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   چکیده

 يمسائل و دغدغه ها نیتر ییو ابتدا نیاز مهم تر یزندگ يبرا ییفراهم آوردن فضا يواژه سکونت و تالش انسان برا

و  میاقلخود با توجه به فرهنگ، هیاول يازهایرفع ن ياست که انسان برا یبوده است.مسکن مفهوم خیانسان در طول تار

کشاورز  ایکه به طور معمول  ییانسان روستا لیدل نیکند.به هم یخود بنا م يو برا فیگذار آن را تعر ریموارد تاث گرید

باشد.با  یروزانه خود م يها تیو فعال ازهایکرده است که کامًال مطابق با ن یخود طراح يرا برا ییدامدار فضا ایاست و

به عنوان در  اكخ نیباشد و همچن یمصالح بوم آورد م ییته شده در خانه روستامصالح به کار گرف نکهیتوجه به ا

و مقرون  دیمف اریتواند بس یساخت با خاك م يها کیمصالح در جهان قابل استفاده است،استفاده از تکن نیدسترس تر

 یخاك به دنبال معرف ژهیبه وو  داریمطالعه مصالح پا نیو همچن ییمفهوم مسکن روستا یمقاله با بررس نیبه صرفه باشد.ا

  باشد.   یم ییخانه روستا ژهیکار با آن در ساخت خانه به و حلساخت با خاك فشرده و مرا ستمیس

  

  خاك فشرده ستمیدار،خاك،سیپا ،مصالحییمسکن روستا کلیدي: هاي واژه

  

مقدمه -1

شود.به  یم ریبا آن درگ اتیر طول دوران حاست انسان د ییفضاها نیاز مهمتر یکیبرخورد انسان پس از تولد  نیخانه اول

 ییدغدغه طراحان و معماران بوده است.خانه روستا شهیانسان هم يازهایخانه و هماهنگ بودن با ن يفضا تیفیخاطر ک نیهم

مختص به خود  يمتفاوت است فرم و فضا نیبا انسان شهرنش يآن تا حدود يازهایکه ن یانسان يبرا ستییفضا نکهیا لیبه دل

و تحول  رییتغ نیساکن يازهایمطابق با ن یعیبه صورت طب شهیهم ییروستا يداشت که خانه ها انیتوان ب ی.م]1[اشته استد

آن  نیو در توان ساکن رسهمراه بوده که در دست ییبا مصالح و ساخت و سازها شهیمسکن در روستا هم نیداشته است.همچن

 یبودن مصالح به معن داریباشد.پا یساختمان م ياجرا یو همچن یل در طراحمسائ نیاز مهمتر یکیروستا بوده است.مصالح از 

از در  یکیباشد.خاك  یم افتیباز یاستخراج با انتقال،استفاده و حت یعنیمراحل  نیمصالح از اول اتیدر چرخه ح يداریپا

با استفاده از خاك  يادیز يها نکیمورد استفاده قرار گرفته است.تک خیمصالح است که در طول تار نیدارتریاو پ نیدسترس تر

به  شرفتهیمدرن و پ یشکل ریاخ يها که در سال ها کیتکن نیا نیاز معروفتر یکیدر ساخت و ساز به کار گرفته شده است.

کار با  يساخت با خاك فشرده مراحل و روش ها کیتکن یبررسمقاله با هدف  نیخاك فشرده است.ا نکیخود گرفته است تک

  دهد. یمورد مطالعه قرار مرا  ستمیس نیا

  

                                               
دکتر مهران قرائتی استخراج شده است. جناب آقاي استاد گرامی این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول  با راهنمایی
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مسکن -2

او فراهم  يبرا عتیکرده است که طب یسکونت انتخاب م يرا برا یدهد که انسان از ابتدا مکان یسکونت بشر نشان م خیتار

است که انسان در آن پناه می  ییشود که فضا یم یطور معن نیسرپناه ا نیانسان سرپناه بودند.ا يفضاها برا نیآورده است.ا

 يفطر يازهایعصر انسان به برآوردن ن نیو جوي را براي انسان به وجود آورد.در ا یطیرد تا حداقل ایمنی در برابر عوامل محگی

کند.پیدایش اولین سرپناه هاي انسان ساخت در ایران را می  یم يوارهایداخل د نیو تزئ یپردازد و شروع به طراح یخود م

که در غارها  یسال پیش از میالد دانست.در این زمان انسان6000اي یکجانشینی در حدود توان مقارن با پیدایش اولین نشانه ه

.]2[حرکت کرد زیحاصلخ يو کوه ها ساکن بود به سمت دشت ها

کند  ی) استنباط م1381سرپناه و خانه که معادل با مسکن در نظر گرفته شده است لنگ( يمفهموم واژه ها یبررس جهینت در

