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 -1کارشناسی ارشد ،مدرس مدعو گروه معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربت حیدریه
 -2استادیار گروه مرمت و احیا بناهای تاریخی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
(تاریخ دریافت مقاله ،1396/06/31 :تاریخ پذیرش نهائی)1396/09/03 :
چکیده
خاک یکی از قدیمیترین و گستردهترین مصالح ساختمانی مﻮﺭد استﻔاده تﻮسط ﺑﺸر ﺑهویژه دﺭ نﻮاحی گرموخﺸک ﺑﻮده است؛ لذا
شناخت ﺭوشهای تاﺭیخی تثبیت و استحکامﺑخﺸی مصالح خاکی که دﺭ اقلیم گرموخﺸک مﻮﺭد استﻔاده ﺑﻮده ،میتﻮاند زمینه
ﺑهکاﺭگیری مجدد آنها دﺭ ﺑناهای معاصر ﺭا نیز فراهم نماید .دﺭ فرآیند فرآوﺭی خاک ﺑرای تﻮلید مصالح خاکی دﺭ اقلیم
گرموخﺸک ،مرحله مهمی ﺑرای وﺭز دادن و ﺑا شدت افکندن گل وجﻮد داﺭد که مﻮجب تراکم نسبی ،کاهش تخلخل و نتیجتاً ﺑهبﻮد
ﺭفتاﺭ مصالح خاکی میشﻮد .این ﺭوش دﺭ دانش مهندسی ساختمان ،تثبیت مکانیکی نامیده میشﻮد و علیﺭغم آنکه قاﺑلیت آن دﺭ
ﺑهبﻮد خﻮاص مکانیکی مصالح خاکی کامالً شناخته شده و مﻮﺭد مطالعه قراﺭ گرفته ،مطالعه دﺭ مﻮﺭد قاﺑلیتهای وﺭز دادن و افکندن
گل کمتر مﻮﺭد تﻮجه قراﺭ گرفته است .دﺭ این ﺭاستا ،مطالعه حاضر ﺑا هدف تبیین جایگاه تثبیت مکانیکی دﺭ ساختاﺭ مصالح ﺑﻮمی
اقلیم گرموخﺸک شکل گرفته است و مروﺭی ﺑر انﻮاع ﺭوشهای تثبیت مکانیکی و عﻮامل تأثیرگذاﺭ ﺑر آن و همچنین مصالح خاکی
تﻮلید شده ﺑا این شیﻮه خﻮاهد داشت .لذا این ﺑرﺭسی دﺭ قالب یک پژوهش کاﺭﺑردی و ﺑا تکیه ﺑر ﺭوشهای ترکیبی (تﻮصیﻔی و
میدانی) انجام شده است .ﺑرای این منظﻮﺭ پس از انجام مطالعات کتاﺑخانهای و همچنین ﺑرﺭسیهای میدانی ،چرایی و چگﻮنگی اعمال
تثبیت مکانیکی ﺑر مصالح خاکی مدنظر قراﺭ گرفت .نتایج حاصل از مطالعه دﺭ حﻮزه تثبیت مکانیکی مصالح خاکی ،ﺑیانگر تأثیر
مطلﻮب وﺭزدادن و افکندن گل ﺑا میزان ﺭطﻮﺑت کافی دﺭ مقایسه ﺑا شیﻮه امروزی تثبیت مکانیکی یعنی تراکم خاک ﺑا ﺭطﻮﺑت کم
است؛ لذا میتﻮان اینگﻮنه استنتاج نمﻮد که معماﺭان سنتی این اقلیم ،ﺑهطﻮﺭ ضمنی ﺑا ﺭوش صحیح تثبیت مکانیکی و وجﻮد ﺭاﺑطه
مثبت ﺑین این تکنیک و خصﻮصیات مکانیکی مصالح ﺑﻮمی دﺭ اقلیم گرموخﺸک آگاه ﺑﻮدهاند .ﺑا تﻮجه ﺑه تأثیر مطلﻮب تثبیت
مکانیکی ﺑر خﻮاص مکانیکی مصالح خاکی ،دﺭ صﻮﺭت تلﻔیق صحیح این تکنیک ﺑا ﺭوش ساخت سنتی مصالح خاکی ،دﺭ عصر
حاضر نیز قاﺑلیت ﺑازکاﺭﺑری این مصالح دﺭ معماﺭی اقلیم گرموخﺸک وجﻮد داﺭد.
كلید واژهها :تثبیت مکانیکی ،اقلیم گرم وخﺸک ،معماﺭی ﺑا خاک ،مصالح ﺑﻮمی
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 -1مقدمه
خاک دﺭ دسترسترین و اﺭزانترین مصالح

ﺑهبﻮد کیﻔیت مصالح و افزایش دوام ساختمانهای
گلین محدود ﺑه دوﺭان معاصر نبﻮده و شﻮاهدی از

ساختمانی است که دﺭ تمام دنیا ﺑه وفﻮﺭ یافت

ﺑکاﺭگیری آنها ﺑه سه شیﻮه تثبیت فیزیکی ،شیمیایی

میشﻮد ،تﻮانایی سازگاﺭی ﺑا اقلیمهای مختلف ﺭا

و مکانیکی پیش از این وجﻮد داﺭد .تاکنﻮن دو شیﻮه

داﺭد و همچنان دﺭ کﺸﻮﺭهای تﻮسعه یافته (اغلب دﺭ

اول و افزودنیهای مﻮﺭد استﻔاده جهت

جهت استﻔاده از مصالح تجدیدپذیر) و کﺸﻮﺭهای
دﺭحالتﻮسعه (اغلب دﺭ جهت استﻔاده از مصالح

تثبیتکنندگی ﺑه وفﻮﺭ مﻮﺭد ﺑرﺭسیهای علمی و

اﺭزان و دﺭ دسترس) مﻮﺭد استﻔاده قراﺭ میگیرد.
تجرﺑه نﺸان داده است که ﺑا تﻮجه ﺑه افزایش هزینه
مصرف انرژی ناشی از تﻮلید مصالح ساختمانی
مدﺭن ،خاک یک ماده حیاتی محسﻮب میشﻮد
()Zami, Lee, 2010: 5؛ ﺑهطﻮﺭیکه پس از دهه
 1950و ﺑهطﻮﺭ عمده دﺭ سالهای گذشته ،پیرو
پیﺸرفتهای علمی گسترده دﺭ زمینههای مختلف
مهندسی و نظر ﺑه کمبﻮد مناﺑﻊ انرژی دﺭ جهان،
گرایش دوﺑاﺭه ﺑه معماﺭی خاکی ﺑهعنﻮان پاسخی ﺑه

آزمایﺸگاهی قراﺭ گرفته اما تثبیت مکانیکی یا ﺑه
عباﺭتی فﺸردهسازی دﺭ مصالح کمتر مﻮﺭد پژوهش
ﺑﻮده است .دﺭ این ﺭوش میتﻮان ﺑا تنظیم مقداﺭ فﺸاﺭ
اعمالشده ﺑر خاک ،عملکرد انﻮاع خاک ﺭا افزایش
داد چرا که فﺸردگی خاک منجر ﺑه مقاومت ﺑیﺸتر
آنها خﻮاهد شد (.)Rollins،Ilberg, 2007: 17
"ﺑلﻮک خاک فﺸرده ،")CEB( 2دﺭ واقﻊ تکنیک

ﺑهبﻮد و تغییریافته "خﺸت "3است که از ﺭوش تثبیت
مکانیکی ﺑهره ﺑرده است .دﺭ این تکنیک ساخت و
همچنین تکنیک ساخت "دیﻮاﺭ خاک کﻮﺑیده ،"4ﺑه

مسائل زیستمحیطی جدی دﺭ جهان پدیداﺭ گﺸت

منظﻮﺭ افزایش مقاومت ،ﺑا افزایش فﺸاﺭ و تراکم و

و تکنﻮلﻮژیهای نﻮین ﺑهمنظﻮﺭ ﺑهبﻮد معماﺭی گلین
( )Eires et al, 2013: 962دﺭ کناﺭ عالقه و تمایل
ﺑه مطالعه و حﻔاﻇت معماﺭﻯ خاکﻰ پا ﺑه عرصه

ﺑدون استﻔاده از تثبیتکنندهها ،دانههاﻯ خاک ﺭا

گذاشتند .لذا مﺆسسات تحقیقاتﻰ مختلﻔﻰ ﺑراﻯ
مطالعه و ﺑهبﻮد ﺭفتاﺭ خاک تأسیس شد که امکان
ﺑرﺭسﻰ تجرﺑیات سنتﻰ و تلﻔیق آنها ﺭا ﺑا ﺭوشهاﻯ
نﻮین فراهم میکنند ( Houben, Guillaud, 1994:
 .)14دﺭ ایران نیز ﺑازگﺸت ﺑه مﻮضﻮع معماﺭی خاکی
و مطالعات دﺭ حﻮزه مقاومسازی خﺸت و ﺑناهای
خﺸتی ،پس از دوﺭان پهلﻮی اول ،مجدداً جان
تازهای ﺑه خﻮد گرفت( 1اسماعیلی ،قلعهنﻮی:1391 ،
.)54
لذا دﺭ طی سالهای اخیر ،مطالعات ﺑسیاﺭی ﺑه منظﻮﺭ
استحکامﺑخﺸی ﺑناهای خاکی ،ﺭفﻊ معایب و ﺑهبﻮد
خﻮاص فیزیکی و مکانیکی مصالح خاکی صﻮﺭت
گرفته است .البته ﺭاهکاﺭهای مﻮﺭد استﻔاده ﺑه منظﻮﺭ

متراکمتر نمﻮده تا ﺑلﻮکﻰ ﺑا تراکم متﻮسط و
مﻮئینگﻰ مناسب ﺑه وجﻮد آید .نتایج نﺸان دادهاند که
این مصالح دﺭ مقایسه ﺑا ﺑلﻮک دستساز ،داﺭای
مقاومت ﺑیﺸتری نسبت ﺑه تنشهای فﺸاﺭی و دوام
ﺑیﺸتری دﺭ مﻮاجهه ﺑا ﺭطﻮﺑت میﺑاشند
(.)CRAterre, 1991: 5
ﺑا این حال علیﺭغم تﻮسعه تحقیقات جهانی دﺭ
حﻮزه ﺑهبﻮد کیﻔیت مصالح خاکی ،آییننامهها و
ضﻮاﺑط مﻮجﻮد دﺭ ایران ﺑا حذف صﻮﺭت مسئله،
استﻔاده از خﺸت دﺭ معماﺭی معاصر ﺭا محدود نمﻮده
است و اساس ًا آئیننامه یا استانداﺭد خاصی دﺭ مﻮﺭد
ساختمانهای گلین مﻮجﻮد نیست .دﺭ یک نگاه
کلی ،آئیننامه طراحی ساختمانها دﺭ ﺑراﺑر زلزله
(آئیننامه  ،)2800استﻔاده از خﺸت و گل ﺭا ﺑه علت
ضعف مصالح و مقاومت اندک آنها دﺭ ﺑراﺑر
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نیروهای ناشی از زلزله ممنﻮع کرده 5و خانههای
خﺸتی و گلی ﺭا دﺭ ﺭدیف خانههای ﺑا مصالح

تثبیت مکانیکی و همچنین جایگاه تثبیت مکانیکی
دﺭ معماﺭی اقلیم گرموخﺸک شکل گرفته که دﺭ

ﺑیدوام و کمدوام قراﺭ داده است( 6اهری:1367 ،

ادامه ﺑه آنها پرداخته خﻮاهد شد.

 .)63این دﺭ حالی است که مﻮضﻮع تثبیت مکانیکی
خاک پیش از این نیز دﺭ معماﺭی اقلیم گرموخﺸک
ایران ﺑه ﺭوشهای گﻮناگﻮن و ﺑهمنظﻮﺭ ﺑهبﻮد کیﻔیت
مصالح خاکی وجﻮد داشته و از قدیماالیام ﺑه
صﻮﺭت ضمنی تﻮسط معماﺭان سنتی نیز ﺑکاﺭ گرفته
میشده است .یکی از این ﺭوشها ،وﺭز دادن و
افکندن گل ﺑﻮده که معادل ﺭوش تثبیت مکانیکی و
از ﺭوشهای شناخته شده و متداول ﺑرای ﺑهبﻮد
خﻮاص ﺭفتاﺭی خاک است .لذا ﺑا تﻮجه ﺑه اینکه
دﺭصد زیادی از مساحت ایران ﺭا مناطق
گرموخﺸک و کﻮیری تﺸکیل داده است ،پژوهش
حاضر دﺭ تالش است تا ضمن معرفی ﺭوشهای
تثبیت ﺑهویژه تثبیت مکانیکی و عﻮامل تأثیرگذاﺭ ﺑر
آن ،جایگاه و اهمیت تثبیت مکانیکی دﺭ مصالح
خاکی این اقلیم ﺭا مﻮﺭد ﺑرﺭسی قراﺭ داده و همچنین
زمینهای ﺑرای ﺑازکاﺭﺑری این شیﻮه تثبیت دﺭ معماﺭی
عصر حاضر ﺭا فراهم نماید .از این ﺭو پاسخ ﺑه
سﺆاالت زیر ﺭا دﺭ ساختاﺭ این پژوهش میتﻮان
جستجﻮ نمﻮد:

 −تکنیکهای ساخت ﺑا خاک از نﻮع تثبیتشده
مکانیکی دﺭ مصالح خاکی جهان و اقلیم
گرموخﺸک ایران چیست؟

 -2روش پژوهش
ﺑا تﻮجه ﺑه ساختاﺭ اﺭائه شده از اجزای پژوهش و دﺭ
جهت نیل ﺑه اهداف مدنظر ،ﺭویکردی کیﻔی ﺑرای
این مطالعه اتخاذ شده است .ﺑدین ترتیب دﺭ
گردآوﺭی اطالعات ،ﺑرﺭسیهای کتاﺑخانهای و
میدانی مدنظر قراﺭ گرفتهاند .ﺑرﺭسیهای کتاﺑخانهای
دﺭ قالب مﻮضﻮع تثبیت خاک و تثبیت مکانیکی،
شکلدهنده مطالعات مﻔصل مرﺑﻮط ﺑه ادﺑیات و
پیﺸینه پژوهش هستند که ﺑخش مهمی از اطالعات
این مقاله ﺭا فراهم آوﺭدهاند .ﺑرﺭسیهای میدانی
تکمیلی نیز دﺭ جهت دستیاﺑی ﺑه نﺸانههای ﺑهره از
این تثبیت مکانیکی دﺭ معماﺭی اقلیم گرم و خﺸک
مﻮﺭد تﻮجه قراﺭ گرفته است .پژوهش حاضر دﺭ
قالب پژوهﺸی کاﺭﺑردی انجام گرفته و تحلیل و
پردازش اطالعات نیز مبتنی ﺑر ﺭویکردی تﻮصیﻔی-
تحلیلی است .گﻔتنی است ﺑرخی از ﺑرﺭسیهای
میدانی دﺭ قالب پرسشهای محدود از معماﺭان ﺑﻮمی
و ﺑرخی نیز ﺑا مﺸاهدات میدانی دﺭ آثاﺭ معماﺭی
خاکی مﻮجﻮد دﺭ اقلیم گرم و خﺸک فراهم آمده
است.

