
 

 "صفر تا صد طراحی و اجرای کامل کاهگل"

 :تاریخچه

ها با خشت خام، گچ های نه چندان دور در تمام شهرها اغلب ساختماندر زمان کاهگل

 .بنا شده بود کاهگل و

 .رسدسال قمری می ۴۰۰۰به  کاهگل قدمت مالت

، شوش و پاسارگاد ، در بناهایتخت جمشید گانههای هفده، در کاختپه سیلک در الیه سوم

را  کاهگل کاربرد بم ارگ ایوان مدائن( و مجموعه) طاق کسری و ی اشکانیشاهنشاه بناهای

 .توان به وفور دیدمی

 مؤثر بسیار مایه ساخت و عناصر از یکی عنوان به مالت این از اسالمیهمچنین در بناهای دوره 

 .استشده استفاده
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 :ساختار کاهگل

 .آیدو آب به صورت آخوره به دست می رس ، خاککاه از مخلوط کاهگلمالت 

 .دهند تا حدی که مالت به بیل نچسبد و به راحتی جدا شوداین مالت را به خوبی ورز می

 .کنندای استفاده میچینهاز آن برای دیوارهای محورکننده به صورت 

 

 :های کاهگلویژگی

 .کنندرا برای مقابله با ترک خوردن گل به آن اضافه می کاه

 .کننداضافه می خارشتر شود به آندر مناطق کویری که کاه یافت نمی
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این مالت در مقابل رطوبت و حرارت عایق بسیار خوبی است و از نظر دوام اگر اصولی تهیه شود 

 .کندها مقاومت میسال

و در هوای  یک مالت هوایی است و در مقابل تابش آفتاب یا حرارت غیر مستقیم کاهگلمالت 

 .شودآزاد خشک می

 .سانتیمتر باشد عایق رطوبتی خوبی است ۳۰الی  ۲۰ کاهگلدر صورتی که ضخامت مالت 

نیز فرسایش بر اثر بارش باران و باد است که باعث ایجاد گرد و خاک  کاهگلاز نقاط ضعف 

 .شودمی
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 :کاربرد کاهگل

ورت اندود پشت بام، پوشش سطوح داخلی به عنوان عایق رطوبتی و حرارتی به ص کاهگل از مالت

های سقف با و خارجی فضاهای معماری خشتی، حفاظت از دیوارهای خشتی، نگهداری توفال

 .شودمی استفاده گچ اندود برای آجری دیوارهای پوشش و خام خشت ضخامت مناسب، تهیه

از ترکیب  کاهگل در نواحی کوهستانی به جای اندود و پوشش

 .کننداستفاده می هریزسنگ و شن ،رس خاک

در برخی موارد نیز برای ایجاد نوعی اندود مقاوم در زیر آب از ترکیب خاک رس، کاه 

 .شوداستفاده می نمک و

 .هد بودتوان شاها میگیر حمامهای نورر جامکاربرد این نوع اندود را د

 .هایی را در خود دارداین مصالح به طرز شگفتی با زندگی ایرانی تناسب داشته و شگفتی
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در قالب تناسبات دلپذیر ترکیب با کاشی، چوب یا سنگ و مصالحی مشابه ترکیب شده و  کاهگل

 .اندگرفته کمک هامعماران ایرانی از آنها برای تزیین ساختمان

رای مردم این سرزمین با خصوصیاتی معین و با یک معماری موزون، در مجموع شهرهای ایرانی ب

 .استاصیل و تناسبات زیبا بنا شده

های کاهگلی میان انداز شهرها، بامگیری از این مصالح و بر روی فالت ایران، در چشمبا بهره

 .اندشدهآدمیان و حرارت خورشید حفاظ می

 مالیمی روشنها سایه نورگیرها به تاالرها و هشتی بدین ترتیب بادگیرها شهر را تهویه کرده،