مفهومی محیطی است که معنایی فراتر از سرپناه و خانه دارد و در این مرتبه نیازمند ابزاري است که به پیوند که  مسکن داراي 

.سکونت کردن رابطه اي است که توسط فعالیت خودآگاه و هدفمند انسان،میان کند یبین زندگی،خانواده و محیط کمک م

عی و حیات شخصی او و یک مکان برقرار می گردد.این رابطه ظهور اجتما ،رفتارهايیکارکردهاي حیاتی وي مانند الزمات زندگ

دخالت در محیط و ایجاد فضا  مندمفاهیم بنیادینی چون قلمرو،فضاي شخصی و قابل دفاع را به دنبال می آورد که نیاز

.]3[است

به بناکردن آن کرد.با  یسعبه دنبال سرپناه نرفت و  گریداند که انسان د یم یمسکن را زمان يری) شروع شکل گ1381(شولتز

و شکل گیري تمدن و هویت خانوادگی و فردي،مفهوم فضایی خانه شکل گرفت و مفاهیمی چون  ینیکجانشیباالرفتن فرهنگ 

انسان  از مرحله تأمین فضا به  کردیرو رییشد.چنین نیازي همزمان با تغ نقلمرو شخصی و فضاي امن وارد عرصه زندگی انسا

حفاظت به مرحله اي واالتر بود و فضایی براي شکل گیري محور اصلی زندگی یعنی خانواده الزم صورت سرپناه براي 

وي تأثیر می گذارد و  تارفضاي مرتبط با انسان محسوب می شود که به صورت مداوم بر رف نیداشت.چنین فضایی خانه بود اول

ند.تنها مکانی که اولین تجربه هاي بی واسطه با فضا در اولین جایی است که انسان احساس تعلق به فضا را در آن تجربه می ک

.]4[انزوا و جمع،خلوت با خود،همسر و فرزندان،دوستان و دیگران در آن صورت می گیرد،خانه است

در حالیکه خانه مفهومی است که به فضاي درون توجه و تأکید بیشتري دارد،واژه مسکن بر ارتباط با فضاهاي بیرون بیشتر  

نماید.خانه قبل از هر چیز فضا و مکانی درونی است.درونی بودن آن در رابطه با بیرون آن،کوچه و خیابان،رودخانه و  توجه می

و زمین و آسمان،طبیعت و جهان،و سرانجام همه هستی معنا و ارزش می  تا،دریامزرعه،گستره هاي بیرونی شهر و روس

می پروراند و به ما این امکان را می دهد که در آرامش در تخیالت خود  یابد.مهمترین حسن خانه این است که رویا را در خود

می یابند. نعکاسغرق شویم.ارزش ها،تصورات،ادراکات و شیوه هاي زندگی به صورت مستقیم در خانه ا

(دلداري دادن از ریشه سکْْْنَ به مفهوم آرام و قرار است.واژه هاي هم خانواده سکونت شامل مسکّن (آرام بخش)،تسکین  سکونت

و آرام کردن)،ساکن (کسی که در جایی قرار و آرام گرفته است )،سکونت (استقرار در مکانی که فراتر از مسکن است و در حد 

(مستقر کردن،مستقر شدن)،مسکون (ساکن شده،مستقر شده)،مسکونی (مکانی که  اسکانمفهوم فضایی محله،روستا و شهر )،

هستند)،سکینه (اسم مؤنث،کسی که آرام و قرار دارد)،و مسکَن (اسم مکانی که در آن گروه و  در آن خانواده یا افرادي ساکن

شامل سرپناه ،خانه، سرا،  انخانواري ساکن هستند) می باشند.مهمترین واژه هاي مترادف مسکن در ادبیات ایر

.]2[کده) و خان استمنزل،بیت،اطاق، چادر،خیمه، آالچیق،کلبه، سراچه، باب،بنا، خانه سرا،دار،کده(ده

ییروستا مسکن -3

زندگی مبتنی بر  افت،کهیبجا مانده در شهر سوخته،تپه حصار و سیلک  يایتوان از بقا یرا م رانیا يروستاها نیاول

سال پیش از میالد و فراگیري کشاورزي از  2000دهد.ورود آریایی ها به ایران در حدود  یکشاورزي،دامداري و شکار را نشان م

بخشید.گروهی به دلیل زندگی چادرنشینی در طی مهاجرت و مقتضیات  رعتان،مراحل شکل گیري و گسترش تمدن را سبومی

جغرافیایی فالت ایران شیوه زیست مبتنی بر کوچ نشینی را دنبال کردند.در مناطقی که شرایط براي کشاورزي مساعد 