دﺭ معماﺭی اقلیم گرموخﺸک ایران ،ﺑهبﻮد

 -3تثبیت خاک و هدف از آن
هرچند مﻮضﻮع ﺑهبﻮد مقاومت و استحکام طبیعی

چگﻮنه صﻮﺭت پذیرفته است؟
دﺭ این ﺭاستا ،پژوهش حاضر ﺑا اتکا ﺑه ﺑرﺭسیهای

خاک و مصالح خاکی که عمﻮماً ﺑنام تثبیت خاک
از آن یاد میشﻮد پیﺸینهی ﺑس دیرینهای داﺭد و از
عصر ﺑاستان ،استﻔاده از مﻮاد افزودنی طبیعی،

−

خﻮاص مصالح خاکی ﺑدون افزودن تثبیتکننده

کتاﺑخانهای و میدانی و ﺑا نگاهی تﻮصیﻔی-تحلیلی
انجام پذیرفته است .شاخصههای مﻮﺭدتﻮجه دﺭ این
نﻮشتاﺭ دﺭ سه ﺑخش تثبیت خاک (ﺑا تمرکز ﺑر تثبیت
مکانیکی) ،تکنیکهای ساخت ﺑا خاک تﻮأم ﺑا

همچﻮن :الیاف کاه ،مﻮی ﺑز و ذﺭات شن و ماسه
ﺑرای اصالح مصالحی نظیر خﺸت و گل ،همﻮاﺭه
مﻮﺭد تﻮجه ﺑﺸر ﺑﻮده است ولی ساﺑقه پژوهشهای
علمی دﺭ این زمینه ،ﺑه حدود سال  1920میالدی
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ﺑازمیگردد که مﻮاد تثبیتکننده خاک ،ﺑهطﻮﺭ
علمی مﻮﺭد مطالعه و ﺑرﺭسی قراﺭ گرفت .این

 )Rigassi,Garnier, 1996: 9و هدف ﺑهبﻮد

پژوهشهای علمی دﺭ سال  1945دﺭ جهت ساخت

خﻮاصی همچﻮن مقاومت فﺸاﺭی ،نﻔﻮذناپذیری،

مسکن و سرپناه ﺑرای مردم جنگزده اﺭوپا

دوام دﺭ مجاوﺭت ﺑا آب و پایداﺭی دﺭ ﺑراﺑر سایش

( )Houben, Guillaud, 1994و دﺭ ادامه ﺑا مطالعات

ﺭا دنبال میکند ()Rollins, Ilberg, 2007؛

گسترده دهه  70میالدی دﺭ کﺸﻮﺭ پرو دﺭ مﻮﺭد

ﺑااینحال ،تثبیت خاک ﺑه دلیل پاﺭامترهای زیادی

ساختمانهای خﺸتی ادامه یافت که شامل انﻮاع
مختلف تقﻮیت ﺑا استﻔاده از مصالح محلی و

که دخیل هستند ،یک مسئله پیچیده است .عالوه ﺑر
تﻮلید مصالحی نظیر خﺸت تقﻮیتشده ،ﺑلﻮک

افزودنیها ﺑه مالت ﺑﻮده است (حجازی و همکاﺭان،

فﺸرده گلی ،ﺑلﻮکهای قﻔلوﺑست شﻮنده و

 .)69: 1394ﺑااینوجﻮد ،ﺑیﺸتر این مطالعات دﺭ آغاز،

اندودهای ضدآب گلین ،دﺭ ﺑخش دوم فناوﺭیهای

ﺑا هدف ﺑهینهسازی خاک از دیدگاه مهندسی ﺭاه و

اﺭتقایافتهای مثل خاک کﻮﺑیده ،حصیرگل و کاﺭﺑرد

ساختمان ،ﺑرای ﺑهبﻮد زیرسازی جادهها و تثبیت
خاک آنها ﺑرای عبﻮﺭ و مروﺭ وسایط نقلیه و

عناصر کﺸﺸی از پرکاﺭﺑردترین تجرﺑیات جهانی دﺭ
این حﻮزه میﺑاشند (واﺭن )9 :1387 ،که دﺭ جهت

خﻮدﺭوها و همچنین احداث سدهای خاکی ،پﻮشش
کانالها و غیره ﺑﻮد ولی ﺑهتدﺭیج این پژوهشها دﺭ
سایر حﻮزهها ،ازجمله معماﺭی و مرمت نیز مﻮﺭد

اﺭتقا ویژگیهای خﺸت و مصالح خاکی مﻮﺭد تﻮجه
ﺑﻮدهاند.
عالوه ﺑر این علیﺭغم ﺑسیاﺭی از محدودیتهای

تﻮجه قراﺭ گرفت و دنبال شد.

مﻮجﻮد دﺭ مصالح گلی و خانههای ساخته شده ﺑا

این تحقیقات دﺭﺑاﺭۀ ﺭوشهای تثبیت خاک نﺸان

خاک ،مصالح خاکی تثبیتشده ﺑه مراتب اﺭزانتر

میدهند که ﺑا ﺑهکاﺭگیری تثبیتکنندگی ،دستیاﺑی
ﺑه معماﺭی خاکی ﺑادوام ﺑیﺸتر امکانپذیر است لذا

از مصالح متعاﺭفی مانند آجر و ﺑتن ﺑﻮده و از لحاظ
زیستمحیطی نیز پایداﺭ هستند .ﺑه طﻮﺭ کلی میتﻮان

افزایش دوام ساختمان خاکی میتﻮاند ﺑه تغییر

ﺑیان کرد که اهداف اصلی دﺭ تثبیتکنندگی خاک

ﺑرداشت ناﺑجا و تعصبی که هنﻮز دﺭ مﻮﺭد مصالح

عباﺭتاند از :دستیاﺑی ﺑه عملکرد مکانیکی ﺑهتر

خاکی وجﻮد داﺭد ،کمک کند ( Eires et al,

(افزایش مقاومت فﺸاﺭی خﺸک و مرطﻮب)،

 .)2013: 962ﺑهطﻮﺭکلی ،استحکامﺑخﺸی دﺭ حﻮزه
معماﺭی گلین ﺑه دو ﺑخش تثبیت مصالح و تثبیت
فناوﺭی ساخت تقسیم شده است که ﺑخش اول

کاهش تخلخل و تغییرات حجم (تﻮﺭم و انقباض
ناشی از تغییرات ﺭطﻮﺑت) و ﺑهبﻮد تﻮانایی مقاومت
دﺭ ﺑراﺑر فرسایش ناشی از ﺑاد و ﺑاﺭان (کاهش سایش

شامل تقﻮیت مصالح گلین ﺑه شیﻮههای مختلف ﺑا
استﻔاده از تجهیزات نﻮین ﺑﻮده و ﺑخش دوم ﺑیانگر
استﻔاده از ماشینآالت و فناوﺭیهای نﻮین دﺭ

سطحی و افزایش خاصیت ضدآﺑی)؛ مﻮاﺭدی که
همگی دﺭ قالب ﺭوشهای متﻔاوتی ایجاد شده و دﺭ
ادامه ﺑه آنها پرداخته شده است.

ساختوساز ﺑا خاک میﺑاشد (واﺭن.)9 :1387 ،
دﺭﺑاﺭه ﺑخش اول ،تثبیت خاک داللت ﺑر اصالح
خﻮاص مجمﻮعه خاک -آب -هﻮا ﺑهمنظﻮﺭ دستیاﺑی
ﺑه خﻮاص پایداﺭ و سازگاﺭ ﺑا عملکردی مﺸخص

داﺭد (Houben, Guillaud, 1994: 14؛ Houben,

 -4روشهای تثبیت خاک
ﺑا تﻮجه ﺑه مطالب اشاﺭه شده و ﺑرﺭسی ادﺑیات
مﻮجﻮد ،مکانیسم تثبیت خاک ﺑهگﻮنهای است که
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میتﻮاند دﺭ دو خصﻮصیت از خاک (ساختاﺭ و ﺑافت
آن) تأثیرگذاﺭ ﺑاشد .دﺭ این ﺭاستا سه ﺭوش ﺑرای
اصالح ساختاﺭ و ﺑافت خاک وجﻮد داﺭد-1 :
کاهش حجم حﻔرههای ﺑین ذﺭات ،یعنی تأثیر ﺑر
تخلخل آن؛  -2مسدود کردن حﻔرههایی که
نمیتﻮان آنها ﺭا از ﺑین ﺑرد ،یعنی تأثیر ﺑر
نﻔﻮذپذیری آن و  -3ﺑهبﻮد پیﻮندهای اتصالدهنده
ذﺭات ﺑه یکدیگر ،یعنی تأثیر ﺑر مقاومت مکانیکی
آن ( .)Rigassi, 1985: 41این سه ﺭوش ﺑه ترتیب ﺑا
عناوین تثبیت فیزیکی ،تثبیت شیمیایی و تثبیت
مکانیکی (فﺸردهسازی) شناخته میشﻮند .اگرچه
تمرکز این مطالعه ﺑر تثبیت مکانیکی است ،اما
شایسته است مﻔهﻮم دو ﺭوش دیگر تثبیت و
ضروﺭت آنها نیز ﺑهعنﻮان ﺭاهکاﺭهای تقﻮیت
ساختاﺭهای گلین مﻮﺭد معرفی قراﺭ گیرد.
 -1-4تثبیت فیزیکی ،تثبیت شیمیایی
تثبیت فیزیکی و شیمیایی و ﺭوشهای آن چندان
جدید نیستند و تثبیتکنندههای مختلﻔی ﺑرای آنها
دﺭ سالهای متمادی ﺑه کاﺭ گرفته شدهاند .طی
فرآیند تثبیت فیزیکی ،خﻮاص خاک ﺭا میتﻮان ﺑا
تغییر دﺭ ﺑافت آن ﺑرای مثال تغییر دﺭ نسبت ترکیبی
مﻮاد تﺸکیلدهنده خاک و کنترل شکاف مﻮجﻮد دﺭ
ﺑین ذﺭات اختالط اصالح کرد ( Houben,
Guillaud, 1994؛ Zami,Lee, 2010: 1؛ Rigassi,

1985: 42؛  .)Rollins،Ilberg, 2007دﺭ فرآیند
تثبیت شیمیایی نیز ،سایر مصالح یا مﻮاد شیمیایی ﺑه
خاک افزوده شده و خﻮاص آن ،هم از طریق
واکنش فیزیکی -شیمیایی ﺑین ذﺭات و مصالح یا
مﻮاد افزوده شده و هم ﺑا ایجاد یک ماتریس که
ذﺭات ﺭا میپﻮشاند و ﺑه هم میچسباند ،اصالح
میشﻮد ( Houben, Guillaud, 1994؛

Zami,Lee, 2010: 1؛ Rigassi, 1985: 42؛
.)Rollins،Ilberg, 2007

دﺭ تثبیت فیزیکی و شیمیایی ،افزودنیهای متعدد
دیگری نیز اعم از مﻮاد شیمیایی ،ﺭزین یا محصﻮالت
8

