانش در مقابل زلزله می براي پیش

چراکه . اي استفاده شود شیبدار سازي پی، از پی سازي پله

بنا » سر خوردن«این شیوه سبب نگهداري ساختمان و عدم 

  ).1شکل  (   مقابل زلزله  خواهد شد

٨٨

  اي در زمین شیبدار  پی سازي پله 1شکل 
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  پی سازي سنتی  - 3

 آرمه ساخته بتنپی ساختمان بایستی از مصالح در اصل 

به طور راي اما استفاده از مصالح مرغوب سنتی و اج. شود

هاي   غیرمسلح و پیبتنهاي   اصولی و فنی از پیکامل

شود،   سنگی با ترتیبی که یاد می– آجري -اي  شفته

  .]3 [توان بهره گرفت می

اصولی چون پی هاي با ترکیبات، خصوصا مواد ترکیبی 

ابعاد این پی سازي هم از محاسبه و هم (پیشنهاد می شود 

ا پیوستگی پی سازي ضمن) (از نظر تجربی تعیین می گردد

از جهت چهار ضلع پی و همچنین قسمتهاي میانی به شکل 

این اصول بایستی در . کالفبندي کامل، باید رعایت شود

سایر پی سازي هاي سنتی چون آجر و سنگ مورد نظر 

   ):باشد

 شن و ماسه از درشت دانه تا ریزدانه به اندازه -1 پی شیفته

م لکات آلومینیسی( خاك رس چرب – درصد 55 تا 45

 تا 25به مقدار ) nH2O + 2SiO2 ، Al2O3 آبدار به فرمول

ساخته و  1 درصد را با هم مخلوط کرده و سپس آخوره30

 کیلوگرم در مترمکعب به شکل شیره 200آهک را به مقدار 

  .آهک درآورده و به آخوره مخلوط اضافه شود

 پس از زمان الزم مصالح ورز گرفته در -2
1

3

 پی ریخته 

 در اصطالحشود و از سنگهاي خُرد و کالن و یا آجرهاي 

شود، درون شفته ریخته و به همین  جوش شده که خُرد می

، نخستترتیب پس از خشک شدن نسبی شفته مرحله 
1

3

 

  .ریزي شود  شفته،دیگر از پی

با رعایت » زیک زاك «اي به شکل از سنگهاي بلند و ریشه -3

فاصله، درون شفته قرار داده و 
1

3

ریزي   بقیه تا روي پی، شفته

  .شود

  

                                                          
اي امـا در مقیاسـی بـسیار         گودسازي مخلوط به شـکل کاسـه      . آخوره. ١

  .وسیع

اي که از سطح روي پی خارج شده  سنگهاي ریشه :توجه

    .سبب اتصال کرسی چینی با اسکلت پی خواهد شد

  )2شکل (

باشد  مسلحعموما پی سازي بایستی ازنوع پی بتن : توجه 

 - آجري–اما از پی هاي بتن غیر مسلح و پی هاي شفته 

  سنگی با ترکیبی که یاد می شود، می توان بهره گرفت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پی سازي آجري

 شکسته و مازاد در دسترس –در مواقعی که آجر کهنه 

مالت این . شود سازي آجري نیز استفاده می باشد از پی

مالت «مالت باتارد سازي از ماسه و سیمان و یا  پی

شیوه . شود و یا مالت ماسه و آهک استفاده می» 2حرامزاده

 عایت پیوند کامل در تمامی رجها وآجرکاري براي پی با ر

 سازي اجرا   آجر در مالت، پیقطعه هاي سازي 3رقابغ

  ).3شکل (شود  

                                                          
Ï!!!100مواد چسبنده این مالت ماسه، سیمان به اندازه . مالت حرامزاده 

نظر به اینکه .  کیلوگرم در مترمکعب است125کیلوگرم و آهک حدود 

و گیرش شیره  است دقیقه 35سیمان مالت شده پس از اولیه گیرش 

آهک بسیار کند است، دوگانگی در گیرش دو مواد چسبنده این مالت 

مشهور ساخته، نام علمی این مالت آبزي » مالت حرامزاده«را به 

!. است» باتارد«
در مالت » زنجاب« آبخوار به طور کاملغوطه ور شدن آجر : غرقاب  - ٣

مالت  آجر کامال با قطعه هايحدودا شُل به طوري که اطراف 

. ریزي الزامی استپس از بنایی هر رج دوغاب. پوشش شود

  )اي شفته(سازي سنتی   جزییات پی 2شکل 

٨٩
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!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