و مکان،بخشی از  ودوجود آمد.استقرار در مکان برپا می ش بود،اسکان دائم شکل گرفت و اولین سکونتگاه هاي روستایی به
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فضاي جغرافیایی است که سطح و بعد دارد و توسط افراد،اشیاء و دیگر موجودات زنده اشغال شده است.از منظر سکونت،مکان 

بادي از آن یاد میشود بخش ویژه اي از فضا است که به صورت شهر،روستا،آبادي و مانند آنها تبلور یافته است.آنچه به عنوان آ

.]1[مشتمل بر انواع سکونتگاه هاي انسانی است وبرخانه، مزرعه، قلعه،کالته ،قریه،روستا، قصبه،شهرك و شهر شمول دارد

به ده و قریه نسبت داده شده است.ده واژه اي پارسی است که از دهی و به معنی سرزمین و کشور  یرانیروستا در فرهنگ ا واژه

.در دایره المعارف دهخدا روستا از ریشه رستن و روئیدن معنا شده است.در زبان پهلوي به گرفته شده است

وسیعتري از ده داشته است.در برخی از تعاریف در مورد روستا آن را  یروستا،روستاك،رسداق،رزداق و رستاق می گفتند که معن

 یاشد،ذکر کرده اند چون بدون کشاورزي روستا معنمحلی که فعالیت اغلب ساکنان آن وابسته به زمین مانند کشت و زرع ب

دامدار روستایی نباشند و  واست.ده و قریه ممکن است برمبناي کشاورزي نباشد و ساکنان آن زارع،برزگر،کشاورز  افتهی ینم

باشد ولی  معیشت آنان مبتنی بر فعالیتهایی دیگر مانند خدمات،صنایع دستی،استخراج معدن،بهره وري از آب معدنی و صیادي

اگر این واحد معیشت با بهره وري از فضاها یا فعالیتهاي کشاورزي و مرتبط با آن نظیر باغداري،مزرعه 

زنبور عسل،پرورش ماهی،صید ماهی،شکار حیوانات و نیز صنایع دستی که مواد  طیور،پرورشداري،نخیالت،دامداري،پرورش 

.]2[باشد،روستا نامیده می شود اولیه آن از گیاهان و حیوانات اهلی است،شکل گرفته

ییروستا انسان - 4

دارد که معماري بومی و سنّتی،رمز کیهانشناسی روستایی است.به  یم انیب یی) در مورد روستا و انسان روستا1380(نصر

وینی از عبارت دیگر رمز معماري روستایی در این است که براي انسان روستایی (بومی ) ساختن خانه عبارت است از آرایش ن

گیتی و زندگی.انسان روستایی در کار معماري خود نیازي براي تکرار دوباره آفرینش احساس می کند و ساختن خانه و تکرار و 

بازسازي آن،او را با لحظۀ اساطیري آغاز کائنات معاصر میکند و این احساس درونی انسان روستایی از شناخت او نسبت به 

هستی) شاه کلید رمز و راز معماري  هاو عیان می شود.ازاینرو،کیهانشناسی (چگونگی نگاه بهستی،رمزي است که در معماري 

اعتقاد دارد که انسان روستایی هر چه می سازد داراي  نیروستایی در ایران (و بلکه در تمامی نقاط جهان) است.نصر همچن

خانۀ او،روستاي او،گلیم او،لباس او و هرچه می  وحدت است.چون نگاه او به جهان هستی وحدانی است.از این دیدگاه است که

زیرا که خالق او زیباست و او را زیبا آفریده است و تا وقتی که به سنّت آفریدگار خود عمل کند،هرچه بسازد  د،زیباست؛ساز

.]2[زیبا خواهد بود

تبدیل شده است.ذهن او در اثر عقل انسان روستایی به علت ارتباط مداوم با عناصر طبیعی (آیات خداوند) به انسان معنوي  

شهودي برگرفته از طبیعت،تقدس و تبرك یافته و چشمانش نور تازه اي به دست آورده است که از چشم دل (بصیرت) منشأ 

زیرا در طبیعت تجلی عظیم خداوند را می بیند.او به کمک طبیعت وحدت  ؛می گیرد.او همیشه در جبهۀ طبیعت قرار دارد

ی کند و به برکت این درك معنوي در عین اینکه در درون صوِر خالق هستی قرار دارد،می تواند از سطح این معنوي را درك م

طبیعی قرار دارد،ببیند.به تعبیر  وِرجهان فراتر رود و در همه حالت حضور آن واقعیت اصیل را که هم در ورا و هم در درون ص

در جهان هستی،است و این یعنی خدا را  تدبر و تأمل در مدام -تولید و یتفعال حال در –دیگر او به واسطۀ حضور در طبیعت 

.]2[در همه جا دیدن

معماري پایدار اصول - 5

  که بایدرعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهاي پایدار طبقه بندي شود به شرح زیراست: اصولی