7

طبیعی همچﻮن کاه ؛ الیاف نخل خرما ؛ الیاف
10

9

11

پلیپروپیلین ؛ سنگ گچ ؛ آهک ؛ ماسه و سدیم
12

13

کرﺑنات ؛ سیمان ؛ ترکیب آهک ،سیمان و
ﺭوغن14؛ ماسه شسته شده ﺭودخانهای ،پﻮدﺭ و
خردههای آجر ،پﻮدﺭ آهک ،خردههای سﻔال،
الیاف خرما ،کاه و پﻮکه صنعتی15؛ خرده چﻮب و
پﻮسته ﺑرنج16؛ افزودن خاکستر پﻮسته ﺑرنج ،سیمان و
آهک ﺑه ﺑلﻮکهای خاک فﺸرده؛ افزودن آهک و
خاکستر ﺑاگاس نیﺸکر ﺑه ﺑلﻮکهای خاک فﺸرده؛
استﻔاده از ضایعات آلﻮمینا و زﺑاله حاصل از خاکستر
ذغال سنگ؛ خاکستر ﺑادی؛ خاکستر پﻮسته ﺑرنج،
خاکستر ﺑاگاس و خاکستر کاه ﺑرنج17؛ ماسه ،گچ،
آهک ،پﻮدﺭ آجر و کاه18؛ خاکستر ﺑادی ،شن و
ماسه کﻮاﺭتزی19؛ ﺑزاق مصنﻮعی مﻮﺭیانه و ذﺭات
ﺑامبﻮ؛ الیاف کنف20؛ مدنظر پژوهشهای گﻮناگﻮنی
ﺑﻮده است.
نکته قاﺑلتأمل دﺭ مﻮﺭد دو ﺭوش تثبیت فیزیکی و
شیمیایی این است که اگرچه دﺭ چند سال اخیر از
مﻮاد سنتزﻯ دﺭ این زمینه استﻔادههای ﺑسیاﺭﻯ شده
است ،اما ﺑه دالیل اقتصادﻯ همچنان تالش میشﻮد
تا حد امکان ،ﺑا تﻮجه ﺑه وضعیت جغرافیایﻰ و اقلیمﻰ
منطقه از استحکامﺑخشهای طبیعﻰ استﻔاده شﻮد.
چراکه علیﺭغم کمانرژی و مقرونﺑهصرفه ﺑﻮدن
خاک تثبیتشده از دو نﻮع فیزیکی و شیمیایی،
همچنان دسترسی ﺑه آن دﺭ ﺑسیاﺭی از مناطق شهری
و ﺭوستایی فقیرنﺸین دشﻮاﺭ ﺑﻮده و گرانتر از حد
تﻮانایی پرداخت ﺑسیاﺭی از مردم است .ﺑناﺑراین
میتﻮان گﻔت که تثبیت فیزیکی و شیمیایی خاک،
همیﺸه یک اصل نیست و تنها دﺭ مﻮاﺭد خاص و

تثبیت مکانیکی خاک و تبیین جایگاه آن در مصالح بومی اقلیم گرموخشک

34

ضروﺭﻯ الزم ﺑه اجراست ،چراکه مﻮاد ﺑهبﻮددهنده
اغلب گران ﺑﻮده و هزینهی تثبیت معمﻮالً ﺑیﺸتر از

پرتلند معمﻮلی ،ﺭایجترین افزودنی مﻮﺭد استﻔاده دﺭ
دیﻮاﺭ خاک کﻮﺑیده تثبیتشده ﺑﻮده است؛ این

مﻮاد اولیه خﻮاهد شد.

تﻮضیح ﺑدان معنی است که دیﻮاﺭ خاک کﻮﺑیده
ﺑدون عﻮامل تثبیتکننده (سیمان) ﺑهعنﻮان خاک

 -2-4تثبیت مکانیکی
دﺭ ﺭوش تثبیت مکانیکی ،خﻮاص خاک ﺑا اصالح
ساختاﺭ آن تغییر میکند :تراکم و فﺸردهسازی

تثبیتنﺸده دﺭنظر گرفته میشﻮد که ﺑا تعریف هﻮﺑن،
گیلد ،کینگز و ﺑیانیه نﻮﺭتﻮن از فرآیند تثبیت خاک
دﺭ تناقض است.
دﺭ مجمﻮع ﺑا تﻮجه ﺑه مﻮاﺭد ﺑیان شده ،این پژوهش

خاک که منجر ﺑه تغییر دﺭ چگالی ،21مقاومت
مکانیکی ،تراکمپذیری ،نﻔﻮذپذیری و تخلخل آن

ﺑا دﺭ نظر گرفتن مزایای اقتصادی و زیستمحیطی

میشﻮد ،از تأثیرات این ﺭوش ﺑر ﺭوی خاک است

خاک تثبیتنﺸده و لزوم ﺭفﻊ معایب آن ،ﺑه ﺭوش

( Houben, Guillaud, 1994؛ Zami,Lee, 2010:
1؛  Rigassi, 1985: 42؛.)Rollins،Ilberg, 2007

تثبیت مکانیکی خاک پرداخته که از طرفی سازگاﺭ

دﺭ ﺑسیاﺭی از پژوهشها ،زمانی که تثبیت خاک
مطرح میشﻮد عمﻮماً تثبیت فیزیکی یا شیمیایی
مدنظر ﺑﻮده دﺭحالیکه تثبیتکنندگی لزوماً ﺑه
معنای تثبیت فیزیکی یا شیمیایی نیست ،چنانکه
تعریف هﻮﺑن و گیلد )(Houben, Guillaud, 1994
از فرآیند تثبیتکنندگی خاک نﺸان میدهد که
صرفاً افزودن تثبیتکننده مﻮجب تثبیت خاک
نمیشﻮد .عالوهﺑراین کینگز ) (Kings, 1996اشاﺭه
میکند که اضافه کردن مﻮاد افزودنی ﺑه خاک
تثبیتشده الزم نیست و ﺑیانیه نﻮﺭتﻮن ( Norton,
 )1997نیز ﺑهوضﻮح نﺸان میدهد خاک تثبیتشده
تنها ﺑه معنی افزودن تثبیتکننده ﺑه خاک نبﻮده ﺑلکه
کﻮﺑیدن نیز ﺑهتنهایی میتﻮاند خاک ﺭا تثبیت کند
( ،)Zami,Lee, 2010: 2لذا تثبیت مکانیکی نیز
اهداف تثبیتکنندگی ﺭا محقق میکند .دﺭ این
میان ،نظرات متناقضی نیز وجﻮد داﺭد ﺑهطﻮﺭیکه
والکر و همکاﺭان وی ) (Walker et al, 2005ﺑیان
میکنند که دیﻮاﺭ خاک کﻮﺑیده تثبیتشده ،حالتی
خاص از ساخت ﺑا خاک کﻮﺑیده است که از خاک
مخلﻮط ﺑا عﻮامل تثبیتکننده ﺑهمنظﻮﺭ ﺑهبﻮد خﻮاص
فیزیکی خاک استﻔاده میشﻮد و تاکنﻮن سیمان

ﺑا محیطزیست و اﺭزان ﺑاشد و از طرف دیگر ﺭفتاﺭ
مکانیکی مصالح ﺭا نیز ﺑهبﻮد ﺑبخﺸد .البته همانطﻮﺭ
که هاﺭپر ( )Harper, 2011: 23اشاﺭه میکند ،دﺭ
مﻮﺭد لزوم ﺑهکاﺭگیری تثبیت مکانیکی و
محدودیتهای تثبیت فیزیکی و شیمیایی چندین
مسئله مطرح است؛ اول اینکه تثبیت فیزیکی و
شیمیایی دﺭ اغلب مﻮاﺭد مقرونﺑهصرفه و
زیستمحیطی نیست ،دﺭ وهله دوم ﺑایستی تﻮجه
کرد که هیچگاه تثبیت فیزیکی و شیمیایی ﺑهعنﻮان
مطمئنترین و مناسبترین ﺭاهحل مطرح نﺸده
است ،ﺑهعالوه دﺭ مﻮضﻮع حﻔاﻇت از ﺑناهای
تاﺭیخی اغلب ﺑایستی از مصالح خاکی ﺑدون
افزودنی فیزیکی و شیمیایی استﻔاده شﻮد .همچنین
ﺑاید دﺭ نظر داشت که عدم ﺑهره از تثبیت ،مصالحی
کمدوام ﺭا ﺑه اﺭمغان خﻮاهد آوﺭد که دﺭ ﺑراﺑر
آسیبهای محیطی ﺑهآسانی دچاﺭ فرسایش خﻮاهند
شد .دﺭ این ﺭاستا مﻮضﻮع اصلی مﻮﺭد ﺑحث دﺭ این
مقاله متمرکز ﺑر تثبیت مکانیکی قراﺭ گرفته تا این
محدودیتها ﺭا نیز پﻮشش دهد .آنچه دﺭ ادامه اﺭائه
شده ﺑا هدف تﺸریح جزئیات مرتبط ﺑا تثبیت
مکانیکی و همچنین قاﺑلیتهای آن دﺭ معماﺭی
معاصر اقلیم گرموخﺸک است.
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 -5تثبیت مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن
(مکانیزم تثبیت)
ازآنجاکه مقاومت خاک ﺭاﺑطه مستقیمی ﺑا دﺭجه
تراکم ذﺭات و دﺭ نتیجه ﺑا وزن واحد حجم یا دانسیته
آن داﺭد لذا ایده فﺸردهسازی و تراکم دﺭ مصالح ﺑا
تﻮجه ﺑه نیاز ﺑه ﺑهبﻮد کیﻔیت مصالح و دوام
ساختمانها و دﺭ ﺭاستای ﺑهرهوﺭی ﺑیﺸتر ﺑه وجﻮد
آمده است ( .)Rigassi, 1985: 24آنگﻮنه که
ﺑرخی از دیگر پژوهﺸگران نیز اشاﺭه کردهاند

دﺭ نتیجه ﺑلﻮکﻰ ﺑا تراکم متﻮسط و مﻮئینگﻰ مناسب
ﺑه وجﻮد آید .دﺭکل مقاومت فﺸاﺭی هر خاک ﺑه
دانهﺑندی و پخﺸایش ذﺭات آنها ،میزان آب ،نحﻮه
فﺸردهسازی ،استاتیک یا دینامیک خاک و دﺭ
نهایت ﺑه نﻮع مﻮاد معدنی مﻮجﻮد دﺭ آن نیز ﺑستگی
داﺭد (مینکه .)69 ،1388 ،ﺑا این مقدمه ،دﺭ ادامه
مجمﻮعهای از عﻮامل کلیدی دﺭ مﻮضﻮع تثبیت
مکانیکی اﺭائه میشﻮد که نسبت ﺑه دیگر مﻮاﺭد دﺭ
دﺭجه اهمیت ﺑاالتری قراﺭ داﺭند.

(Rigassi, 1985: 28؛ Jimenez Delgado,

 )Guerrero, 2007: 248تراکم خاک ،فرآیند ﺑاال
ﺑردن دانسیته خاک است و تراکمپذیری خاک ،ﺑه
معنی حداکثر قاﺑلیت متراکمشدن خاک ﺑر اثر مقداﺭ
مﺸخصی نیروی متراکمکننده دﺭ دﺭجهای از
ﺭطﻮﺑت معین (ﺭطﻮﺑت ﺑهینه) میﺑاشد .دﺭ نتیجه
ایجاد تراکم ﺑاال دﺭ خاک که ﺑه لطف فﺸردهسازی

 -1-5شیوه تراكم
ﺑه طﻮﺭ معمﻮل ،دو ﺭوش ﺑرای فﺸردهسازی و تراکم
خاک ﺑکاﺭ گرفته میشﻮد :ﺭوش اول تراکم
استاتیکی 22است که دﺭ این ﺭوش تراکم خاک ﺑا
فﺸردن نسبت ًا آﺭام نمﻮنه ﺑین دو سطح مسطح که ﺑه
یکدیگر نزدیک میشﻮند و ﺑا فﺸاﺭ جک

فراهم میآید ،جرم حجمی خاک ﺭا ﺑه دو دلیل

هیدﺭولیکی ﺑه دست میآید ( Doat et al,

افزایش میدهد ،یکی تغییر پیﻮستگی و تﻮزیﻊ اندازه

1991:141؛ قبادیان ،ﺭحیمی .)26 ،1385 ،ﺭوش
دوم ،تراکم دینامیکی 23است که دﺭ این ﺭوش
تراکمپذیری از طریق کﻮﺑیدن خاک و اعمال

منافذ و دیگری کاهش حجم منافذ دﺭشت خاک
است (ﺑایرام ،ﺑهمنی .)69 :1394 ،ﺑناﺑراین تراکم
خاک دﺭ ﺑافت خاک تغییری ایجاد نکرده و فقط
ساختاﺭ آن ﺭا ﺑه واسطه تﻮزیﻊ مجدد ذﺭات تغییر
میدهد ( .)Rigassi, 1985: 42قاﺑلتﻮجه است که
این افزایش تراکم منجر ﺑه افزایش قاﺑلتﻮجهی دﺭ
تﻮان ﺑاﺭﺑری ،مقاومت فﺸاﺭی و مقاومت ﺑلﻮکها دﺭ
ﺑراﺑر فرسایش و کاهش آسیبپذیری نسبت ﺑه
ﺭطﻮﺑت میشﻮد ( Rigassi, 1985: 8; Guettala,

ضرﺑات ﺑا انرژی تراکمی استانداﺭد ﺑه دست میآید
(Doat et al, 1991:141؛ قبادیان ،ﺭحیمی،1385 ،
 .)26هرکدام از این دو ﺭوش ﺑا تﻮجه ﺑه امکانات
مﻮجﻮد میتﻮاند دﺭ تثبیت خاک مﻮﺭد کاﺭﺑرد قراﺭ
گیرد.