  

  

  

  پی سنگی  -4

مالت ماسه و سیمان یا مالت باتارد متر   سانتی5 حدود - 1 

  .شود و یا مالت ماسه و آهک بر سطح کف پی پهن می

نداشته باشند با » 1خطر مکش آب« سنگهاي مقاوم که -2

و با پر کردن مالت و الشه » قفل و بست«رعایت پیوند 

سنگ در الي سنگهاي هر رج پی سازي سنگی تا سطح پی 

  .شود ساخته می

هاي پی  سنگهاي بزرگ و پهن در گوشهاستفاده از :  توجه

  . سازي تا بعدي الزامی است

معموال سطح ساختمان جهت خطر آب  : کرسی چینی

این . گرفتگی بایستی چند پله از سطح زمین بلندتر باشد

فاصله تا سطح روي پی که ارتفاع یخ زدگی نیز براي پی 

» مالت آبزي«رعایت شده با مصالح مقاوم سنگ و یا آجر و 

سازي آجري و سنگی  هاي یادشده براي پی مچون مالته

   به نام کرسی چینی و با رعایت با رعایت پیوند کامل

                                                          
 حجم خود، مکش آب 7/0 مکش آب در سنگ، برخی از سنگها تا  - 1

ها براي نما و موارد دیگر خصوصاً پی سازي  استفاده از این سنگ. دارند

چراکه سنگ در زمین مرطوب و خصوصا آبدار . باشد سنگی جایز نمی

 که در نتیجه سبب خرد شدن سنگ و نشست خطر حل شدن را داشته

.شود شدید سازه می

متر بیشتر از عرض دیوار بر سطح پی بنایی  سانتی10

 کردن بنا عمل ایزوالسیون »رجی«پس از یک . شود می

  .الزامی است

  هاي سنتی عایق کاري در سازه -5

راي قیراندود در دو الیه  بهترین نوع عایق کاري اج

اسکلت در موقع زلزله » سر خوردن«یکی از علل . باشد می

از سطح کرسی چینی، وجود قیراندود تخت که داراي حالت 

  :شود از این جهت پیشنهاد می. استباشد،  صیقلی می

 در طولهاي کوتاه، -1
1

3

 بعد موردنظر به شکل گود و 

هاي  اي زیرسازي قیراندود اجرا شود و براي طولبرجسته بر

زیر سطح قیراندود » سازي زبانه« متر 5/1بلند به فاصله هر 

  .شود متر پیشنهاد می  سانتی10الزامی است، ارتفاع گودي 

 ماهیچه در محل تقاطع عمودي و افقی سطح گود و -2

جهت پیشگیري از برش قیراندود ) مادگی(نشست کرده در 

 15برگشت قیراندود از دو طرف کرسی چینی . تالزامی اس

  )4شکل . (متر رعایت شود سانتی

  

٩٠

)پیوند بلوکی(ات پی سازي آجري با مالت ماسه و آهک  جزئی3شکل 
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  دیوارسازي  - 6