انرژي حفظاول اصل

اقلیم با هماهنگیدوم اصل

جدید منابع از استفاده کاهشسوم اصل

ساکنان نیازهاي برآوردنچهارم اصل

سایت با هماهنگیپنجم اصل



International Conference on Civil Engineering
  Architecture and urban infrastructure

29-30 July 2015, Tabriz , Iran

4

اصول معماري پایدار-2جدول

معماري پایدار الگوهاي - 6

ساختمان ها نیز بخشی از محیط زیست را تشکیل می دهند و بخش اعظمی از آلودگی هاي زیست محیطی را ایجاد می  امروزه

وان ساخت و ساز را متوقف کرد ولی با یک تفکر،طراحی و برنامه ریزي دقیق،می توان ساختمان هایی ساخت کنند.البته نمی ت

باشند.معماري پایدار یکی از ایده هاي برنامه ریزي و طراحی براي ساخت  تهکه کمترین تاثیر منفی را بر محیط زیست داش

  .]5[ن اصلی زیر وجود داردچنین ساختمان هایی است.بطور کلی در تعریف پایداري سه رک

)آینده نسلهاي و نسل حاضر( انسان ها سالمت و زندگی کیفی ارتقاي1

انسان روزمره نیازهاي تامین2

انرژي منابع و اکولوژیکی هاي سیستم حفظ3

ارکان  اصلی معماري پایدار-3جدول

وري صحیح از انرژي و منابع طبیعی تأثیر سوء  کلی از طراحی پایدار در یک ساختمان این است که به واسطه بهره هدف

ساختمان بر محیط زیست کاهش یابد.یک طرح پایدار همزمان در پی رسیدن به ارزش هاي زیباشناختی،زیست 

  .]3[زیر را در معماري پایدار ارائه کرد لگوهايمحیطی،اجتماعی،اقتصادي،اخالقی و معنوي است.بنابراین می توان ا

پذیر و تجدید طبیعی هاي انرژي یري کارگ به و ناپذیر منابع تجدید از برداري بهره نرساند حداقل به1

طبیعی زیست گسترش محیط و زیست محیط کیفیت ارتقاء2

سمی و آلوده مصرف مواد رساندن حداقل به یا بردن بین از3

قومی و فرهنگی هویت حفظ4

سالم زندگی ترویج5

زیست محیط با شکل ساختمان همگونی و مینز از خردمندانه استفاده6

کارآمد جایگزین از فناوریهاي استفاده با ساز و ساخت بودن اقتصادي7

هوا و صوتی آلودگی ایجاد از جلوگیري8

الگوهاي معماري پایدار-4جدول

تجدید ناپذیر،کاهش مصرف انرژي معماري پایدار به خلق یک محیط سالم بر پایه بهره وري از منابع،حفاظت از منابع  بنابراین

.]5[هاي تجدید پذیر و ارتقاء کیفی زیست کمک خواهد کرد

داریپا مصالح - 7

چرخه  یباشد.در ط یپنهان در ساخت و ساز م يها نهیانسان جزء هز یو سالمت طیمح يمصالح بر رو اثرات

محسوس باشد.استخراج  ریغ یو حت ریند چشمگتوا یم راتیتاث نیمصالح  ا ياستخراج،حمل،اجرا،استفاده و دفع پسماندها

به شکل  يها يمنظور انرژ نیهم رد،بهیگ یپروژه انجام م تیدور از سا اریبس يمواقع در فاصله ا شتریمصالح از معادن در ب

ل .به طور مثادیآ یبوجود م زین ياریبس يها یآلودگ ندیفرآ نیشوند تا مصالح به مقصد برسند و در ا یمختلف صرف م يها
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 ریغ یاثرات منف نیاز ا ياریاست.بس ندیفرآ نیدر ا راتیآالت حمل و نقل و آلوده کردن هوا از جمله تاث نیسوخت ماش

 اریاستفاده از بتن بس زانیباتالق دارد م ایکه حالت مرداب  یونیوفونداس يمقاوم ساز يمحسوس و پنهان هستند مثالً در اجرا

 یو آلودگ نیخود باعث گرم شدن زم نیشود و ا یم ادیبتن ز دیتول ندیدر فرآ CO2از گ دیسبب مقدار تول نیاست به هم ادیز

.]6[شود یهوا م

گونه مصالح باعث شده است که توجه و عالقه به  نیا ستیز طیانسان و مح يبرو یبودن و اثرات منف ریناپذ دیباال،تجد متیق

   اتیچرخه ح یابیانتخاب مصالح استفاده از ارز يبرا اریمع نیتر.بهابدی شیافزا یبطور قابل توجه داریاستفاده از مصالح پا

بطور مطلق  یکه مصالح خاص افتیتوان در یمصالح در م اتیچرخه ح یاست.با بررس ستیز طیمح يآن برو ریمصالح و تاث