 ،)Abibsi and Houari, 2006مﻮضﻮعی که قاﺑلیت

 -2-5نوع خاک مورد استفاده در تراكم
مخلﻮط خاکی که داﺭای خصﻮصیات مناسبی از نظر

ﺑهکاﺭگیری آن ﺭا ﺑرای معماﺭی خاکی قاﺑل تﻮجیه
میکند .ﺑناﺑراین ﺑراﻯ افزایش مقاومت مصالح
خاکی مانند خﺸت ﺑه ﺭوش مکانیکﻰ ،میتﻮان ﺑا

گستردگی دانهﺑندی و خﻮاص پالستیسیته ﺑﻮده و
داﺭای مﺸخصات فیزیکی مطلﻮب ﺑاشد دﺭ نتیجهی
تراکم ،تخلخل ﺑسیاﺭ کمتری دﺭ مقایسه ﺑا حالت

افزایش فﺸاﺭ و تراکم و ﺑدون استﻔاده از
تثبیتکنندهها ،دانههاﻯ خاک ﺭا متراکمتر نمﻮده تا

طبیعی داشته و نﻔﻮذپذیری آن نیز کاهش مییاﺑد.
دﺭ نتیجه دﺭ ﺑراﺑر نیروهای واﺭده مقاومت ﺑیﺸتری
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داشته و ﺑاعث کاهش قاﺑلیت تﻮﺭم خاکهای ﺭسی
و ﺑهبﻮد خﻮاص مکانیکی خاک میشﻮد .خاک ﺑا

نظر داشت که ﺭطﻮﺑت نباید ﺑیش از حد ﺑاال ﺑاشد
زیرا حﻔرهها پر از آب میشﻮند و دﺭ نتیجه

ذﺭات هماندازه کمتر از خاکی ﺑا ذﺭات متﻔاوت

فﺸردهسازی ﺭا غیرممکن میکند .همچنین دﺭ

متراکم میشﻮد ،زیرا ذﺭات کﻮچک خاک ،فضای

صﻮﺭت وجﻮد ﺭطﻮﺑت ﺑیش از حد ،خاک ممکن

خالی ﺑین ذﺭات ﺑزﺭگ ﺭا پر نمیکنند

است متﻮﺭم شده و فﺸاﺭ اعمالشده تﻮسط ماشین ﺑه

( .)Gottelannd, Benoit, 2006: 453آنگﻮنه که

واسطه قطراتِ آب ﺑه دام افتاده ﺑین ذﺭات ،زایل

حامی ( )142 :1382اشاﺭه میکند دﺭ مﻮضﻮع خﺸت
نیز هرچه دانهﺑندی خاک خﺸت پیﻮستهتر ﺑاشد و نیز

شﻮد .از طرف دیگر ،اگر مقداﺭ ﺭطﻮﺑت ﺑسیاﺭ پایین
ﺑاشد ،ذﺭات ﺑه قدﺭ کافی آغﺸته ﺑه آب و ﺭوان

ﺑرای ساختن گل خﺸت ،آب ﺑهینه مصرف گردد و

نخﻮاهند شد لذا امکان فﺸردهسازی خاک تا

ﺑه گل ﺑا فﺸاﺭ شکل داده شﻮد ،تاب فﺸاﺭی خﺸت

کمترین حجم وجﻮد نخﻮاهد داشت ( Rigassi,

خﺸک ﺑیﺸتر میگردد .از دیگر مسائل تأثیرگذاﺭ دﺭ

 .)1985: 28-36دﺭمجمﻮع ﺑرای یک مقداﺭ نیروی

تراکم خاک ،دﺭصد ﺭس مﻮجﻮد دﺭ خاک است.
همچنان که ﺑایرام و ﺑهمنی ( )69 :1394نیز اشاﺭه

تراکمی معین ،دﺭصد ﺭطﻮﺑت ﺑهینهای وجﻮد داﺭد
که دﺭ آن دانسیته خﺸک خاک یا تراکم آن ﺑه

میکنند نﻮع خاک (دﺭصد ﺭس و پالستیسیته
خاک) دﺭ فرآیند تراکمپذیری تأثیرگذاﺭ و دﺭ
نتیجه تغییر آﺭایش ذﺭات خاکهای ﺭسی مطمئن ًا دﺭ

حداکثر میﺭسد .24از این ﺭو تعیین مقداﺭ ﺭطﻮﺑتی
که ﺑاید ﺑه خاک اضافه شﻮد (ﺭطﻮﺑت ﺑهینه) دﺭ
فرآیند تثبیت مکانیکی داﺭای اهمیت است.

خصﻮصیات خاک تثبیتشده تأثیرگذاﺭ خﻮاهد ﺑﻮد.
 -3-5شرایط رطوبتی تراكم
الیههای خاک الزم است ﺑهگﻮنهای متراکم شﻮند
که نسبت تخلخل آنها ﺑه یک مقداﺭ حداقل یا
دانسیته خﺸک ﺑه یک میزان حداکثر ﺑرسد؛ این
عمل عمﻮماً ﺑا افزودن مقداﺭی آب ﺑه تﻮده خاک و
کﻮﺑیدن آن ﺑه میزان معینی تﻮسط وسایل کﻮﺑنده مثل
انﻮاع غلتکها انجام میپذیرد .اثر ﺭطﻮﺑت دﺭ فرآیند
تراکم ،ایجاد سهﻮلت دﺭ لغزش و حرکت ذﺭات
خاکهای چسبنده و دﺭنتیجه ایجاد تراکم ﺑیﺸتر
میﺑاشد ،زیرا دﺭ حالت مرطﻮب ،ﺭطﻮﺑت ﺑه صﻮﺭت
ماده ﺭوانکننده ﺑین ذﺭات خاک عمل کرده و ﺑه
ذﺭات خاک کمک میکند ﺑه ﺭاحتی متراکم شﻮند.
گﻔتنی است هر چه ﺭطﻮﺑت خاک ﺑیشتر ﺑاشد عمل
تراکم ﺭاحتتر صﻮﺭت میگیرد (ﺑایرام،
ﺑهمنی72 :1394،؛ حامی .)35 :1382 ،البته ﺑاید دﺭ

 -6تکنیکهای معاصر ساخت با خاک به
روش تثبیت مکانیکی
معماﺭﻯ ﺑا خاک ﺑه صﻮﺭت تکنیکهاﻯ مختلف
ساختمانﻰ انجام میپذیرد که نسبت ﺑه هر منطقه،
شرایط و ترکیبات متنﻮعﻰ داﺭد .دﺭ پژوهش هﻮﺑن و
گیلد (،)Houben, Guillaud, 1994, 5
ساختوساز ﺑا خاک ﺑه دوازده دسته کلی 25تقسیم
شده که دﺭ نهایت هجده شیﻮه ساخت زیرمجمﻮعه
آنها قراﺭ میگیرد .دﺭ این میان ،تکنیکهاﻯ

ساخت "خﺸت"" ،خاک کﻮﺑیده" و "ﺑلﻮکهاﻯ
خاکفﺸرده" ﺭایجتر و عمﻮمﻰتر هستند
( .)Houben, Guillaud, 1994: 107از ﺑین این
ﺭوشها ،تکنیک ساخت خﺸت ﺑه ﺭوش قالبگیری
ﺑا تراکم محدود و تکنیکهای ساخت خاک
کﻮﺑیده و ﺑلﻮک خاک فﺸرده کامالً ﺑا تکیه ﺑر
فﺸردهسازی و تﻮأم ﺑا تثبیت مکانیکی صﻮﺭت
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میگیرند .ﺑا تﻮجه ﺑه اینکه استﻔاده از خﺸت دﺭ
معماﺭی کامالً شناخته شده و فرآیند فﺸردهسازی نیز

مﻮاجه ﺑه هزینههای ﺑاالی انرژی تقﻮیت کرد
( .)Rigassi, 1985: 24از زمان ﻇهﻮﺭ ﺑلﻮکهای

محدودتر است ،تمرکز ﺑحث دﺭ ادامه ﺑر دو ﺭوش

خاک فﺸرده دﺭ دهه  ،50فناوﺭی تﻮلید این ﺑلﻮکها

ساخت ﺑلﻮک خاک فﺸرده و خاک کﻮﺑیده خﻮاهد

و کاﺭﺑرد آن دﺭ ساختمان ،همچنان ﺭو ﺑه پیﺸرفت

ﺑﻮد تا دﺭک کاملتری از تثبیت مکانیکی و پیﺸینه

ﺑﻮده و اﺭزش علمی آن همپای اﺭزش فنی آن ﺑه

کاﺭﺑرد آن دﺭ معماﺭی اقلیم گرموخﺸک ﺭا اﺭائه

اثبات ﺭسیده است (.)Guillaud et al, 1985: 10

نماید.

امروزه ﺑلﻮک خاک فﺸرده ﺑهعنﻮان یک مصالح
ساختمانی دوستداﺭ محیطزیست ،پایداﺭ ،اﺭزان-

 -1-6بلوک خاک فشرده
ﺑا نیاز ﺑه ﺑهبﻮد کیﻔیت مصالح و افزایش دوام
ساختمانها ،فﺸردهسازی دﺭ مصالح ﺑهعنﻮان یک
ﺭوش ﺑرخﻮﺭد ایجاد شد .این ﺭوش ﺑرخﻮﺭد،

قیمت ﺑا مزایای ﺑسیاﺭی همچﻮن کاهش مصرف

نمایانگر یک پیﺸرفت واقعی از ﺭوشهای سنتی
تﻮلید ﺑلﻮکهای خاکی اعم از خﺸت یا ﺑلﻮکهای

انرژی ،کاهش واﺑستگی ﺑه مناﺑﻊ تجدیدناپذیر،
حداکثر استﻔاده از مﻮاد قاﺑلدسترس محلی ،نیاز ﺑه
تکنﻮلﻮژی نسبت ًا ساده ﺑرای ساخت و اﺭائهدهنده
ویژگیهای مناسب عایقﺑندی مطرح میشﻮد

دستساز و ﺑدون قالب ﺑه ﺑلﻮک خاک فﺸرده و
پاسخی دﺭ جهت ﺑهبﻮد مصالح ﺑﻮده است

( .)Walke, 1997: 1همچنین ﺑهعنﻮان تکنیکی
مناسب ﺑرای تأمین مسکن کمهزینه دﺭ جهان
دﺭحالتﻮسعه شناخته شده و خﻮاص مکانیکی

(Guillaud et al, 1985: 18؛ CRAterre, 1991:

مطلﻮﺑی نیز اﺭائه داده است ( .)Harper, 2011: 2این

 .)6فﺸردهسازی ﺑلﻮکهای خاکی یکی از این
ﺭوشهاست که پیﺸینهای طﻮالنی داﺭد .منﺸأ تاﺭیخی
تکنیک معاصر ﺑلﻮک خاک فﺸرده یا CEB

ویژگیها دﺭ کناﺭ ﺭعایت گروهی دیگر از

( )Compressed Earth Blockﺭا ﺑاید دﺭ سنت
هزاﺭساله ساخت ﺑلﻮکهای خاکی قالبزده شده و
آفتابپز که ﺑیﺸتر ﺑه نام "خﺸت" ( )Adobeمﺸهﻮﺭ
است ،جستجﻮ کرد؛ ﺑه عباﺭتی میتﻮان گﻔت ﺑلﻮک
خاک فﺸرده ،نسل جدیدی از خﺸت است

(Rigassi, 1985: 24؛ )Guillaud et al, 1985: 18
که ﺑا یک کﻮﺑنده یا دستگاه پرس فﺸرده میشﻮند.
نیاز ﺑه صرفهجﻮیی انرژی ،ﺑهویژه انرژی مصرفی
ﺑرای پخت مصالح دﺭ دوﺭان ﺑحران (ﺑعد از جنگ
جهانی دوم ﺑهمنظﻮﺭ ﺑازسازی تعدادی مسکن
اجتماعی دﺭ فرانسه و جمهﻮﺭی دمﻮکراتیک
آلمان) ،تﻮسعه ﺑلﻮک خاک فﺸرده ﺭا سرعت
ﺑخﺸید و گسترش کاﺭﺑرد آن ﺭا دﺭ معماﺭی مناطق

استانداﺭدها و عﻮامل مﺆثر ﺑر کیﻔیت آن اثرات
مثبتتری نیز خﻮاهد داشت.
امروزه دﺭ دنیا ﺑرای ساخت ﺑلﻮکهای فﺸرده ،ﺑه
جای پر کردن قالب چﻮﺑی ﺑا دست ،خاک مرطﻮب
شده ﺭا تﻮسط پرس دستی یا هیدﺭولیک دﺭون
قالبهای فلزی یا چﻮﺑی ،تحت فﺸاﺭ قراﺭ میدهند
(تصﻮیر  ،)1لذا تراکم نسبت ﺑه حالت دستی افزایش
یافته و این مﻮضﻮع ﺑاعث ﺑهبﻮد ﺭفتاﺭ مطلﻮبتر
ﺑلﻮک خاکی دﺭ ﺑراﺑر عﻮامل آسیبﺭسان خﻮاهد
شد ( Guillaud et al, 1985: 18; CRAterr,
.)1991: 5

تﻔاوت ساخت خﺸت و ﺑلﻮک خاک فﺸرده ،عالوه
ﺑر تراکم ،دﺭ میزان ﺭطﻮﺑتی است که ﺑرای ساخت
اختالط ﺑکاﺭ میﺭود.
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تصﻮیر  -1فرآیند تﻮلید ﺑلﻮک خاک فﺸرده
مأخذ(Fontaine, Anger, 2009: 82) :

ساخت خﺸت دﺭ وضعیتی صﻮﺭت میگیرد که
خاک ﺑه واسطه وجﻮد ﺭطﻮﺑت ،حالت پالستیک پیدا
کرده است اما ﺑلﻮک خاک فﺸرده اصطالح ًا ﺑه

کﺸﻮﺭها ازجمله هند ،مکزیک ،کالیﻔرنیا ،آفریقای
جنﻮﺑی و  ...ﺑهعنﻮان یکی از ﺭوشهای پرکاﺭﺑرد دﺭ
معماﺭی مﻮﺭد استﻔاده قراﺭ گرفته است.