اند با یک حوض سنگی و چند درخت در زدهرا دور می هاآن هااتاق که گود هایحیاط و انددادهمی

 .اندبخشیدهمیان گرفته، به زندگی ایرانی لطافت می

 

کشیده پوشش  های گنبدی و بادگیرهای سر به آسمانهای کاهگلی، بامهم اکنون نیز حجم

های مسجد جامع و مساجد دیگر و ها و باالخره گنبد و منارههای بازاری، حسینیهها و تیمچهداالن

 .خوردها به چشم میبقعه
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توان با این وصف باید تأکید کرد که تاریخ شروع مصرف کاهگل را در تمدن ایران نمی

 .دقیقاً تعیین نمود

 اقوام زندگی با ماده این که این بر است دلیلی اری فالتترین آثار معملکن وجود آن در قدیم

نسل  به نسل قرون طی آن از استفاده و شناسایی و شده آمیخته ابتدا از ایران سرزمین

 .استرسیده

پوشانیدند و از میان این پوشش  کاهگل برای آسایش قوم ایرانی معماران، شهرها را با قشری از

 .بیرون آمدها سبزی شاخه درختان از حیاط

داده بلکه بر زندگی مردم ای به شهر ایرانی میالعادهنه تنها زیبایی فوق کاهگل رنگ دلنشین

 .پاشیده استروشنی و رنگ بخصوصی می

 با و رفته بکار مختلف معماری انواع در اساسی مصالح این خمیر در سرزمین ما به صورت یکی از

 اقلیمی شرایط در زندگی و شده کشیده ایرانی هایشهر همه روی به خوش نیت با و آدمیان دست

 .یافتمی ادامه آن حمایت زیر بهتری

 .است ساده ماده دو از ابتدا تا امروز یکسان بوده و شامل کاهگل ترتیب ماده

ی گندم و خشک شدن و کوبیدن و با کمک چهار شاخ به هوا است که پس از درو کاه ماده اول

ریخت، سپس آن را های گندم جدا شده آرام بر روی زمین میپرتاب کردن با جزئی نسیم، از دانه

 .کردندهای مختلفی انباشته میآوری نموده و برای مصرفجمع

آمد، الیاف آن گل را به هم می به این ترتیب در اغلب نقاط ایران کاه به آسانی و به ارزانی به دست

 .کندمی مسلح را بتون آهن که طورهمان  کشیده و

 .شداستفاده می رس المقدور برای ساختن از خاکاست که حتی گل ماده دوم
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آمیزند و به شکل تپه کوچکی پیش از این که خاک را آب بدهند آن را با کاه به خوبی می

 .آورنددرمی

 .ریزندکنند و داخل آن به نرمی آب میمیان آن را گود می

دهند را مالش می خمیر ، سپساندازند تا در آب گل، زردی کاه نمودار شودخاک و کاه را با آب می

 .شودساخته می کاهگل و به تدریج

شد، در حال حاضر چگونگی مخلوط و با وجودی که ساختن این خمیر در نهایت سادگی انجام می

 .بودمی حساس مقدار هر کدام از مواد امری

دارد و با کمبود مقدار خاک الیاف کاه مانع روانی آب ترک برمی کاهگل چرا که با کمبود کاه ماده

 .شودباران می

است کاه کمتری داشت و در عوض به خمیر آن شده ها ساخته میکاهگلی که برای پوشش بام

 .را تقویت نماید اهگلک افزودند تا در مقابل باران به جای کاه قشرخاک شنی، از شن چاه می

کردند شد کاه بیشتری به مخلوط اضافه میبرای کاهگلی که برای پوشش دیوار تهیه می

 .تر شود و نیز ترک برنداردصاف کاهگل تا

گرفت و برای گرفتن نقوشی از رنگ سرخی به خود می کاهگل تر،با به کاربردن خاک رس سرخ

 .شدگچ آماده می

های های گنبدی و سقفکند، باران از پوششاست، گرما و سرما از آن عبور نمی عایق کاهگل

 .کندطاقی آن نشست نمی

 .شودمی گم آن در بازارها و هاکوچههمهمه 
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 .است یک ماده به ندرت دیده شده الزم به توضیح نیست که گردآمدن خواص این چند عایق در