داشته باشد به طور مثال  یمتفاوت تیو خاص یژگیو طیتواند در هر شرا یتواند باشد هر کدام از مصالح م ینم داریناپا ای داریپا

.]6[مصالح است اتیهمان چرخ ح طیظرا نیاست که ا داریناپا گرید یطیو در شر داریپا مانیاستفاده از س یطیدر شرا

داریمصالح پا تیاهم - 8

دهد.طبق  یم لیرا تشک ستمیس نیدرصد از ا 15مصالح حدود   دیل یساختمان یطیمح ستیز یابیارز ستمیس دگاهید از

 يو کف ها وارهاید ياست.استفاده مجدد از ساختمان با نگهدار یالزام افتیمواد قابل باز يو جمع آور رهیذخ دیل مستیس

 نیمهم ا يحاصل از سوخت و ساز از فاکتورها يپسماندها تیریمد نیداخل ساختمان و همچن يسازه ا ریموجود و عناصر غ

 یدر ساخت و ساز دارد.انتخاب مصالح محل یافتیاستفاده از مصالح باز يرو يادیز دیتاک نیهمچن دیل ستمیباشد.س یم ستمیس

.]6[باشد  یم ستمیس نیدرا یمسائل مورد بررس نیاز مهمتر ستیز طینوع مصالح بر مح نیاستفاده از ا تیو بوم آورد و اهم

عناصر عمده با حداقل اثرات برخوردار است.اختصاص مصالح و  ییباال تیاز اهم  میبر ستیز طیمح یابیارز ستمیدر س مصالح

در ساخت محوطه و  داریشده است.استفاده از مصالح پا یبررس ستمیس نیاست که در ا ياز جمله موارد یطیمح ستیز

است.مصالح با  یساختمان ستمیس نیا یاصل يساختمان از دغدغه ها ياستفاده مجدد مصالح و محصوالت به کار رفته در نما

در ساختمان  یحرارت يها قیکاربرد عا نیمشخص و همچن دیساختمان و استفاده از مصالح با تول ياردیآن در پا تیدوام و اهم

.]7[باشد یم میبر ستمیاز موارد مهم س

 یاز اصل یکیباشد مصالح را به عنوان  یم یامارات متحده عرب تیریکه تحت مد دیمروار ستیز طیمح یابیارز ستمیس گرید

به حذف  توانینسبت به مصالح م ستمیس نیا يها دگاهیکرده است.از د يدسته بند داریپا يمارخود به مع يها کردیرو نیتر

که  یبر مصالح ستمیس نیا نیاشاره کرد.همچن یمصالح ساختمان اتیح رخهکربن در چ زانیو کاهش م یآزبست يفرآورده ها

 يادیز نیو قوان راتییتغ 21قرن  لیخصوص اوابه  ریاخ يسال ها یکند.در ط یم دیاستفاده شده تاک يآب کمتر دشانیدر تول

به  داریساخت و ساز پا تمصالح در جه صیانجام شده است.انتخاب و تشخ ستیز طیبا مح يمصالح در جهت سازگار نهیدر زم

  .]7[باشد یاز،میپروژه و عملکرد مورد ن يها ،بودجهيمنطقه ا ،مسائليرگذاریتاث يها تیهمچون اولو یعوامل

  

 
حیات مصالح چرخه-1شکل
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با خاك يمعمار - 9

 یبشر اختصاص داده شده است،موضوع ستیز طیخاك در شکل دادن مح ياست که به استفاده ها يبا خاك مطالعه ا يمعمار

گرفته شده از  یو بوم یخیمعاصر،تار يبا خاك شامل نمونه ها يانسان مرتبط است.معمار یزندگ یبه بوم شناس کیکه از نزد

 30نفر حدود  اردیلیم 1,5ساخته شده از خاك در حال حاضر  يها سازهاست. یطوالن یزمان يو دوره ها اریبس يفرهنگ ها

و مصر  نیالنهر نیاستفاده از خاك در تمدن ب نیشتریجهان را در خود اسکان داده است.در دوران باستان ب تیدرصد از جمع

 ن،دریها و امپراطوران چ ییها،بودا يهند ایمسلمانان،در آس سپس یروم يتمدن ها انهیو خاورم قایبوده است.در اروپا،آفر

 يآند،همه برا يدر کوه ها کاهایک،مشیها و آزتک ها در مکز ،تولتکیشمال يکایپوستان در آمر ،سرخیقرون وسط ياروپا

 10 همربوط ب یگل يآجر يرا از سازه ها ي.باستان شناسان شواهد]8[کردند یخود از خاك استفاده م يو شهرساز يمعمار