 بلوك –توان از آجر  هایی با مصالح سنتی می براي سازه

 ارتفاع به طور عمومی. ماسه سیمان و سنگ استفاده کرد

طبقه اما ارتفاع . شود  متر انتخاب می3 تا 7/2 بین طبقه ها

چنانچه ارتفاع بلندتر از .  متر قابل اجرا باشد4ند تا توا  میها

 6ها، ارتفاع را تا  کشی توان با کالف  متر خواسته شود می4

تواند از پروفیل و یا  ها می این کالف کشی. متر نیز اجرا کرد

تیرهاي چوبی مقاوم باشد و در روشهاي کالف بندي 

  .]4[ شود استفاده واقع  هايعمودي و افقی مورد

هاي یاد شده در شرایطی  استفاده از چوب در سازه(:  توجه

انجام خواهد شد که زمین موریانه نداشته باشد و یا شرایط 

 موردهايپیشگیري در آن چون اندود قیر بر سطوح آن و یا 

  .ددیگري  انجام شو

  

٩١

 جهت قیر سازي سطح کرسی و دیوار  و برجستهاجراي گود 4شکل 

 براي پیشگیري از سر خوردن در اثر زلزلهاندود
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   بازشو  - 7

بوده و از ... ند، در، پنجره، اشکاف و بازشوها شامل در ب

 زیر بایستی براي بازشوها موردهايجهت ضدزلزله بودن، 

  :درنظر گرفته شود

ها با مصالح بنایی باید سعی شود انتخاب   در سازه-1

االمکان در نواحی میانی دیوارها  بازشوها متعادل بوده و حتی

 5/2انه  بازشو وسیع و بیشتر از طول دهدر ضمن. قرارگیرند

  .نیستمتر جایز 

 سطوح باز شده در یک دیوار نباید از -2
1

3

 طول آن دیوار 

  .زیادتر باشد

متر   سانتی75 فاصله بازشو از سه کُنج دیوار نباید از -3

  » وادار«هاي قائم  مگر در طرفین بازشو از کالف. کمتر باشد

ی مقاوم باشد، استفاده که از نوع پروفیل و یا تیرهاي چوب

  .شود

   بازشوهاي متعدد  -8

 که بازشوهاي متعدد در فضا موردنظر باشد، یموردهایدر  -1

  استفاده » کالفهاي عمودي«بایستی در نبش بازشوها از وادار 

 وادارهاي قائم بایستی با کالفهاي افقی که به در ضمن. شود

به یکدیگر طور سرتاسري و پشت تا پشت دیوار استقرار دارد 

  .اتصال اصولی شوند

» هاي عمودي کالف« نشست کالفهاي افقی با وادارها -2

و با بعدي قابل توجه همراه با ) کُوم و زبانه(بایستی به شکل 

  .)5شکل (اتصاالت مقاوم باشد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٩٢

  جهت ضد زلزله...  کالفبندي افقی و عمودي در نبش در، دربند و 5شکل 
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  دیوارهاي باربر  -9

شوند  اي اتالق می  دیوارهاي ساختمان به دیوارهاي سازه-1

  . ه تحمل بارهاي جانبی و قائم را داشته باشندک

) الف: (هستند دیوارها بر دو نوع به طور عمومی -2

  دیوارهاي غیر باربر) ب. (دیوارهاي باربر

به .  آجر کمتر باشد5/1 عرض دیوارهاي باربر نباید از -3

 عرض دیوارهاي باربر نسبت به نیروهاي فشاري طور معمول

شود و در ناحیه زیرزمین   تعیین می سطح آنها از طبقه هابر

  .با بیشترین عرض دیوار مواجه است

 به طور کامل دیوارسازي ساختمان با آجر مرغوب و -4

آبخوار و مالت ماسه و سیمان و یا مالت باتارد و با رعایت 

 میلی متر و بندهاي 12ضخامت بندهاي افقی به اندازه 

 میلی متر 10 عمودي با پر کردن آنها با مالت به اندازه

  .شود بنایی 

 دیوارهاي آجري بایستی داراي پیوند کامل و بدون بند -5

این پیوند بایستی با رعایت پوشش . برشی باشد
1

4

 و 
3

4

 