.)137

 -2-6دیوار خاک كوبیده
دﺭ تمامی  5قاﺭه جهان ،خاک کﻮﺑیده ﺑرای

صﻮﺭت "خاک خﺸک" و ﺑا مقداﺭ آﺑی مﺸاﺑه
خاک کﻮﺑیده ساخته میشﻮد ( Doat et al, 1991:
ﺑلﻮکهای فﺸرده دﺭ مقایسه ﺑا ﺑلﻮک دستساز ،از
نظر اندازه و فرم منظمتر هستند .تراکم ﺑاالتر که ﺑه
کمک فﺸردهسازی ﺑه دست آمده ،ﺑهطﻮﺭ
قاﺑلتﻮجهی مقاومت فﺸاﺭی ﺑلﻮک و همچنین
استحکام دﺭ ﺑراﺑر فرسایش و آسیبهای ناشی از
مﻮاجهه ﺑا آب ﺭا نیز دﺭ آن ﺑاال میﺑرد ( CRAterre,

 .)1991: 5; Guillaud et al, 1985: 1ﺑه لطف
کیﻔیت ﺑاالی ﺑلﻮکهای خاک فﺸرده ،میتﻮان
پروژههای ﺑنایی ﺑا کیﻔیت مطلﻮب ،معادل
ساختمانهای ساختهشده ﺑا آجر پخته ﺭا محقق
ساخت .کاﺭﺑرد ﺑلﻮک خاک فﺸرده دﺭ معماﺭی
میتﻮاند از مسکن اجتماعی تا خانههای لﻮکس و
ساختمانهای عمﻮمی مهم ،متنﻮع ﺑاشد .همچنین
ﺭوش تﻮلید ﺑلﻮکهای فﺸرده از لحاظ فنی تﻮسط
کاﺭگران محلی قاﺑل انجام است و ساخت ﺑنا ﺑا
ﺑلﻮک فﺸرده ﺑیﺸتر نیاز ﺑه مهاﺭتهای اولیه کاﺭ ﺑا
مصالح ﺑنایی داﺭد .همانگﻮنه که مینکه (-98 :1388
 )99نیز اشاﺭه میکند ،این ﺭوش دﺭ ﺑسیاﺭی از

قرنهاست که ﺑهعنﻮان یک تکنیک ساختوساز
سنتی مﺸهﻮﺭ شده است .دﺭ حقیقت فﻮنداسیﻮن
خاک کﻮﺑیده دﺭ تمدن آشﻮﺭیان ﺑا قدمت 5000
سال قبل از میالد کﺸف شده است (مینکه1388 ،
 .)83:ﺭوش خاک کﻮﺑیده شده ﺑیﺸتر ﺑرای ساخت
دیﻮاﺭ استﻔاده شده و هسته اصلی دیﻮاﺭ چین نیز ﺑدین
شیﻮه ساخته شده است .ﺑعد از وﺭود اسپانیاییها ﺑه
آمریکای جنﻮﺑی ،این فناوﺭی ساخت تﻮسط آنها ﺑه
اﺭوپا آوﺭده شد و این ﺭوش هماکنﻮن نیز طرفداﺭان
زیادی دﺭ اﺭوپا و دیگر نقاط جهان داﺭد .این ﺭوش
دﺭ حال حاضر دﺭ استرالیا و کﺸﻮﺭهای اﺭوپایی مانند
فرانسه یکی از شیﻮههای ساختمانسازی متداول ﺑا
خاک ﺑه شماﺭ میﺭود (مینکه .)83-84 :1388
دﺭ تکنیک خاک کﻮﺑیده ،خاک مرطﻮب ﺑه دﺭون
قالبها دﺭ الیههایی ﺑا ضخامت حدود 15
سانتیمتری ﺭیخته میشﻮد و سپس ﺑا کﻮﺑیدن فﺸرده
میشﻮد .قالب معمﻮالً شامل دو دیﻮاﺭ مﻮازی جدا و
متصل ﺑه هم ﺑهوسیله جداکنندهها است (مینکه،
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 .)83 :1388استحکامﺑخﺸی دﺭ این تکنیک ساخت
ﺑه هر سه ﺭوش مکانیکی ،فیزیکی و شیمیایی انجام

هیدﺭولیکی یا پنﻮماتیکی ﺑه طﻮﺭ مثال ضرﺑهزنهای
ﺑادی و غلطکهای لرزان ﺑرقی نیز استﻔاده میشﻮد.

میشﻮد .دﺭ ﺭوش تثبیت مکانیکی ،فﺸردهسازی ﺑه

دﺭ ﺭوش تثبیت فیزیکی و شیمیایی ،تغییر دﺭ نسبت

دو شیﻮه دستی و مکانیکی صﻮﺭت میگیرد .دﺭ

اختالط اجزا خاک و اضافه نمﻮدن مﻮاد شیمیایی

تراکم دستی ،خاک ﺑه وسیله کﻮﺑه چﻮﺑی متراکم

مختلف مانند سیمان جهت افزایش مقاومت کﺸﺸی،

میشﻮد؛ این ﺭوش هنﻮز قاﺑل انجامترین ﺭوش دﺭ

قدﺭت چسبندگی ،ضد آب نمﻮدن و کاهش ضریب

کﺸﻮﺭهای دﺭحالتﻮسعه میﺑاشد (تصﻮیر  .)2دﺭ
تراکم مکانیکی از ویبراتﻮﺭها و دستگاههای مختلف

انتقال حراﺭت ،مﻮضﻮع مﻮﺭدمطالعه و تجرﺑه دﺭ
کﺸﻮﺭهای مختلف جهان میﺑاشد.

تصﻮیر  -2فرآیند ساخت دیﻮاﺭ خاک کﻮﺑیده
مأخذ(Fontaine, Anger, 2009, 29) :

زمان زیادی از آنها ،قاﺑل تﻮجه و ماندگاﺭ هستند.
دﺭ شکلگیری و ﺑقای این ﺑناها عﻮامل مختلﻔی من

 -7جایگاه تثبیت مکانیکی در مصالح بومی
اقلیم گرموخشک
ﺑا وجﻮد مقدمهای که مرتبط ﺑا مﻮضﻮع تثبیت
مکانیکی و معماﺭی معاصر ﺑا خاک دﺭ سطح جهان
اﺭائه شد ،امروزه ﺑهرهگیری از این ﺭوش دﺭ

ﺑﻮده و دﺭ عین حال نیاز ﺑه تجرﺑه داشته است .ﺑعد
از عامل کیﻔیت مصالح ،انتخاب ﺭوش ساخت

معماﺭی اقلیم گرموخﺸک کمتر مﻮﺭد تﻮجه ﺑﻮده
است .ازاینﺭو دﺭ ادامه ،شناسایی و معرفی

مناسب ،کیﻔیت ساخت و اجرای اصﻮلی ﺑنا نیز از
اهمیت خاصی ﺑرخﻮﺭداﺭ ﺑﻮده است.
چنانچه این عﻮامل ﺑه دﺭستی و صحیح ،انتخاب و

پتانسیلهای مﻮجﻮد دﺭ معماﺭی سنتی اقلیم
گرموخﺸک دﺭ حﻮزه تثبیت مکانیکی مﻮضﻮعی
است که ﺑه منظﻮﺭ کاﺭﺑرد معاصر آن دﺭ این اقلیم

اعمال شﻮند حتی ﺑا استﻔاده از خاک نیز میتﻮان
ﺑناهای استﻮاﺭی ﺑرپا کرد .معماﺭان سنتی این
مﻮضﻮع ﺭا ﺑهخﻮﺑی دﺭک کرده و علیالخصﻮص

مﻮﺭد تﻮجه قراﺭ خﻮاهد گرفت .معماﺭان سنتی دﺭ
فالت مرکزی ایران ﺑا ﺑهکاﺭگیری اﺑتکاﺭاتی که ﺑه

جمله مصالح ساختمانی مﻮﺭد استﻔاده دﺭ آنها
تأثیرگذاﺭ ﺑﻮده است .تبدیل کردن خاکﺭس ﺑه
مصالح ساختمانی دﺭ معماﺭی خاکی هﻮشمندانه

دﺭ اقلیم گرموخﺸک از آن ﺑهره ﺑردهاند .چنانکه و

تدﺭیج ﺑه تکامل ﺭسیدهاند ،ﺑناهایی ﺭا عرضه کردند
که اکثراً از خاک ساخته شده و هنﻮز هم ﺑا گذشت
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نﺸان میدهد ایده تراکم خاک ﺑرای ﺑهبﻮد کیﻔیت
و عملکرد مصالح خاکی چندان جدید هم نیست.

تأثیرگذاﺭ ﺑر ﺭفتاﺭ مکانیکی خﺸت و ساختاﺭ خﺸتی
میدانستهاند .از منظری متﻔاوت این مراحل یعنی

ﺑنا ﺑه نگاﺭههای تاﺭیخی (تصﻮیر  3تا  ،)5مﻮضﻮع

عملآوﺭی و آمادهسازی خاک ﺭا میتﻮان یک

آمادهسازی گل ،تراکم و کﻮﺑش خاک جهت

فرآیند میانجی و مهم ﺑرای تﻮلید مصالح ساختمانی

کاﺭﺑرد دﺭ معماﺭی خاکی ایران قدمتی طﻮالنی

از خاک مﻮجﻮد دانست؛ مﻮضﻮعی که ﺑا مروﺭی ﺑر

داشته و مرحله آمادهسازی خاک جهت تﻮلید

تجاﺭب معماﺭان سنتی و آثاﺭ معماﺭی مﻮجﻮد از

مصالح ساختمانی و تداوم ﺑهرهگیری از معماﺭی ﺑا
خاک ،مﻮضﻮع قاﺑل تﻮجهی ﺑﻮده است.

گذشته نیز قاﺑل پیگیری است.
همانطﻮﺭ که پیش از این مروﺭ شد ،امروزه تثبیت

معماﺭان سنتی ،پس از انتخاب خاک مناسب،

مکانیکی خاک ﺑهعنﻮان جزء مﻔید ﺑرای معماﺭی ﺑا

آمادهسازی گل ﺭا که شامل مراحل عملآوﺭی،

مصالح خاکی دﺭ نظر گرفته و شناخته میشﻮد

وﺭز دادن و افکندن گل ﺑﻮده ،یکی از مراحل مهم

دﺭحالیکه ﺑرﺭسی پیﺸینه معماﺭی ﺑا خاک دﺭ ایران

تصﻮیر  -3ساخت کاخ خﻮﺭنق دﺭ عصر
ساسانی
 873ه.ق.
مأخذ( :آدامﻮوا)148: 2008،

تصﻮیر  -4نگاﺭه ای از ﺑهزاد

تصﻮیر  -5ساخت دیﻮاﺭهای گلی

 859-866ه.ق.

 1229-1239ه.ق.

مأخذ( :آدامﻮوا)79: 2008 ،

مأخذ)Grube and Michell, 1978: 112( :

دﺭ معماﺭی سنتی ایران میتﻮان عملآوﺭی ﺭا ﺑه

 48ساعت است .تجرﺑه نﺸان داده که نیروی

عنﻮان مرحله ﺑسترسازی ﺑرای تثبیت مکانیکی
دانست چرا که شرایط ﺭا ﺑرای تراکم مطلﻮب خاک

پیﻮستگی دﺭ خاک ﺑا این فرآیند افزایش پیدا
میکند .همچنین "نیروی پیﻮستگی خاک ﺭا

طی عمل وﺭز دادن و افکندن که معادل مرحله تثبیت
مکانیکی محسﻮب میشﻮد ،مساعد میکرده است.
عملآوﺭی و جا افتادن گل 26ﺑه معنای ﺭها کردن و

میتﻮان ﺑا وﺭز دادن کافی ،نیز افزایش داد .آمیختن
و جا افتادن کافی ﺑه صﻮﺭتی که گل کامالً وﺭز داده
و ﺑه هم زده شﻮد و خمیر ﺑهدستآمده جا ﺑیﻔتد ،تأثیر

استراحت مخلﻮط خاک ﺑرای مدت حداقلی  12تا
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مناسبی ﺑر افزایش نیروی پیﻮستگی خﻮاهد داشت"
(مینکه.)68 :1388،

خﺸت سقف نیز ﺑاید کامالً خیس شده و وﺭز داده
میشده است تا مقاومت کافی دﺭ سازه ﺭا داشته

اساساً چگالی گل ﺑستگی ﺑه تراکم آن ﺑه هنگام

ﺑاشد.