از مناطق  ياریآشنا در بس يا وهیش یخاک يسازه ها جادیکرده اند.اگر چه،ا دایپ قایآفر انه،شمالیدر خاورم شیهزار سال پ

کمتر شناخته شده است.مقاله حاضر  دیجد یانسان يها طیمح جادیا يبرا نیشکل زم رییتغ وهیاست،اما ش يجهان امروز

  .]9[دهد یرا مورد مطالعه قرار م مروزتا به ا با خاك از دوران باستان يمعمار

  روش هاي مختلف ساخت با مصالح خاك-9-1

توضیحاتنسبت هاي مصالح قدرت فشاري و کاربردنوع

ده
ش

ت ن
ت تثبی

ش
خ

تکنیک بنایی پخته نشده ساخته 

شده از خاك،آب و کاه بدون مواد 

افزودنی

430-580 psi

دیوار هاي بصورت آزاد ایستا

اختالط بصورت گسترده اي متنوع 

است.

میانگین درصد تخریب:

%23شن و ماسه درشت:

%30شن و ماسه نرم: 

%32گل:

%15خاك رس:

آب و کاه

 1بیشترین اندازه ذرات توصیه شده

 4به 

روز قرارگیري در زیر  14تا  10

نور خورشید قبل از استفاده

براي دیوارهاي کوتاه که مناسب 

بلوك ها درهم قفل شده باشند

شده
ت 

ت تثبی
ش

خ

تکنیک بنایی پخته نشده با استفاده 

از خاك،آب و کاه و مواد افزودنی 

مانند سیمان امولسیون که در 

مرحله تولید اضافه می شود براي 

محدود کردن جذب آب و افزایش 

دوام

430-450 psi

 

میانگین درصد تخریب:

%23ماسه درشت: شن و

%30شن و ماسه نرم: 

%32گل:

%15خاك رس:

آب و کاه

% آسفالت امولسیون براي نیمه 3-4

تثبیت

% آسفالت امولسیون براي 4-6

تثبیت کامل

 1بیشترین اندازه ذرات توصیه شده

 4به 

روز قرارگیري در زیر  14تا  10

نور خورشید قبل از استفاده

مناسب براي دیوارهاي کوتاه که 

بلوك ها درهم قفل شده باشند
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ك
بلو

 
ك

خا
 

شرده
ف

یک سیستم ساخت که شامل 

دیوارهاي ساخته شده از مصالح 

خاکی شکل گرفته درون یک 

بلوك قالب یندي شده توسط 

خاك مرطوب فشرده شده

1100 psi  تثبیت نشده

3000psi تثبیت شده

% آب8-6% رس،30"تثبیت نشده"

% 5-2شامل  "نیمه تثبیت شده"

سیمان پرتلند یا پزوالنی

% 10-5شمال  "تثبیت شده"

سیمان پرتلند و پزوالنی

فوراً بعد از شکل گیري می تواند 

قرارگیرد.چند روز براي عمل 

آمدن نیاز است

مناسب براي دیوارهاي کوتاه که 

بلوك ها به هم قفل شده باشند

شرده
ك ف

خا

یک سیستم ساخت که شمال 

خاك  دیوارهایی ساخته شده از

مرطوب،شنی یا خاك تثبیت شده 

که درون قالب قرار میگیرد

450-800 psi

اختالط تنوع گونانی دارد

% خاك رس پایدار15-18

% گل35

% شن50

% سیمان 8-3بعض مواقع 

پرتلند،آهک،یا خاکستر

شامل آب کمتري نسبت به بقیه 

انواع ساخت و ساز 

مناسب در بسیاري از اقلیم ها

بت به خشت براي زمان زیادي نس

تولید

ی
شرده فنوماتیک

شده ف
ت 

ك تثبی
خا

(p
ise)

نسخه اصالح شده ساخت با خاك 

فشرده بطوري که مخلوط خاك به 

درون قالب اسپري می شود و 

تحت فشار قرار میگیرد

این روش،مشابه با شاتکریت 

خشک براي استفاده از دیوارهاي 

استخرها

به دلیل افزایش سرعت ساخت

سیمانخاك و 

در حالی که زمان ساخت کمتر می 

به تجهیزات   Piseشود تکنیک 

نفر  8-6قیمتی بیشتري نیاز دارد و 

کارگر
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ده
ش
ي 

ب بند
ك قال

خا

یک سیستم ساخت با استفاده از 

دوغاب حاوي خاك،گچ اکسیدش 

ده و آب که درون قالب هایی 

قالب بتن ریخته می مشابه سیستم 

شود

شود عمل شیمیایی گچ باعث می 

که مخلوط خاك درون قالب 

بنابر این نسبت ،سریعتر بعمل بیاید

اختالط براي تنظیم زمان بندي 

براي قالب گیري کاربرد دارد

600-700 psi

،گچ اکسید % رس)40-%15خاك(

%)،آب،کند کننده 15شده(

مخلوط،بعضی مواقع اکسیدآهن

انواع مختلف خاك براي این 

تکنیک مناسب می باشد

تواند با تمایل رس  وجود گچ می

در خاك با منبسط شدن مقابله کند

عمل آوري سریع می تواند باعث 

شود که قالب ها سریعتر برداشته 

شوند

مانند بقیه تکنیک هاي استفاده 

شده از خاك این تکنیک نیز باید 

از سطح خارجی محافظت شود با 

استفاده از پالستر سیمان،پالستر 

گل،مواد دافع آب سیلیکونی.