 .استشده ارزان بوده و در اغلب شهرهای ایران به فراوانی یافت می کاهگل

 .اندکردهقیمت خروار آن ناچیز بوده و با این مقدار کاه سطوح بزرگی از اندود گل را مسلح می

 .شاند و حفظ کندتوانسته بسازد و مأوای خود را با آن بپورا همه کس می کاهگل ضمن آن که

دارد و بر روی سطح شده، آدمی با یکدست خمیر آن را برمیآسان کشیده می کاهگل اندود

 .کنددلخواه پهن می

در این مورد حتی بکار بردن ماله در کشیدن آن روی سطوح نشانی از امکانات صاحب خانه بوده 

 .است

 :کاهگل

 نموده را استفاده حداکثر معماران مورد این رد و شدمی پوشانیده حجمی هر بر نرمی خمیر مانند

 .گذارند جا به جالب هایحجم از ایارزنده میراث ایرانی شهرهای برای اندتوانسته و

 .اندکرده استفاده نیز بنا داخل دیواری تزیینات متن رنگ کاهگلی برای گرمی معماران تیزهوش از

 گچ برجسته خطوط با آن بر و پوشانیده فامسرخ خمیر های داخلی را از بهتریندیوار حیاط

های های ورودی کشیده و بر آن نقشاند یا آن را به داخل هشتیتهانداخ هندسی هاینقش

 .اندتصویری ساخته

 در و نموده مطبوع آن ساکنان برای را ما سرزمین آفتابرنگ کاهگلی نور شدید و گاه زننده 

 به کاهگلی دیوارهای یا هابام روی از را آن حرارت و خورشید اشعه برگشت سال فصل ترینگرم

 .سانیده استر حداقل
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 .است ستایش قابل آن استقامت و دوام

ای ندود تازهبارید، ناچار هر چند سال یکبار اهای فصلی شدیدی میتنها در مناطقی که باران

 .دادندشد قرار میبر روی اندود سابق بام که قسمتی به هم فشرده می کاهگل از

 .ای بوده و احتیاج به تخصص نداشتبه این ترتیب تعمیر و تقویت آن امر ساده

 .افتاداین تعمیر برای پوشش دیوارها کمتر اتفاق می

 هنوز گذشته قرونبناهای رها شده که اندود  ماند بطوریها بروی دیوارها میسال کاهگل

 .برجاست

 مملکت ساکنین برخی استفاده مورد مصالحهنوز در برخی از مناطق کشور در زمره  کاهگل البته

 .ماست

ای از فکر شلوغ دوره ما و نیز هجوم های غریب کالن شهرها که هر کدام نمونهبا دیدن ساختمان

 .مصالح جدید است

 .کندتر جلوه میدرخشنده شهر آرام کاهگلی زیباتر و
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 :انواع مالت کاهگلی

 کاهگل طبیعی سخت پودری 

 کاهگل طبیعی ضدآب پودری 

 کاهگل طبیعی سخت خمیری 

 کاهگل طبیعی ضدآب خمیری 

 رنگ کاهگل نانو 

 پوشش بی رنگ ضدسایش کننده کاهگل 

 کاهگل مصنوعی 

 سخت کننده کاهگل نانو 
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 ضدآب کننده کاهگل نانو 

 اهگل دوجزییک 

 

 :و معایب یامزا

 :مزایا

 آسان و ارزان است 
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 با استقامت و با دوام 

 نوع کاهگلت 

 زیبا از جنس طبیعت 

 :معایب

 غیر قابل شستشو 

 ایجاد گرد و غبار 

 

