
 فراخوان سلسله مسابقات خشتانه

 اولین رویداد:

 مسابقه طاق خشتانه یزد
 00999Arcکد رویداد: 

 

 یمعمار یو تداوم ارزشها یاقتصاد بوم ،یطیمح ستیز دیمختلف از جمله عوا لیامروزه به دال یو خشت یطاق یسازه ها

ت در فهرس زدی یخیقرار گرفته است. همزمان با ثبت شهر تار یو مهندس یفن ،یمورد توجه محافل دانشگاه گریبار د یخیتار

امر از جمله سازمان نظام  یمتول یدر دستور کار نهادها یطاقخشتی و  یسازه ها ینامه فن نییآ نیتدو ،یفرهنگ جهان راثیم

 ساختمان کشور قرار گرفته است.  یمهندس

 یو مهندس یفن تیفیشناخت عموم جامعه از ک و جیترو یدر راستا زدیاستان  ی ساختماننظام مهندس سازمان

  .دینما یرا برگزار م طاق خشتانه یزدمسابقه با مصالح خشت،  یطاق یسازه ها

ضمن              شرکت کنندگان  شد، کلیه  شتانه که در ادامه معرفی خواهد  صول فرهنگی خ ستفاده از مح سابقه با ا در این م

شده در آیین نا  سابقه رعایت محدودیت های در نظر گرفته  ساخت طاق  مه م می نمایند. این آثار  11به  1در مقیاس ، اقدام به 

پس از تحویل در آزمایشگگگاه دانشگگگاه یزد و تصگگویر برداری کامل جهت مسگگتند سگگازی، وزن شگگده و توسگگ  ج  هیدرولی  

کیلوگرم را  011تا  01دهیم این سگگازه ها تحمل فشگگار  بین  دیجیتال مقاومت فشگگاری آنها سگگنجیده می شگگود. لامتمال می

 داشته باشند.(  

مسابقه به صورت انفرادی و غیرمضوری ،  11ید ئخصوص اپیدمی کوبا توجه به شرای  موجود جامعه درذکر است شایان 

ار در ش زنده مراسم تست آثبرگزار می گردد و ضمن مستند سازی و فیلم برداری کلیه مرامل مسابقه توس  برگزار کننده و پخ

 روز داوری، هرگونه مضور شرکت کنندگان در محل آزمایشگاه ممنوع می باشد. 

 با توجه به اهداف فرهنگی و ترویجی مسابقه شرکت در آن برای عموم مردم آزاد می باشد.

 

  



 "خشتانه"معرفی محصول 

هورنو تولید می شود. این شرکت در سال خشتانه ی  محصول فرهنگی است که توس  شرکت معماری و گرافی  

تأسیس شده و مهمترین فعالیت آن تولید محصوالت فرهنگی مرتب  با معماری بومی است. اعضای این شرکت معتقدند  1010

بشر است. این گروه به  ه های زیست محیطی و تداوم میاتکه رجوع به آموزه های معماری بومی تنها راه نجات جهان از عارض

 د. که به عنوان ی  ضرورت نگاه می کنمعماری بومی نه به عنوان ی  راهکار بل

از توانمندی ها و مهارت های منحصر به فرد،  ی برخوردارو  کار با آن از لذتمخاطبان این محصول می توانند ضمن 

         ماری کردن در مقیاس کوچ  را محقق می سازد. ، تجربه معخشتانه با فرهنگ ساخت معماری اصیل ایرانی آشنا شوند.

سانتیمتر(، به همراه ابزار های کار در مقیاس کوچ  و  0در  0ل 11به 1قطعه خشت پخته با مقیاس  1011این محصول شامل 

اه ماسه و ترکیبی ویژه جهت مالت خشت ها می باشد. این ابزارها شامل ماله، شاغول، شمشه، شلنگ تراز و ریسمان به همر

جهت مالت می باشد. مصالح انتخاب شده جهت ساخت این محصول از مصالح با کیفیت بوده و منطبق با واقعیت چوب چسب 

بازدید  kheshtaneh0111@لجهت آشنایی بیشتر با محصول می توانید از صفحه اینستاگرام آن به آدرس طرامی شده است. 