ل
کاه گ

تکنیک ساخت با استقاده از قلمبه 

هاي خاك مرطوب که روي 

همدیگر انباشته می شوند یراس 

تقویت کردن مخلوط گاهی موادي 

مانند کاه و شاخه هاي کوچک 

اضافه می شود

% 10% رس حاوي 25-%5خاك با 

کاه

ك
خا

ي 
سه ها

کی

کیسه هاي خاك از پالستیک یا 

و پارچه تهیه می شوند که از خاك 

به و سنگریزه پر می شوند، نیا ش

ترتیب قرار می گیرند تا فشرده و 

یکپارچه شوند.

در این تکنیک مخلوط خاك می 

تواند تنوع زیادي از نسبت ها و 

ترکیبات داشته باشد.

سیمان،آهک،یا خاکستر بعضی 

مواقع به مخلوط براي افزایش 

مقاومت اضافه می شوند.

در مواردي کیسه بدون خاك از 

سنگریزه پر می شود مخصوصاً در 

ردیف هاي پایین.

عالی در برپایی دیوار
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روش هاي ساخت با خاك -5جدول

  

ساخت با خاك فشرده کیتکن -  10

مشهور شده است.در  یساخت و ساز سنت کیتکن کیقرن هاست  که به عنوان  يقاره جهان،خاك فشرده برا 5 یتمام در

خاك  کیست.با تکنکشف شده ا الدیسال قبل از م 5000 انیخاك فشرده در تمدن آشور يها ونیفونداس ستمیس قتیحق

 یفشرده م دنیشود،و سپس با کوب یم ختهیر يمتر یسانت 15با ضخامت  ییها هیفشرده،خاك مرطوب به درون قالب ها در ال

در  زیتره پا ایدتره  زیبه نام پا کیتکن نیجداکننده ها است.ا لهیجدا و متصل به هم بوس يمواز واریشود.قالب معموالً شامل دو د

هنوز در  یخاك فشرده سنت يها کیشود.تکن یاستمفلکبا گفته م یو در آلمان الیتاپ ای زونادویبارو آپ ییایناسپا ،دريفرانسو

 يو باد یاصالح شده و کوبگرها به روش برق يقالب بند يها ستمیشود.س یدر حال توسعه استفاده م ياز کشورها ياریبس

 طیمطرح کرده است.(مح زین یصنعت يه را در کشورهاخاك فشرد يها کیرا به شدت کاهش داده و تکن يکارگر يروین

درست  یچوب يفشرده کردن خاك مرطوب به طور همزمان درون قالب ها لهیبه وس شردهخاك ف ينمونه ها نی) اولستیز

 يشود.زمان،قالب ها ختهیباشد درون قالب ها ر یکه رطوبت کاف یزمان کیدست خارج شود و در  لهیتواند بوس یشدند.خاك م

 یو ماندگار م داریاما پا یو معمول سادهساختار  نیساخت ا يبرا ازیمنابع مورد ن نیلزوماً اول يده و ابزار متراکم سازسا

مربوط به خاك فشرده مدرن  یشناس ییبایانجام گرفته است.ز نهیزم نیکشورها در ا انیدر م یقابل توجه يها شرفتیباشد.،پ

.]9[است  سهیاآن قابل مق شیآال یب خیبا تار یبه سخت

 
مدرن هاي ساختمان در فشرده خاك تکنیک -2شکل

شرده 
ك ف

خا
ي 

ک ها
ستی

ال

الستیک هاي جمع آوري شده که 

کاربردي ندارند با مخلوط خاك 

مرطوب،مانند خاك فشرده پر می 

شود و بوسیله ابزاري مثل پتک یا 

کوبگر بادي بصورت فشرده در 

می آید.

خاك می در این تکنیک مخلوط 

تواند تنوع زیادي از نسبت ها و 

ترکیبات داشته باشد.

ترکیب خاك در این تکنیک از 

اهمیت کمتري نسبت به بقیه 

تکنیک ها برخوردارد است.

الستیک ها باید روي هم چیده 

شودند و با ابزاري روي اللستیک 

ها ضربه وارد شود به ضورتی که 

بتواند دیواري پایدار شکل دهد.