  .طول آجر در رجها بر روي همدیگر اجرا شوند

بندهاي برشی به علت وجود » 1کله راسته«پیوند  : توجه

 و 2بلوکی«اما پیوند .  مردود بودهبه طور کاملدر هر رج 

ترین پیوندها براي  فاقد بندهاي برشی و کامل» صلیبی

  .، که باید از آنها استفاده شودهستندآجرکاري 

                                                          
پوشش هر .  بهترین پیوند آجرکاري، پیوند آجرهاي ایرانی مربع بوده - 1

رج از این آجرکاري به اندازه 
1

2

متأسفانه در دوره .  طول آجر بوده است

متخصصان یوگسالوي سابق در ایران این وجود پهلوي اول بعلت 

متر   سانتی84646آجرکاري که داراي قدمت چند هزار ساله و ابعاد 

متر رسیده،   سانتی52020 به در دوره معاصراز آغازین داشته و 

متر رایج شده و   سانتی51020منسوخ شده و آجر اصطالحاً قزاقی 

بیشتر وند آجرکاري یوگسالوي در ساخت و سازهاي ایرانی رواج پی

یافت و بعدها به نام اجرکاري کله و راسته مشهور شد و متأسفانه تا 

.باشد امروز نیز مورد استفاده می
 و تکنیکترین پیوند در   پیوند بلوکی و صلیبی، آلمانی بوده و کامل -٢

  . باشد حرفه آجرکاري دنیا می

 

دیوارهاي باربر هرگز نباید براي داشتن محل  : توجه

 موردهايبریده شوند و محلی براي ) دودکش و هواکش(

بلکه در طرح بنا و دیوارسازي .  شده به وجود آیدذکر

 مقطع دایره و و بایستی محل دودکش با داشتن گونه کامل

 براي  نیز مجاري هواکشکامال صیقلی ساخته شود و

 طراحی و با پیوند و اتصال به دیوار باربر و یا غیر ساختمان

  )6،7شکل  (.باربر ساخته شود

   پیوند کله و راسته اجراي  6شکل 

  )یوگسالوي(غلط 

٩٣

 آجره با پیوند 5/1 دیوار 7شکل 

  )بدون بند برشی(بلوکی 
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   دیوار غیر باربر - 10

 دیوارهاي یک آجره، غیر باربر بوده و به  طور معمولبه 

این . هستندعنوان جداکننده فضاها مورد استفاده 

دیوارسازي به علت سنگینی وزن بایستی پی سازي کامل 

  داشته باشد 

 به پیوند کامل دیوار سازي چه آجري و چه با -1 توجه

باید در محل . . . مصالح دیگر چون بلوك ماسه و سیمان و 

تقاطع ها و خصوصا در سه کنج ها و همچنین دیوارهاي 

دقت کامل شده و در ارتفاع مشخصی از کالفکشی پشتواره 

 با اتصاالت کامل و کافی و )چوب و یا پروفیل( فرعی از يها

  .فنی جهت اصول ضد زلزله استفاده شود

 کالفبندي شناژ بتن ، سازي بعد از ارتفاع دیوار-2 توجه

زه هاي آجري و بلوك ماسه و سیمان از مسطح نیز براي سا

و اتصال سقف با سفت کاري الزامی » ضد زلزله«جهت 

  . است

  دیوارهاي بلوك سیمانی  -11

کردن شن  دیوارهاي بلوك ماسه و سیمان که از پرس -1

 مخلوط و مرطوب و ریزدانه و ماسه شکسته و سیمان

شود با پیوند کامل   حاصل میمراحل بندي
1

2

 و 
3

4

 و با 

مالت مرغوب ماسه و سیمان و بندهاي عمودي و افقی به 

 بتنهاي بلوك با  متر و پرکردن حفره  سانتی4ضخامت 

  .ساخته شود

 محل –هاي این دیوارسازي  گردگذاري در گوشه  میل-2

 انیهم پوشتقاطع و قسمتهاي میانی و اتصال انها با پوشش 

گرد از شناژ افقی زیرین و  و گیرداري با سایر قطعات میل

. سازد  مقاوم و اجرا را فنی میبه طور کاملفوقانی سازه را 

 اقلیم به ویژهاین دیوارسازي براي تمامی نقاط ایران 

مرطوب چون شمال کشور با اندود ماسه و سیمان در 

  .)8شکل  (بنا بسیار مطلوب استقسمت داخلی و خارجی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٩۴  