  نمایید.(

  

 



 

 شرایط مسابقه طاق خشتانه یزد

 الف( موضوع مسابقه :

 اری توس  دستگاه ج  هیدرولی  دیجیتالو بارگز با مصالح یکسان خشتانه در مقیاس ماکتطاق طرامی و ساخت سازه 

 ب( اهداف مسابقه :

 آموزش و شناخت بهتر معماری سنتی از طریق ساخت 

 این زمینه گسترش و توسعه سازه های سنتی و تولید خالقیت در 

  و تبدیل ساخت و ساز در مقیاس واقعی با سازه های سنتی و خشتی  جمعی فعاالن عرصه عمران و معماریتالش برای مشارکت

 به ی  دغدغه عمومی

 شناخت توان سازه ای و تحمل بار سازه های خشتی به خصوص در موزهای پژوهشی و عملکردی 

 ر سال های آتیتبدیل شدن به ی  رویداد ملی و بین المللی د 

 ج( شیوه برگزاری :

ود که در شمی برگزار و بین المللی  ملیخشتانه در مقیاس استانی ، سلسله مسابقات عنوان  ذیلهر ساله  این مسابقه

ساخته  عرصه عمران و معماریو عالقه مندان فعاالن  ، مهندسان، دانشجویانآن سازه های خشتی در مقیاس ماکت، توس  

کرده  مسابقه ثبت نام گروهی یا انفرادی درمی توانند در قالب  گیرد. در این رویداد شرکت کنندگانمی شده و مورد ارزیابی قرار 

رامی است، طو پس از دریافت مصالح مورد نیاز از دبیرخانه مسابقه، سازه های خشتی خود را طبق آیین نامه ای که تنظیم شده 

 کرده و بسازند. 

 اری توس  دستگاه ج  هیدرولی انتخاب نفرات برتر از شیوه بارگز ارزیابی سازه ها و برای ،پایان زمان تحویل آثار در

    اری . بارگزمی گیردو میزان مقاومت سازه ها نسبت به وزن آنها به طور دقیق مورد سنجش قرار  می شوددیجیتال استفاده 

داوران و ناظران سازمان انجام گرفته  در مضور صرفاً و گاه یزددر آزمایشگاه بتن دانش (11ید ئلبه علت شرای  اپیدمی کو سازه ها

تحت فشار قرار می گیرند. از کلیه  ،و کلیه آثار پس از مستند سازی تصویری و وزن شدن توس  ج  هیدرولی  دیجیتالی

 استان یزد     ازمان نظام مهندسی ساختمانمراسم داوری به صورت زنده فیلم برداری شده و در سایت و صفحه اینستاگرام س

 قابل مشاهده می باشد.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز نفرات برتر طبق برنامه زمانبندی مسابقه برگزار و با هدف جلب مشارکت عمومی به 

ار به مدت ی  هفته  در می گردد. همچنین همزمان با مراسم اختتامیه، نمایشگاه تصاویر و تحلیل آث ءنفر جوایز نقدی اهدا 11

برگزار خواهد شد. این نمایشگاه محلی است برای بازدید و تبادل نظر  بازارچه ابوالمعالی(-خیابان سیدگلسرخ-لیزدخانه مهندس

 متخصصان ، دانشجویان و عالقه مندان به سازه های خشتی.

  



 نکات قابل توجه شرکت کنندگان:د( 

اثر ارسالی از مسابقه  ،صورت عدم رعایت هر کدام از مفاد آناست و در الزامی آیین نامه اجراییرعایت کلیه مفاد  .1

 مذف خواهد شد.

تهیه نمایند و  عکس 99و حداکثر  5حداقل کلیه شرکت کنندگان موظفند در هنگام ساخت اثر از مرامل ساخت  .0

 همراه با اثر به دبیرخانه مسابقه تحویل نمایند.

 تهیه و تحویل گردد. تایم لپسر اثتوصیه می شود از مرامل ساخت  .0

ر در مسابقه را د کد شرکت ذکر هرگونه نام و نشانی بر روی اثر ممنوع می باشد و شرکت کنندگان موظفند صرفاً .1

 صورتی که پاک نشود درج نمایند.ه سانتی متر بر روی بیس ماکت با رنگ مشکی و ب 0در  1کادری به ابعاد 

هستند باید نام اعضای گروه را در هنگام ثبت نام به صورت  گروهیافرادی که مایل به شرکت در مسابقه به صورت  .5

جایزه به مدیر گروه تحویل داده خواهد شد و وی موظف  ،کامل ثبت و مدیر گروه را معرفی نمایند. در صورت برنده شدن گروه

 اید. تقسیم نم ءاست جایزه را به طور مساوی بین اعضا

ن می باشد. لیکن پس از بر عهده شرکت کننده و پس از آن بر عهده سازما ،مسئولیت نگهداری آثار تا زمان تحویل .6

می باشد و سازمان اختیار کامل  استان یزد مهندسی ساختمان متعلق به سازمان نظام کامالًمالکیت مادی و معنوی اثر  تحویل،

 در هرگونه بهره برداری از آن را دارد.