ﺑناهایی که دﺭ طﻮل تاﺭیخ ﺑا استﻔاده از ﺑلﻮک یا

 -1-7مصالح بومی مبتنی بر تثبیت مکانیکی
دﺭ قسمت تکنیکهای ساخت ﺑا خاک ﺑه ﺭوش
تثبیت مکانیکی ،ﺑلﻮک خاک فﺸرده و دیﻮاﺭ خاک

ساخت مصالح و یا افکندن آن داﺭد" .دﺭ ﺑیﺸتر

قطعات گل ساخته شدهاند فﺸاﺭ زیادی ﺑه کاﺭ نرفته
است؛ گل آمادهشده ﺭا لگدکﻮب کرده و سپس دﺭ
قالب یا چاﺭچﻮب ﺭیخته و ﺑا اﺑزاﺭهای دستساز
ﺑدان فﺸاﺭ واﺭد میکردند" (واﺭن .)60 :1387،دﺭ

معماﺭی سنتی ایران نیز تنها اقدامی که ﺑرای تراکم
خاک دﺭ مصالحی مانند چینه یا خﺸت انجام
میشﻮد ،وﺭز دادن گل و سپس پرتاب کردن یا
افکندن گل دﺭ هنگام استﻔاده (چینه ،ترکهواندود)

کﻮﺑیده ﺑهعنﻮان تکنیکهای ساخت تﻮأم ﺑا تثبیت
مکانیکی مﻮﺭد ﺑرﺭسی قراﺭ گرفت .این دو تکنیک
ساخت ،نسل جدیدی از مصالح ﺑﻮمی اقلیم
گرموخﺸک ،یعنی خﺸت و چینه هستند که این دو
ﺭوش ساخت قدیمی نیز همراه ﺑا وﺭز دادن و افکندن
ﺑﻮدهاند .لذا دﺭ ادامه این دو تکنیک ساخت (خﺸت
و چینه) ،ﺑهعنﻮان پرکاﺭﺑردترین مصالح خاکی اقلیم

یا قالبگیری (خﺸت) است .این عمل سبب ﺑه
وجﻮد آمدن مصالحی ﺑا حجم فﺸرده و فضای
متخلخل و خالی کمتر میشﻮد که دﺭ مناﺑﻊ

گرموخﺸک که ﺑهنﻮعی تﻮأم ﺑا تثبیت مکانیکی
ﺑﻮدهاند ،مﻮﺭد ﺑرﺭسی و معرفی قراﺭ میگیرد .البته

گﻮناگﻮنی نیز ﺑه این مسئله اشاﺭه شده است (حجازی

گﻔتنی است عالوه ﺑر خﺸت و چینه ،سیستم دیﻮاﺭ

و همکاﺭان71 :1394 ،؛ قرینه ،اولیپﻮﺭ1392 ،؛

گلوچپر یا ترکهواندود که شامل اجزای عمﻮدی و
افقی ساخته شده از چﻮب است ،نیز از تثبیت
مکانیکی ﺑهره ﺑرده است؛ چراکه عالوه ﺑر فرآوﺭی

فالمکی330: 1387 ،؛ حامی143-144 :1382 ،؛
مسرت39 -43 :1394 ،؛ پیرنیا27: 1381 ،؛
زمرشیدی8 :1377 ،؛ مصاحبه ﺑا معماﺭان سنتی یزد
و اﺭدکان .)27اگرچه امروزه نیز ثاﺑت شده که هرچه
نیروی ﺑکاﺭ ﺭفته هنگام افکندن ﺑیﺸتر ﺑاشد ،فﺸردگی
و دﺭنتیجه مقاومت آن نیز افزایش مییاﺑد (مینکه،
.)99 :1388
نکته قاﺑلتأمل دﺭ مصالح ﺑﻮمی اقلیم گرموخﺸک
که از گﻔتگﻮی ﺑا معماﺭان سنتی فراهم آمده ،28این
است که ایﺸان شیﻮه اعمال تثبیت مکانیکی دﺭ
مصالح خاکی ﺑهویژه خﺸت ﺭا مطاﺑق ﺑا نیاز دﺭ نظر
میگرفتند .ﺑهعنﻮانمثال ،خﺸتهای پی و دیﻮاﺭها
که از حساسیت کمتری نسبت ﺑه خﺸتهای سقف
ﺑرخﻮﺭداﺭ ﺑﻮده ،ﺑه همان نسبت کمتر وﺭز داده
میشده است و حتی مالت مﻮﺭد استﻔاده ﺑرای

گل ،اندود ﺑر ﺭوی سطﻮح نیز ﺑا ضرﺑه انجام میشده
تا میزان تراکم ﺭا ﺑیﺸتر نماید.
 خشتﺑهمنظﻮﺭ تﻮلید خﺸت ،پس از تهیه مﻮاد اولیه مناسب
و عملآوﺭی کافی ،29عمل خش کردن 30صﻮﺭت
میگیرد .خش کردن هم ﺑا کمک دست هم ﺑا
وسیلهای شانه مانند ﺑه نام ﺭته 31انجام میشﻮد .سپس
مخلﻮط ﺑا کمک پا و ﺑا شدت زیاد لگدکﻮب و
زیروﺭو میشﻮد .ﺑهمنظﻮﺭ استحکام ﺑیﺸتر خﺸت ،گل
ﺑاید چندین دفعه وﺭز داده شﻮد 32تا ﺑه صﻮﺭت مﻮئینه
دﺭآید .پس از طی مراحل آمادهسازی گل ،وﺭزیدن
و شالق خﻮﺭدن 33کافی و خیس کردن قالب،
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خﺸتمال قالب ﺭا ﺭوی زمین گذاﺭده و ﺑه اندازه
مﻮﺭد نیاز گل ﺭا ﺑا دو دست ،ﺑرش داده و سپس

یک مﺸت آب ﺭوی گل میﺭیزد و تﻮسط پنجههای
دست ،محکم ﺑه جلﻮ و عقب قالب فﺸاﺭ میدهد ،ﺑا

پنجهکش نمﻮده و ﺑا ضرب دﺭ وسط قالب میکﻮﺑد.

این کاﺭ هﻮا و آب دﺭون گل ﺑیرون ﺭفته و گل

دﺭ این مرحله سعی میشﻮد ﺑا فﺸاﺭ دست ،تمامی

فﺸرده میشﻮد (تصﻮیر  .)6عالوه ﺑر عمل تثبیت دﺭ

قالب ﺑهویژه گﻮشههای آن پر شﻮد .این عمل سبب

فرآیند آمادهسازی خﺸت ،دﺭ زمان چینش خﺸتها

ﺑه وجﻮد آمدن خﺸتی ﺑا حجمی فﺸرده و ﺑدون

نیز آن ﺭا ﺑا ضرب ﺑه مالت میکﻮﺑند تا چسبندگی

فضای خالی و متخلخل میشﻮد .سپس خﺸتمال

ﺑیﺸتری ﺑین خﺸت و مالت حاصل شﻮد.

تصﻮیر  -6تﻮلید خﺸت دﺭ کاﺭگاه مسجد جامﻊ میبد ،یزد
مأخذ( :نگاﺭندگان -تاﺑستان )88

عالوه ﺑر این ،دﺭ قدیماالیام جهت دستیاﺑی ﺑه آجری

تﻮضیحات اﺭائه شده ،دﺭ صﻮﺭت عدم استﻔاده از

مقاوم و مرغﻮب ﺑا اﺑعادی یکنﻮاخت ،عمل واکﻮب

افزودنیهایی مانند کاه دﺭ خﺸت ،حداقل تثبیت

کردن ﺑر ﺭوی خﺸت اعمال میشده است که ﺑا

اعمالشده ﺑر خﺸت ،تثبیت مکانیکی ﺑﻮده است.

فرآیند تثبیت ﺑیگانه نیست .آنگﻮنه که زمرشیدی
( )36 :1377مینﻮیسد معماﺭان سنتی قبل از تبخیر
شدن کامل آب خﺸت ،از قالب چﻮﺑی ﺑه نام قالب
واکﻮب استﻔاده میکردهاند .ﺑا کﻮﺑیدن و تخماق
زدن ﺑر پﺸت قالب چﻮﺑی ،قالب ﺭا که داﺭای چهاﺭ

ﺑدنه و کف ﺑﻮده ،از ناحیه سر دﺭون خﺸت نیمه-
مرطﻮب نﺸست داده که این عمل ﺑاعث جمﻊ شدن
حجم خﺸت و فﺸرده شدن خﺸت نیمهمرطﻮب
میشده است .دﺭواقﻊ این عمل سبب از ﺑین ﺭفتن
النههای هﻮایی دﺭ خﺸت و ترکهای آن میگردد.
پس از عمل ضرﺑه زدن ﺑه پﺸت قالب واکﻮب،
خﺸت از قالب خاﺭج میشده است .لذا ﺑا تﻮجه ﺑه

 چینهچینه یک ﺭوش قدیمی است که ﺑعد از خﺸت،
ﺭایجترین شیﻮه ساخت ﺑا خاک دﺭ اقلیم گرم و
خﺸک ﺑﻮده است .دﺭ این تکنیک ساخت،
ﺑریدههایی از گل ،ﺑدون استﻔاده از مالت و ﺑدون
قالب ،دﺭ حالت پالستیک ﺑا کﻮﺑیدن ،فﺸاﺭ دادن،
ضرﺑهزدن یا پرتاب کردن ﺑه هم میچسبند؛ لذا
چسبندگی و همپﻮشانی ﺑریدههای گل که ﺑدون
مالت ﺭوی هم قراﺭ میگیرند ،اتصال آنها ﺭا
تضمین میکند .از طرفی ،ضرﺑههای واﺭده ﺑر هر الیه
از دیﻮاﺭ ﺑرای افزودن ﺑریدههای گل ﺑه دیﻮاﺭ ،عالوه
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ﺑر اینکه مﻮجب فﺸردهسازی گل دﺭ همان الیه شده،
ﺑر الیههای زیرین نیز فﺸاﺭ واﺭد کرده و ﺑاعث

ﺑاشد .مﻮجها و انحناهایی که ﺑه دیﻮاﺭهای چینهای
داده میشﻮد مﻮجب قﻮیتر شدن آن میشﻮد (واﺭن،

افزایش تراکم و تقﻮیت اتصال دﺭ الیههای زیرین

 .)63 :1387عالوه ﺑر این ،ﺑه مﻮجب اﺑعاد ﺑزﺭگتر

نیز خﻮاهد شد (تصﻮیر .)7

گل چینه دﺭ مقایسه ﺑا گل خﺸت دﺭ هنگام افکندن،

چینه یک واحد یکپاﺭچه است که عمﻮماً ﺑا کاه

شدت فﺸاﺭ واﺭده ﺑر گل نیز ﺑیﺸتر ﺑﻮده و تثبیت

تقﻮیت شده و اتصاالت خطی و ضعیف مالت ﺭا

مکانیکی ﺑا تﻮان ﺑیﺸتر اعمال میشﻮد.

نداﺭد ،لذا ﺑاعث میشﻮد از جهاتی از خﺸت مقاومتر

تصﻮیر -7اجرای چینه ،حصاﺭ شهر تاﺭیخی ﺑﺸرویه ،خراسان جنﻮﺑی
مأخذ( :نگاﺭندگان -تاﺑستان )91

 -8بحث (تثبیت مکانیکی و فرآوری مصالح
خاكی در اقلیم گرموخشک)
ساختوسازهای خﺸتی و گلی دﺭ نقاط مختلف دنیا
و از جمله ایران ﺭواج داشته و هماکنﻮن نیز
نمﻮنههایی از آنها مﻮجﻮد است .ویژگیهای مثبت

دﺭ ﺑاب فرآوﺭی مصالح مﻮﺭد استﻔاده دﺭ معماﺭی
خاکی ،امروزه دیدگاههای متﻔاوتی نسبت ﺑه میزان
تأثیرگذاﺭی فﺸردهسازی خاک دﺭ قیاس ﺑا
عملآوﺭی ،تﻮأم ﺑا وﺭز دادن و افکندن آن وجﻮد
داﺭد .واﺭن ( )60: 1387معتقد است که تﻔاوتهای
جزئی دﺭ تراکم گل ﺑستگی ﺑه نﻮع گل ،عملآوﺭی

این نﻮع مصالح ﺑه ویژه مسائل زیستمحیطی و
اقتصادی مﻮجب شده که تحقیقات دﺭ جهت کاهش

و ﺭوش ترکیب آن داﺭد و تﻔاوت عمده ،زادۀ میزان

ضعفها و محدودیتهای مصالح خاکی مﻮﺭد

فﺸاﺭ فیزیکی است .دﺭحالیکه ﺑنا ﺑه گﻔته مینکه

تﻮجه ویژه قراﺭ گیرند ،مطالعه حاضر نیز دﺭ همین
ﺭاستا شکل گرفت تا جایگاه تثبیت مکانیکی یا ﺑه
عباﺭتی ،وﺭز دادن و افکندن گل دﺭ فرآیند فرآوﺭی

( ،)70 :1388دﺭ ﺑرخی مﺆسسات تحقیقاتی 34ثاﺑت
ال ﺑلﻮکهای ﺑهدستآمده از
شده است که معمﻮ ً
فﺸرده کردن خاکهای کمﺭطﻮﺑت دﺭ قیاس ﺑا

خاک ﺑرای تﻮلید مصالح خاکی دﺭ معماﺭی سنتی
اقلیم گرموخﺸک ایران ﺭا مﻮﺭد ﺑرﺭسی قراﺭ دهد.

خاکی که ﺑا میزان کافی آب مرطﻮب شده ،ﺑا دست
وﺭز داده شده و دﺭ قالب افکنده شده ﺑاشند (یعنی
همان فرآیند ساخت خﺸت) ،مقاومت فﺸاﺭی

تثبیت مکانیکی خاک و تبیین جایگاه آن در مصالح بومی اقلیم گرموخشک
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کمتری داﺭند .ﺑنا ﺑه گﻔته وی ،عقیده ﺑسیاﺭی از
محققان و مجریان دﺭ مﻮﺭد این مسئله که پرس

حالت پالستیک و مرطﻮب و خاک مﻮﺭد استﻔاده
ﺑرای ﺑلﻮک خاک فﺸرده دﺭ حالت نیمه مرطﻮب

کردن خاک ﺑهتنهایی ﺑاعث ﺑاال ﺭفتن مقاومت

کاﺭﺑرد داﺭد .این اضافی آب ﺑه علت این است که

فﺸاﺭی آن میشﻮد ،تنها دﺭ مﻮاﺭد معدودی صحت

ﺑتﻮان ﺑا ﺑیل ،مالت مﻮﺭد استﻔاده دﺭ خﺸتزنی ﺭا

داﺭد و عمﻮماً نادﺭست است .ﺭاز ساختن گل دﺭ

وﺭز داد .لذا این سری از تحقیقات مینکه نیز مهر

ساختاﺭ الیهالیه آن و جاذﺑههای الکتریکی میان

تأییدی ﺑر ﺭوش ساخت مصالح ﺑﻮمی اقلیم

آنها نهﻔته است که تنها ﺑا استﻔاده از آب و وﺭز
دادن فعال میشﻮد .ﺑه عباﺭتی ،ﺑا وﺭز دادن خاک دﺭ

گرموخﺸک ﺑﻮده و اعمال نیروی فﺸاﺭی کمتر ﺑه
صﻮﺭت وﺭز دادن و افکندن گل دﺭ صﻮﺭت افزودن

حالت پالستیک ،آﺭایش متراکمتر و مﻮازیتر این

میزان کافی آب ،دﺭ کناﺭ عملآوﺭی مناسب

الیهها میسر میشﻮد و دﺭنتیجه نیروی پیﻮستگی

میتﻮاند منجر ﺑه ایجاد خﻮاص مکانیکی ﺑهتری ﺑرای

آنها ﺑعد از خﺸک شدن ،مقاومت فﺸاﺭی آنها نیز

مصالح خاکی شﻮد.