  بندي شناژهاي عمود و افقی  جزییات دیوار باربر بلوك سیمانی با کالف 8شکل 
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  گیري  نتیجه -12

هاي  آنچه که در این بحث عملی که از تحقیقات و پژوهش

گسترده علمی حاصل شده و با محتواي فراوان بیان شد، 

اجراي ساختمان با مصالح بنایی عمر مفید ساختمان را 

هاي بی هویت  سازي افزایش داده و از مقایسه با ساختمان

ه اجراهاي بسیار غلط و عدم استفاده از مصالح که متأسفان

سازي کشور را تحت  نامرغوب و غیراستاندارد ساختمان

الشعاع قرار داده است، خواهیم دید که ساخت و ساز بناها 

با مصالح بنایی به عمري طوالنی خواهند رسید که این خود 

  .بسیار حائز اهمیت است» سرمایه ملی«از باب 

 تا هماناست ارت مسکن و شهرسازي در مجموع وظیفه وز

 درصدي بناهاي کشور را از بناهاي 65طوري که آمار 

دهد، ترتیبی اتخاذ کند   روستایی نشان میبه ویژهسنتی و 

 بایستی موردهاییهاي به وجود آمده که در  نامه تا آیین

به طور براي اجراي بناهاي سنتی با مصالح بنایی باز هم 

ها و  حل ق، پژوهش و ارائه راه مورد بررسی، تحقیعمیق

هاي   آیین نامهدر ضمن. هاي اجرایی، واقع شود دگرگونی

ها   صاحبان ساختمانکردنقانونی از جهت اجرایی و ملزم 

 روستاها با نظارت قانونی از به ویژهها و  در تمامی شهرك

 1368طرف شوراي محلی و پلیس ساختمان که در سال 

در کتاب تعمیر و ... و همراه با شناسنامه ساختمان 

نگهداري ساختمان از آن یاد شده و امروزه از آن پیشنهاد 

 وزارت مسکن و شهرسازي، آن هم در حد حرف به وسیله

یاد شده است، براي ساختمان سازي با مصالح » نه عمل«

 از به شدت براي روستاها، الزامی شود و به ویژهبنایی 

به  مصالح نامرغوب ساخت و سازهاي غلط و عدم استفاده از

، که این مسئولیت »روستاها«ها و   شهرداري شهركوسیله

هاي جهاد  توان براي روستاها به مسئولین ارگان را می

نیز محول کنند، ... و یا ) وزارت جهاد کشاورزي(سازندگی 

تا ضمانت اجرایی به هر شکل ممکن، به وجود . واگذار شود

موارد « خصوصا اجراییهاي درست  آید و انشاءاهللا با شیوه

 و به کارگیري مصالح استاندارد، دیگر فجایع »ضد زلزله

بسیار دلخراشِ ناشی از زلزله، امثال زلزله بم را در کشور 

  .شاهد نباشیم

  

  

   منابع و مآخذ - 13

 مقررات ملی ساختمان طرح و «.نصراهللا زاده کاظم ]1[

 وزارت »آجرکاري: هاي مصالح بنایی اجراي ساختمان

  .1364، کن و شهرسازيمس

طراحی و «. ناطقی الهی فریبرز، معتمدي مهرتاژ ]2[ 

 » بنایی مقاوم در برابر زمین لرزهاجراي ساختمان هاي

   .1382، چاپ اول موسسه نوپردازانانتشارات 

اجراي ساختمان (معماري ایران، « .زمرشیدي حسین ]3[

   .1385 چاپ هشتم، انتشارات زمرد، ،»)با مصالح سنتی

عناصر و (اجراي ساختمان «. زمرشیدي حسین ]4[

   .1385چاپ اول ، انتشارات زمرد، »)جزییات

٩۵  