والن، مسئ کل های بهداشتی و تحت نظارت کامل سازمان با مداقل نفرات با مضوراسم اختتامیه با رعایت کامل پروتمر .7

 ت کنندگان برگزار خواهد شد.اساتید و متخصصان و شرک

دوره های غیر مضوری آموزشی و پرسش و پاسخ در  ،جهت آموزش نحوه کار با مصالح و تکنی  های اجرای قوس .8

 مسابقه برگزار خواهد شد.طول مدت 

 .دطرح نماینماالت خود را انند به صورت آفالین سؤکلیه شرکت کنندگان در گروه واتساپ با مضور اساتید می تو .1

کلیه آثار پس از اختتامیه نمایشگاه تا ده روز در صورت مطالبه شرکت کنندگان و مراجعه مضوری به ایشان عودت  .11

 خواهد شد.

 

 ه( مدارک تحویلی:

 ساخته شده بر روی بیس ارسالی از سوی دبیرخانه مسابقه که طبق ضواب  آیین نامه اجرایی ساخته شده باشد.ماکت  -1

 تصاویر مرامل ساخت ماکتلوح فشره ماوی  -0

 فرم ثبت نام در مسابقه -0

 

 (هزینه ثبت نام و شرکت در مسابقه:و

 ثبت نام نمایند:کلیه شرکت کنندگان می توانند در یکی از مالت های زیر 

 ریال 000990999هزینه شرکت در مسابقه و  تهیه جعبه خشتانه به همراه ابزار اختصاصی ساخت  -

 ریال  905990999هزینه شرکت در مسابقه و تهیه جعبه خشتانه بدون ابزار اختصاصی ساخت  -

 

  



 ( نحوه ثبت نام:ز

  مراجعه به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به آدرس WWW.YAZDNEZAM.IR  و

رکت ش هزینهلپرداخت م در بخش مسابقه طاق خشتانه یزد و اخذ فرم ثبت نام از سایت و تکمیل آن. ثبت نا

 (در مسابقه در سایت امکان پذیر است.

  ساعت 01کد شرکت کننده توس  پیام  تا ارسال 

  مراجعه به دبیرخانه مسابقه واقع در یزد، خیابان سید گلسرخ، بازارچه ابوالمعالی، خانه مهندس و اخذ بسته

 خشتانه به همراه متعلقات 

 بسته خشتانه برای شرکت کنندگان خارج از شهر یزد توس  پست ارسال خواهد شد.  * توضیح:

 مسابقه:ح( داوران 

 آقای دکتر رضا ابویی

 آقای دکتر ممیدرضا بی  زاده

 آقای دکتر رضا مرشد

 آقای دکتر ممیدرضا امیری

 آقای استاد خلیل کارگر

 داور علی البدل:

 موسوی نسل آقای مهندس سید امیرمسین

 

 ( هدایای مسابقه :ط

 ریال 5101110111 :نفر اول .1

 ریال 0101110111 :نفر دوم .0

 ریال 1101110111 :نفر سوم .0

 ریال 1101110111 :ی  اثر برگزیده از نگاه خالقیت در ساخت .1

 ریال 501110111اثر تقدیر شده از نگاه داوران هر کدام  11به  .5

http://www.yazdnezam.ir/
http://www.yazdnezam.ir/


 

 و(  برنامه زمان بندی مسابقه:

 

 

 

 

  



 طاق خشتانه یزد آیین نامه مسابقه

 مقدمه

این آیین نامه برای دوره اول مسابقه خشتانه تنظیم شده است که در آن گروه های شرکت کننده با ساخت ی  طاق 

اده از ج  هیدرولی  دیجیتال با استف شرکت کنندگانسانتیمتر را می پوشانند. سازه های خشتی  01دهانه ای به طول 

اد شرای  یکسان و عدالت بین گروه ها و همچنین تحقق اهداف و اری شده و نفرات برتر مشخص می شوند. به منظور ایجبارگز

 ایده های سازه ای، اصول و قواعدی برای مسابقه تنظیم شده که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می شود. 

 الف( ابعاد

  سانتیمتر می باشد. 01طول دهانه طاق 

  سانتیمتر می باشد. 05مداکثر ارتفاع سازه 

  آزاد است.اندازه عمق طاق 

  سانتیمتر( 0/1مداکثر ضخامت سقف دو خشت می باشد. ل 

  سانتیمتر و جنس آن ام دی اف ل 05در  15ابعاد صفحه زیر سازهmdf سانتیمتر و بدون لعاب می باشد که  8/1( به ضخامت

 .بر روی این صفحه قابل قبول می باشد و سازه صرفاً توس  دبیرخانه به شرکت کنندگان تحویل داده می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ب( قوانین اجرایی سازه

  کیلوگرم می باشد. 5/5خشت معادل  1011مداکثر وزن 

 .تقسیم کردن خشت ها و استفاده از ابعاد مختلف آن مجاز می باشد 

 و تکنی  های ساخت با رعایت قوانین ابعاد و ضخامت سازه مجاز می باشد.  هر گونه آجر چینی 