افزایش پیدا میکند .این شیﻮه ساخت دقیقاً ﺑا
تکنیک ساخت مصالح ﺑﻮمی اقلیم گرموخﺸک

 -9جمعبندی
امروزه پرﺭنگ شدن نقش مصالح نﻮین دﺭ معماﺭی

مانند چینه و خﺸت مطاﺑقت داﺭد .ﺑه ﺑیان دیگر
اگرچه تاکنﻮن دﺭ این زمینه مطالعه کمّی و
آزمایﺸگاهی دقیقی صﻮﺭت نگرفته اما ﺑا تﻮجه ﺑه

معاصر مﻮجبات فرامﻮشی تدﺭیجی مصالح خاکی ﺭا
فراهم نمﻮده ،اما دﺭ عین حال ،پتانسیلهای این گﻮنه

مطالب اﺭائه شده میتﻮان استدالل نمﻮد که نحﻮه

مصالح ﺑه ویژه دﺭ حﻮزه مسائل زیستمحیطی و

آمادهسازی و تثبیت مکانیکی گل دﺭ معماﺭی ﺑﻮمی

اقتصادی ﺑاعث ﺭجﻮع ﺑه آن شده است .لذا ﺑه منظﻮﺭ
کاهش آسیبپذیری مصالح خاکی و تﻮسعه کاﺭﺑرد
دﺭ معماﺭی معاصر ﺑا خاک و همچنین حﻔاﻇت از

این اقلیم ،دﺭ مسیر صحیحی ﺑرای ﺑهبﻮد خﻮاص
مکانیکی مصالح خاکی قراﺭ داشته 35و دﺭ یک گذاﺭ
از خاک کﻮﺑیده ﺑه سمت خﺸت و چینه هدایت شده

آثاﺭ تاﺭیخی گلین ،مقﻮله تثبیت مکانیکی و فرآوﺭی
خاک ﺑه طﻮﺭ گستردهای مﻮﺭد تﻮجه قراﺭ گرفته

از طرفی ،ﺑا تﻮجه ﺑه مطالبی که پیش از این گﻔته شد،

است .ﺑا اشاﺭه ﺑه آنچه مروﺭ شد ،ﺭوشهای نﻮین
ﺑهرهگیری از خاک ﺭا میتﻮان تکاملیافته
تکنیکهای ساخت سنتی دﺭ معماﺭی فالت مرکزی

است.
مقداﺭ ﺑهینه آب ﺑرای ساخت مصالح خاکی ﺑه میزانی
اطالق میشﻮد که دﺭ حالت خﺸک ،حداکثر
چگالی ﺭا ایجاد کند؛ اما ﺑنا ﺑه تحقیقات مینکه
( ،)71: 1388دﺭ صنعت ساختوساز ﺑا خاک،
حداکثر چگالش یا فﺸردهسازی و ﺑناﺑراین میزان
ﺑهینه آب ،ضروﺭتاً پاﺭامتر دقیقی نبﻮده و دلیلی ﺑر
ایجاد حداکثر مقاومت فﺸاﺭی نخﻮاهد ﺑﻮد .قبالً نیز
اشاﺭه شد که یکی از وجﻮه تﻔاوت خﺸت و ﺑلﻮک
خاک فﺸرده دﺭ میزان ﺭطﻮﺑت آنها است؛ ﺑه
صﻮﺭتی که خاک مﻮﺭد استﻔاده ﺑرای خﺸت دﺭ

ایران دانست که هرچند محدود ،ولی همچنان دﺭ
حﻔاﻇت از آثاﺭ معماﺭی خاکی ایران قاﺑل ﺑحث و
تﻮجه هستند .ﺑا این حال ،ﺑازگﺸت ﺑه معماﺭی ﺑا
خاک و ﺑهرهگیری از آن ﺑه عنﻮان مصالح ساختمانی
دﺭ ایران نسبت ﺑه ﺑرخی دیگر از کﺸﻮﺭها محدودتر
ﺑﻮده است .این دﺭ حالی است که کاﺭﺑرد خاک دﺭ
معماﺭی و مﻮضﻮع فرآوﺭی و تثبیت آن دﺭ معماﺭی
ایران ﺑدون پیﺸینه نبﻮده است؛ مﻮضﻮعی که نﺸانهها
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و شﻮاهد آن دﺭ معماﺭی اقلیم گرموخﺸک و تثبیت
مکانیکی مصالح آنها قاﺑل پیگیری است.

است .ﺑه ﺑیان دیگر معماﺭان سنتی ،ﺑهطﻮﺭ ضمنی ﺑا
ﺭوش صحیح تثبیت مکانیکی و وجﻮد ﺭاﺑطه مثبت

ﺑدین واسطه ،دﺭ این مطالعه تثبیت مکانیکی و

ﺑین این تکنیک و خصﻮصیات مکانیکی مصالح

جایگاه آن دﺭ مصالح معماﺭی اقلیم گرموخﺸک و

ﺑﻮمی اقلیم گرموخﺸک آگاه ﺑﻮدهاند.

همچنین معماﺭی خاکی معاصر پیگیری و مﻮﺭد

امروزه تثبیت مکانیکی ﺑه صﻮﺭت جدیتر دﺭ

ﺑرﺭسی قراﺭ گرفت .تثبیت مکانیکی ﺑه منظﻮﺭ ﺑهبﻮد

ساخت مصالح ناسازگاﺭ ﺑا ﺑﻮم و محیطزیست

خﻮاص فیزیکی و مکانیکی مصالح خاکی ﺑه عنﻮان
تکنیکی اقتصادی و زیستمحیطی ﺑه مصالح اعمال

کاﺭﺑرد داﺭد .دﺭحالیکه ﺑا تﻮجه ﺑه وجﻮد معماﺭی
خاکی اﺭزشمند دﺭ اقلیم گرموخﺸک و لزوم

شده و سبب ﺑه وجﻮد آمدن مصالحی ﺑا حجم فﺸرده

حﻔاﻇت و مرمت آنها از یک سﻮ و همچنین ساخت

و تخلخل کمتر میشﻮد .نتایج حاصل از مطالعه دﺭ

ﺑناهای معاصر ﺑا خاک از سﻮی دیگر ،میتﻮان

حﻮزه تثبیت مکانیکی مصالح خاکی دﺭ اقلیم

مﻮجبات ﺑاززندهسازی و ﺑازکاﺭﺑری تجرﺑیات

گرموخﺸک ،ﺑیانگر تأثیر مطلﻮب وﺭزدادن و
افکندن گل ﺑا میزان ﺭطﻮﺑت کافی دﺭ مقایسه ﺑا شیﻮه

معماﺭی ﺑﻮمی ﺭا دﺭ نظر داشت .دﺭ این ﺭاستا انجام
پژوهشهای کمّی و ﺑرﺭسی تجرﺑی ﺭاﺑطه تثبیت

امروزی تثبیت مکانیکی یعنی تراکم خاک ﺑا
ﺭطﻮﺑت کم است .ﺑناﺑراین میتﻮان استدالل نمﻮد که
از قدیماالیام دﺭ ساخت مصالح گلین دﺭ معماﺭی

مکانیکی و ﺭفتاﺭ مصالح خاکی اقلیم گرموخﺸک،
گامی دﺭ جهت تلﻔیق تجرﺑیات معماﺭی ﺑﻮمی ﺑا
دانش مهندسی ﺭوز یا ﺑه عباﺭتی مقدمهای ﺑرای

سنتی ایران ،ﺑه صﻮﺭت ضمنی و البته ﺑا نیروی تراکم

ﺑازکاﺭﺑری تجرﺑیات ﺑﻮمی خﻮاهند ﺑﻮد.

محدود از ﺭوش تثبیت مکانیکی استﻔاده میشده
پینوشت
 .1ﺑا اینحال ،مطالعات انجام شده مرتبط ﺑا مصالح خاک و خﺸت دﺭ ایران ﺑیﺸتر از ﺑنای خﺸتی مﻮﺭد تﻮجه قراﺭ گرفته است و
متخصصان ﺭشتههای مختلف مرمت ﺑنا ،مرمت اشیاء ،عمران و معماﺭی مطالعات کاملی دﺭ ﺑحث خﺸت و خاک و فرآوﺭی آنها
پیﺸنهاد و اجرا کردهاند که نمﻮنههایی از پژوهشهای انجام شده همچﻮن (واﺭن1387 ،؛ Bouhicha et al,2005؛
Degirmenci,2008؛ Avrami et al, 2008؛ Houben & Guillaud,1994؛ Kouakou & Morel,2009؛ النت1360،؛
اﺑراهیمی1380،؛ طبسی1384،؛ فالمکی1387 ،؛ گروه مﺆلﻔان1385 ،؛ ﺭحیمی1385 ،؛ حامی1382،؛ ﺭحیمنیا و حیدﺭیﺑنی1390،؛
اسماعیلی و قلعهنﻮی1391 ،؛ خﻮاجهتراب و مهدینژاد گﻮدﺭزی1392،؛ وطنی اسکﻮیی و همکاﺭان 1396 ،و 1395؛ حجازی و
همکاﺭان )1394 ،شایسته تﻮجه است و تاﺭیخچه مناسبی ﺑرای این مقاله ﺑه وجﻮد آوﺭدهاند.
2. Compressed Earth Block
3. Adobe
4. Rammed Earth

 .5دﺭ مبحث هﺸتم مقرﺭات ملی ساختمان ایران (ﺑا مﻮضﻮعیت طرح و اجرای ساختمانهای ﺑا مصالح ﺑنایی) عنﻮان شده است که
منظﻮﺭ از ساختمانهای خﺸتی ،ساختمانهایی هستند که دیﻮاﺭهای ﺑاﺭﺑر دﺭ آنها از خﺸت و مالت ساخته شده است .دﺭ فصل
ضﻮاﺑط ساختمانهای ﺑا مصالح ﺑنایی غیرمسلح دﺭ آییننامه  2800ایران نیز عنﻮان شده است که هدف از ساختمانهای ﺑا مصالح
ﺑنایی ،ساختمانهایی است که ﺑا آجر ،ﺑلﻮک سیمانی و یا سنگ ساخته میشﻮند لذا این ضﻮاﺑط ﺭا نیز نمیتﻮان اصﻮلی ﺑرای ساخت
ﺑنای خﺸتی دﺭ نظر گرفت.
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 .6ازآنجاییکه دﺭ استانداﺭدها تﻔکیک مصالح ﺑرحسب ﺑادوام ،کمدوام و ﺑیدوام صﻮﺭت گرفته ،خانههای خﺸتی و گلی ﺭا دﺭ
ﺭدیف خانههای ﺑا مصالح ﺑیدوام و کمدوام قراﺭ میدهد .ﺑسیاﺭی از خانههای قدیمی که چندین صدسال است پاﺑرجا ماندهاند و
ﺑافت قدیمی شهرها ﺭا شکل میدهند ﺑدین ترتیب ﺑیدوام تلقی میشﻮند (اهری.)63:1367 ،
 .7نگاه کنید ﺑهBouhicha et al, 2005) :؛ وطنی اسکﻮیی و همکاﺭان)1395 ،
 .8نگاه کنید ﺑه) :اسماعیلی و قلعهنﻮی1391 ،؛ وطنی اسکﻮیی و همکاﺭان1395 ،؛ وطنی اسکﻮیی و همکاﺭان(1396 ،

 .9نگاه کنید ﺑه( :خﻮاجهتراب ،مهدینژاد گﻮدﺭزی)1392 ،
 .10نگاه کنید ﺑه(Degirmenci, 2008) :

 .11نگاه کنید ﺑه( :اسماعیلی و قلعهنﻮی1391 ،؛ Kouakou & Morel, 2009؛ )El-Mahllawy et al, 2014
 .12نگاه کنید ﺑه(Kouakou & Morel, 2009) :

 .13نگاه کنید ﺑه( :ﺭحیمنیا ،حیدﺭیﺑنی1390 ،؛ Kouakou, Morel, 2009؛ )El-Mahllawy et al, 2014
 .14نگاه کنید ﺑه(Eires et al, 2013) :

 .15نگاه کنید ﺑه) :اسرافیلی)1385 ،
 .16نگاه کنید ﺑه( :وطنی اسکﻮیی و همکاﺭان)1395 ،
 .17دﺭﺑاﺭه این افزودنیهای متنﻮع ﺑه ترتیب نگاه کنید ﺑه:
)(Nwankwor, 2011; Alavéz-Ramírez et al, 2012; Miqueleiz et al, 2013; Trivedi et al, 2013; Anupam et al, 2013

 .18نگاه کنید ﺑه( :حجازی و همکاﺭان)1394 ،
 .19نگاه کنید ﺑه(Zhang et al, 2015) :

 .20دﺭﺑاﺭه این دو افزودنی نگاه کنید ﺑه)Corrêa et al, 2015; Calatan et al, 2016( :
𝑔𝐾
𝑚  1500-1000داﺭد .اگر این خاک ﺑه صﻮﺭت دیﻮاﺭهای فﺸرده یا خﺸت کﻮﺑیده
 .21خاک ﺑه هنگام حﻔاﺭی معمﻮالً چگالی معادل 3
𝑔𝐾
𝑚  2200-1700نﻮسان میکند (مینکه.)1388:34 ،
شﻮد ،چگالی آن دﺭ حدود 3

22. Static compaction
23. Dynamic compaction

 .24شخصی ﺑه نام پروکتﻮﺭ ( )1933یک آزمایش تراکم آزمایﺸگاهی اﺑداع کرد تا ﺑه وسیله آن ﺭاﺑطه ﺑین دﺭصد ﺭطﻮﺑت و دانسیته
خﺸک یا نسبت تخلخل یک نمﻮنه خاک تعیین شﻮد که تحت ﺭوش استانداﺭدی متراکم شده و هدف آن تعیین ﺭطﻮﺑت ﺑهینه و
حداکثر دانسیته خﺸک قاﺑلحصﻮل میﺑاشد (Jimenez Delgado, Guerrero,2007:248؛ )Rigassi, 1985:24؛ این آزمایش ﺑه نام
آزمایش تراکم پروکتﻮﺭ مﺸهﻮﺭ میﺑاشد.
25. Fill, Cover, Dig, Apply, Form, Pour, Extrude, Mould, Stack, Shape, Compact, Cut (Houben, Guillaud, 1994:
107).