 :کاهگل مصنوعی

 .مصنوعی در عین طبیعی و پایه معدنی بودنش کامال به روز هست کاهگل
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 .فیت استاین مسئله جزء ماهیت جالب این رنگ جدید و کامال با کی

 مصنوعی چیست؟ کاهگل برتری

 .توان جستجو کرداین برتری را در ترکیب و ساختار آن می

 .که به راحتی تهیه شده و قابل استفاده است

دهد که حتی های طبیعی و ساختار آن که کامال منطبق بوده و این امکان را به خریدار میرنگ

 .مند شودهبرای تزئین یا زیباتر کردن یک سازه از آن بهر

 .است سمی غیر مصنوعی کاهگل ماهیت

بخشد که زندگی کردن در چهار دیواری مزین با آن، این مقوله به شما این اطمینان را می

 .هیچگونه ضرر و زیان جانی را در بر نخواهد داشت

تواند با خیال راحت آن را تماس آن با پوست کامال ایمن است و به این ترتیب هر شخصی می

 .اده نمایداستف
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 :مزایای کاهگل مصنوعی

سنتی قابلیت انحالل مجدد آن در آب، هنگام بارندگی و ایجاد گرد و  کاهگل ترین مشکلمهم

 .غبار هنگام خشک بودن است

 انعطاف پذیر پس از خشک شدن 

 تر از مصالح مشابههزینه پایین 

 ترزمان خشک شدن سریع 

 آب پایه و دوستدار محیط زیست 

 با قلمو یا پاشش اجرای آسان 

 چسبندگی باال به سطوح 

 مقاوم به بارش برف و باران 

 مقاوم به اشعه UV خورشید 

 ضدآب با امکان تنفس الیه زیر 

 کامال بهداشتی و غیر سمی 

 بدون ایجاد گرد و خاک و بو 

 بهترین انتخاب در مناطق کویری 

 قابل بازگشت بودن 

 قابل ترمیم بودن 

https://ostovarsazan.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%da%af%d9%84/


 

 :ساختار کاهگل مصنوعی

 ری کاهگل مصنوعی: مایع خمیریشکل ظاه 

 های مختلف بنابر درخواستتنوع رنگ: در رنگ 

 زمان خشک شدن سطحی: یک ساعت 

 زمان خشک شدن نهایی: یک روز 

 عمر نگهداری: یکسال دور از نور خورشید و یخ زدگی 

 مقدار مصرف کاهگل: هر کیلو برای حدود سه مترمربع 

 :کاربردی بودن کاهگل مصنوعی

 .رودمصنوعی ترکیبات ساده و جالبی بکار می کاهگل قاومتبرای بهبود م

های کاربردی آن برای مقاومت جوی، رطوبت شدید یا گرمای طاقت فرسا، و مقاومت در برابر نمونه

 .های گوناگون آزمون خود را با نتایج عالی پس داده استفرسایش

 مواد از استفاده با دوام و اومتمق در مصنوعی کاهگل توجهدهنده افزایش قابل این نتایج نشان

 .است هزینه کم البته و استاندارد و سالم

 مصنوعی چیست؟ کاهگل راه ساخت و استفاده از

دهد که یک وابستگی یا نظیر خود به شما اجازه میبا خواص بی( کاهرنگ) کاهگل مصنوعی

 .نیدسازی کاتصال محکم )پیوسته( را روی دیوار یا ساختمان مورد نظر پیاده

https://ostovarsazan.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%da%af%d9%84/


 

 .ی مذکور استو توان خوب جداره قدرت این مسئله یک عامل کلیدی برای دستیابی به

توانید، به آن لقب محصول یا رنگ به دلیل خواص و خصوصیات ذکر شده در مورد این محصول می

 .دهیدهمه کاره ب

قدرت باالی این محصول جای هیچ محدودیتی برای استفاده و کاربری ساده و مفید باقی 

 .گذاردنمی

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
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