  مالت بین آجرها ترکیب ماسه بادی و چسب چوب بوده و استفاده از هرگونه مالت دیگر از جمله چسب های شیمیایی ممنوع

برتر داخل آب قرار می گیرد تا می باشد. لمالت ماسه بادی و چسب چوب محلول در آب است. بعد از اتمام بارگذاری سازه های 

 خشت ها به طور کامل آزاد شوند. در صورتی که خشت ها از هم جدا نشود، سازه از مسابقه مذف خواهد شد.(

  سازه نهایی باید از ترکیب خشت ها و مالت لماسه بادی و چسب چوب( ساخته شده باشد و استفاده از هیچ عنصر دیگری در

 ین اضافه کردن هیچ عنصر دیگری به صفحه زیر سازه مجاز نیست. ساخت سازه مجاز نیست. همچن

 .از مالت فق  بین خشت ها می توان استفاده کرد و نما نباید با مالت پوشش داده شود 

  .اتصال سازه  با صفحه زمینه فق  از طریق مالت مجاز است 

  در سازه باقی بماند.در زمان ساخت سازه از قالب می توان استفاده کرد، ولی قالب نمی تواند 

 .سازه ها باید مداقل ی  روز قبل از بارگذاری تحویل داده شود تا از خش  شدن آنها اطمینان ماصل شود 

 :اریج( نحوه بارگز

 اری وزن سازه ها ثبت می شود.قبل ازبارگز 

 اری توس  ج  هیدرولی  دیجیتال انجام می شود.بارگز 

 ه اعمال می شود.نیرو از باال توس  ی  صفحه به مرکز ساز 

 اری و افزایش نیرو به صورت تدریجی تا زمان شکستن و تخریب سازه ادامه پیدا می کند.بارگز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 د( نحوه ارزیابی

 اری به وزن سازه، امتیاز هر سازه مشخص خواهد شد.عدد ثبت شده بر روی دستگاه بارگز با تقسیم 

  جایگاه باالتری قرار خواهد گرفت.هر چه امتیاز ی  سازه  بیشتر باشد در 

 

 ه( سایر قوانین

 .تعداد اعضای گروه های شرکت کننده آزاد است 

 .به هر گروه در شروع ی  بسته کامل خشتانه داده می شود و در صورت نیاز می تواند بسته های خشت جداگانه تهیه کند 

  کند.هر ی  از گروه ها موظف است طبق برنامه زمانبندی مسابقه عمل 

 اری سازه ها با نظارت گروه مربوطه و داوران مسابقه انجام خواهد شد.بارگز 

 اری نخواهد شد.ر ی  از قوانین مسابقه سازه بارگزدر صورت عدم رعایت ه 

 اری سازه، بقایای آن به گروه مربوطه تحویل داده خواهد شد.بعد از بارگز 

 

 چند نکته :

 ابتدا خشت ها زنجاب شوند. لخیس شوند( برای چسبیدن خشت ها به مالت الزم است 

 .برای برش دقیق خشت ها می توانید ابتدا با کاتر روی آن خ  انداخته و سپس با قندچین آن را بشکنید 

  .خالقیت در تکنی  های سازه ای و دقت اجرا در عملکرد سازه تأثیرگذار خواهد بود 

 د.استفاده از قالب می تواند به اجرای دقیق سازه کم  کن 

 

 

 



 فرم داوری مسابقه

 ...اثر: .....................  زمان تست ...........خ داوری: .................تاری ....کد شرکت کننده: ......................

 سازه ارزیابی اولیه

 خیر بله شاخص ارزیابی ردیف

   سانتیمتر( 01رعایت اندازه دهانه ل 1

   سانتیمتر( 05رعایت مداکثر ارتفاع ل 0

   سانتیمتر( 0/1رعایت ضخامت مجاز ل 0

   کیلوگرم( 5/5رعایت مداکثر وزن ل 1

   عدم پوشش نما با مالت 5

   اتصال سازه به صفحه زمینه با مالت 6

   عدم استفاده از عنصر اضافی 7

 سازه  ارزیابی نهایی

  :(W)وزن سازه 

  :(F) میزان نیرو ثبت شده 

  ( :F/W لنیرو ثبت شده بر وزن سازه امتیاز سازه

 ارزیابی مالت

 خیر بله جدا شدن خشت ها در آب

 ارزیابی خالقیت در ساخت

 شاخص ارزیابی ردیف
 امتیاز کل

 امتیاز( 01ل

ز لا امتیاز کسب شده

 نگاه داوران(

  امتیاز 11 خالقیت در تکنی  اجرای طاق 1

  امتیاز 11 خالقیت در فرم طاق 0

  امتیاز 5 تمیزی، دقت و ظرافت در ساخت 0

  امتیاز 5 فنی ساخت با خشترعایت اصول  1

  امتیاز 01 جمع کل امتیاز 

 داوران : ءامضا

 