گﻔتنی است این محققین نمﻮداﺭی از ﺭوشهای متﻔاوت ﺑهره از خاک دﺭ معماﺭی اﺭائه نمﻮدهاند که ﺑا ترجمه ،اصالح و افزودهها دﺭ
منبﻊ زیر قاﺑل دسترسی است:
ﺭحیمنیا ،ﺭضا .)1391( .حﻔاﻇت و مرمت سازه خﺸتی ﺑا تکیه ﺑر فنآوﺭی ﺑﻮمی دﺭ جنﻮب خراسان ،پایاننامه مقطﻊ کاﺭشناسی اﺭشد
مرمت و احیا ﺑناها و ﺑافتهای تاﺭیخی .اصﻔهان :دانﺸگاه هنر اصﻔهان .ص .33
 .26جاافتادن :لغتی آلمانی ( ،)Maukenﺭسیدن گل (ﺭحیمنیا)1392 ،
 .27مصاحبه ﺑا آقای حسین کمالی ،معماﺭ سنتی ،معماﺭ پیﺸکسﻮت استان یزد و شهرستان اﺭدکان؛ آقایان حسین شاکری و حسین
فرخ ،معماﺭان سنتی استان یزد؛ آقای محمدعلی کریمی ،معماﺭ سنتی مﺸغﻮل ﺑه کاﺭ دﺭ میراث فرهنگی اﺭدکان.
 . 28این مﻮضﻮع دﺭ مجمﻮعه مصاحبههایی که نگاﺭنده دوم دﺭ ﺑین سالهای  1391تا  1395ﺑا گروهی از معماﺭان سنتی دﺭ جنﻮب
خراسان انجام داده مﻮﺭد تأکید اغلب معماﺭان قراﺭ گرفته است.
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نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال پنجم ،شماره ششم ،پاییز و زمستان 1396

 .29ﺑرای تﻮلید خﺸت ،نخست خاک آماده شده که ﺑعضاً ﺑرای چسبندگی و استحکام ﺑیﺸتر ﺑا افزودنیهای طبیعی دﺭ هم آمیخته
میشد ،ﺑه صﻮﺭت تﻮدهای تپه مانند دﺭآوﺭده ،میان آن ﺭا گﻮد میکردند و آب میﺑستند که اصطالحاً ﺑدان آخﻮﺭه (آﺑخﻮﺭه) ﺑستن
میگﻮیند .این مخلﻮط پس از یک تا سه ﺭوز که آب ﺑه خﻮﺑی دﺭ خاک نﻔﻮذ کرده و ﺑه کریستالهای نامنظم خاک خﺸک شکل
داده ،واﺭد مرحله وﺭزدادن میشده است.
 .30ﺑه هم زدن و چنگ زدن ()khash
 .31یک نﻮع پاﺭوی چﻮﺑی ﺑا میخهای چﻮﺑی ()ratteh
 .32خﺸتماالن یزدی ﺑر این ﺑاوﺭند که گل ﺭا ﺑاید "هﻔت کلهسر" ﺑیندازند یعنی هﻔت ﺑاﺭ ﺑا ﺑیل ﺑه حالت پرتاﺑی ،ﺑاال و پایین ﺑیندازند
تا خﻮب وﺭزیده شﻮد .دلیل این کاﺭ تالش دﺭ جهت استحکام ﺑیﺸتر است که "هرچه گل ﺑیﺸتر شالق داده شﻮد ،خﺸت کمتر ترک
خﻮﺭده و آسیب میﺑیند ،ﺑه ویژه خﺸت سقف که ﺑاید ﺑیﺸتر شالق داده شﻮد تا استحکام ﺑیﺸتری داده شﻮد".
 .33شالق زدن یا شالق دادن یعنی گل ﺭا لگدمال کردن ،وﺭز دادن ،پرتاب کردن گل ﺑه ﺑاال و پایین ﺑرای یکنﻮاخت و چسبناک
شدن آن .هرچه گل شالق ﺑیﺸتری داده شﻮد ،استحکام آن ﺑیﺸتر میشﻮد.
( FEB .34آزمایﺸگاه تحقیقاتی ﺑرای ساخت وساز آزمایﺸی )Forschungslabor für Experimentelles Bauen :و مﻮسسه فناوﺭی
ساختمانی زوﺭیخ.
ﺑرﺭسیهای  FEBنﺸان میدهد که خﺸتهای دستساز حدود  19دﺭصد ﺑیش از ﺑلﻮکهای خاکی فﺸرده شده تحت نیروی

𝑔𝑘
𝑐𝑚2

 ،20داﺭای مقاومت فﺸاﺭی است.
 .35ﺑراساس آزمایﺸاتی که  FEBانجام داده ،مقاومت فﺸاﺭی دﺭ نمﻮنههایی که داﺭای آمادهسازی مناسب ﺑﻮدهاند و خاک و آب دﺭ
یک میکسر مکانیکی ﺑه مدت  2-15دقیقه مخلﻮط و دﺭ قالب افکنده شده دﺭ مقایسه ﺑا نمﻮنههایی که صرفاً فﺸرده شدهاند و تﻮسط
ضرﺑههای یک وزنه  4.5کﻮﺑیده شدهاند 28-38 ،دﺭصد افزایش یافته است .ﺑدین معنی که نحﻮه آمادهسازی مناسب دﺭ مقایسه ﺑا
فﺸردهسازی ،دﺭ ﺑاال ﺑردن مقاومت فﺸاﺭی خاک اهمیت ﺑیﺸتری داﺭد (مینکه.)1388:70 ،

منابع و مآخذ

 اﺑراهیمی ،افﺸین .)1380( .مطالعه میدانی -آزمایﺸگاهی نقش فرآوﺭدههای ﺑﻮمآوﺭد دﺭ تثبیت و استحکامﺑخﺸی خﺸتخام و اندودکاهگل (مطالعه مﻮﺭدی ذیقﻮﺭات چغازنبیل) .پایاننامه کاﺭشناسی اﺭشد دﺭ ﺭشته مرمت اشیا تاﺭیخی و فرهنگی .دانﺸگاه هنر
اصﻔهان.
 اسرافیلی ،آزاده ،)1385( ،معرفی فعالیتهای آزمایﺸگاه مکانیک خاک اﺭگ ﺑم ،پروژه نجاتﺑخﺸی اﺭگ ﺑم ،ﺑم. اسماعیلی ،علیرضا؛ قلعهنﻮی ،منصﻮﺭ .)1391( .اثر الیاف نخل خرما و آهک ﺑه عنﻮان تثبیتکننده طبیعی ،ﺑر خصﻮصیات مکانیکیخﺸت (دﺭ شرایط محیطی ﺑا  35دﺭصد ﺭطﻮﺑت) .نﺸریه مسکن و محیط ﺭوستا ،دوﺭه  ،31شماﺭه .53-62 ،138
 اهری ،زهرا ،اﺭجمندنیا ،اصغر ،حبیبی ،محسن ،خسروخاوﺭ ،فرهاد ،)1367( ،مسکن حداقل ،تهران ،مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن.
 آدامﻮوا ،آدل .)2008( .نگاﺭههای ایرانی گنجینه اﺭمیتاژ :سده پانزدهم تا نﻮزدهم میالدی؛ مترجم :زهره فیضی .وزاﺭت فرهنگ واﺭشاد اسالمی ،انتﺸاﺭات فرهنگستان هنر.1387 ،
 ﺑایرام ،منصﻮﺭه ،ﺑهمنی ،امید .)1394( .تأثیر نﻮع خاک و وضعیت تراکم ﺑر منحنی مﺸخصه ﺭطﻮﺑتی خاک .نﺸریه :حﻔاﻇت مناﺑﻊآبوخاک ،دوﺭه  ،4شماﺭه .65 -78 :4
 پیرنیا ،محمدکریم .)1381( .مصالح ساختمانی (آژند ،اندود ،آمﻮد) .انتﺸاﺭات تعاون سازمان میراث فرهنگی کﺸﻮﺭ ،چاپ اول. حامﻰ .احمد .)1382( ،مصالح ساختمانﻰ ،دانﺸگاه تهران ،چاپ دهم ،تهران. حجازی ،مهرداد .هاشمی ،محمﻮد .جمالینیا ،الهه .ﺑاتﻮانی ،محمﻮد .)1394( .تأثیر مﻮاد افزودنی ﺑر مقاومتهای مکانیکی خﺸتساختهشده از خاک اصﻔهان ،فصلنامه مسکن و محیط ﺭوستا; .80-67 :)151( 34

تثبیت مکانیکی خاک و تبیین جایگاه آن در مصالح بومی اقلیم گرموخشک

48

 خﻮاجهتراب ،جﻮاد؛ مهدینژاد گﻮدﺭزی ،زهرا .)1392( .استﻔاده از الیاف پلیپروپیلن ﺑرای تقﻮیت خﺸتهای گلی .نخستینهمایش فناوﺭی و سازههای سنتی ﺑا محﻮﺭ گنبد ،تهران ،مﻮسسه آمﻮزش عالی علﻮم و فنﻮن تهران.
 ﺭحیمنیا ،ﺭضا .حیدﺭیﺑنی ،داﺭیﻮش .)1390( .تأثیر دامنه خمیری خاک ) (PIﺑر مقاومت فﺸاﺭی و کﺸﺸی خﺸتهای تثبیتشدهﺑا سیمان ﺑرای استﻔاده دﺭ حﻔاﻇت از سازههای خﺸتی ،مرمت آثاﺭ و ﺑافتهای تاﺭیخی فرهنگی ،شماﺭه دوم ،سال اول.
 ﺭحیمی ،حسن .)1385( .مصالح ساختمانی .انتﺸاﺭات دانﺸگاه تهران ،تهران. زمرشیدی ،حسین .)1377( .معماﺭی ایران ،مصالح شناسی سنتی .انتﺸاﺭات زمرد ،چاپ اول. طبسی ،محسن .)1384( .اﺭائه ترکیب ﺑهینه ﺑرای استحکامﺑخﺸی خﺸتهای مصرفی دﺭ مرمت ﺑناهای تاﺭیخی کﻮه خﻮاجه سیستان.مجله هنرهای زیبا ،شماﺭه ﺑیست و سﻮم ،ص .58-53
 فالمکی ،محمد منصﻮﺭ .)1387( .تکنﻮلﻮژی مرمت معماﺭی .نﺸر فضا ،تهران. -قبادیان ،ﺭسﻮل؛ ﺭحیمی ،حسن .)1385( .مقایسه تأثیر ﺭوشهای آزمایﺸگاهی تراکم استاتیکی و دینامیکی ﺑر مقاومت ﺑرشی

خاکهای ﺭسی دﺭ شرایط زهکﺸی نﺸده .مجله علمی کﺸاوﺭزی ،دوﺭه  ،29شماﺭه .2
 قرینه ،مجید؛ اولیپﻮﺭ ،مسعﻮد .)1392( .ﺑرﺭسی مقاومت کﺸﺸی خاک ﺭسی و پاﺭامترهای مﺆثر ﺑر آن ﺑا استﻔاده از دستگاه جدیدکﺸش مستقیم خاک .اولین کنﻔرانس ملی مهندسی ژئﻮتکنیک ایران ،دانﺸکده فنی و مهندسی دانﺸگاه محقق اﺭدﺑیلی .آﺑان .1392
 گروه مﺆلﻔان .)1385( .مصالح ساختمانی یادنامه استاد حامی .انتﺸاﺭات دانﺸگاه تهران ،تهران. النت ،ام ،جی .)1360( .خﺸتهای تثبیتشده ﺑرای ساختمان .ترجمه مقاالت علمی و فنی شماﺭه  .13ترجمه فروز ﺭوشنﺑین،تهران :سازمان تحقیقات ساختمان و مسکن.
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،کمیته دائمی ﺑازنگری آییننامه طراحی ساختمانها دﺭ ﺑراﺑر زلزله .)1384( .استانداﺭد ،2800آئیننامه طراحی ساختمانها دﺭ ﺑراﺑر زلزله .نﺸر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،تهران.
 مسرت ،حسین .)1394( ،از خاک تا خﺸت (خﺸت از دیدگاه مردمی و مردمشناسی) .نﺸر یزدا .چاپ اول. مینکه ،گرنﻮت .)2000( .ﺭاهنمای ساختوساز ﺑا خاک ،کاﺭﺑرد مصالح خاکی دﺭ معماﺭی مدﺭن .ترجمهی شاهین طلﻮعآشتیانی . 1388.تهران :سازمان میراث فرهنگی ،صنایﻊدستی و گردشگری ،اداﺭه کل ﺭواﺑط عمﻮمی ،امﻮﺭ فرهنگی و اجتماعی،
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