به بار مرده الستیک هاي استحکام 

پر شده از خاك فشرده دارد،که 

پوند در هر  400-300حدود 

الستیک است.
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شود.در  تیشود،با آهن تقو تیتثب مانیمصالح با س نیدارد که ا ازیو ملزومات استفاده از خاك فشرده ن اتیخصوص یبرخ

پاسخ ده است  یطیحبا مقاومت باال و از نظر م ،بادوامیمهندس یمصالح ساختمان کیخاك فشرده  کیتکن دهیچیپ يکاربردها

کم باعث شده که هنوز خاك فشرده ارزش  يو نرخ کارگر نییپا ياز به تکنولوژیشود.ن یبرپا م شرفتهیآالت پ نیماش لهیکه بوس

خاك فشرده  ينادر است تکنولوژ یسنت یکارگر گران و منابع ساختمان نهیداشته باشد.در جوامع در حال توسعه که هز يادیز

ساخت با خاك  ندیفرا کیدر  امادارد  کردهایاز نگرش ها و رو يادیاست.ساختار خاك فشرده دامنه زو موثر  ارمناسبیبس

 یتواند بصورت محل یدارد.مصالح م نیسنگ یچوب دنیو ابزار کوب ل،سطلی،بیبه الوار چوب ازیفشرده به طور معمول تنها ن

 3تخته  يمدرن ورقه ها يعناصر استفاده.در روش ها گرید ایسقف  يتوان بعداً برا یاز الوارها م نیاستفاده شود و همچن

 یبه کار م زین شگاهیآالت اختالط و آزما نیدن،تراکتور،ماشینقاله،کمپرسور هوا،ابزار کوب ،تسمهیومینیآلوم يها هگا هیال،تک

.]9[رود

 یدر هنگام زلزله و خراب واریز دشود تا ا یم تیفشرده با آهن تقو ،خاكيداریپا يها یژگیو گریو د ياصالح مقاومت فشار يبرا

متحده به خصوص  االتیشود.خاك فشرده در ا بیخاك ترک تیفیاصالح ک يبرا یکند و با مواد افزودن یبانیپشت یاحتمال يها

 تیشدن و تثب تیبه سمت تقو یعیبه طور طب یاست مورد استقبال قرار گرفته است ول عاللرزه ف نیکه از نظر زم ایفرنیدر کال

تفاوت  نیتواند متفاوت باشد.ا یساخته شده با خاك فشرده م يدامنه نگرش ها نسبت به ساختمان ها جهیفته است.نتشدن ر

.]10[افتی یبوم شناخت هو اثرات مربوط ب دیبه کارگر،مقدار و دفعات تول ازیمت،نیتوان در ق یها را م

 قالب -10-1

 م،انتخابیریمرتبط با خاك فشرده در نظر بگ یطیمح يها تیو مز متیق يمحرك رو نیانتخاب مصالح را به عنوان بزرگتر اگر

و  یطراح ياز روش ها يادیز اریبتن در محل،تعداد بس ياصل بعد از آن خواهد بود.همانند اجرا نیدوم يقالب بند ستمیس

 یاستفاده م نیوژه معکه در هر پر ییها ستمیس ادیتعداد ز نیکدام از ا هرخاك فشرده وجود دارد. ينصب قالب مناسب برا

در دسترس  یانسان يرویاستفاده مجدد و ن تیسازه،قابل یمت،طراحیگذار خواهد بود.مانند  ق ریعامل تاث نیشود توسط چند

]10[.

 نیشوند.ا یحفظ شده نگه داشته م يجداکننده ها از هم با فاصله ا لهیقسمت قالب جدا از هم و به وس ،دویسنت يقالب ها در

در  4(یجداکننده نازك کشش کیتکن کیدوباره پر شوند. دیکنند،و بعد از برداشتن قالب ها با یرا سوراخ م واریا دجدا کننده ه

کرده است  دایپ يادیاست کاربرد ز افتهیساختمان  توسعه  یقاتیتحق شگاهیکند و در آزما ینفوذ م واری)که در ديمتر یلیم 6

بدون جاکننده  کیتکن کیضعف، نیف داشته است.به منظور برطرف کردن اضع واریسوراخ در د جادیا نهیاما هنوز در زم

به دو طرف محکم بسته شده اند  هک یانیاست.همانطور که در شکل مشخص است،قالب ها بدون جداکننده م افتهیگسترش 

.]10[است یبه طور قابل توجه تیسا يدارد و مانع حرکت ها ادیز اریبس يبه فضا ازین

و  نیخاك فشرده استفاده شود،اما معموالً سنگ يتواند برا یم زیشود ن یبتن استفاده م يکه برا جیرا يبندقالب  يها ستمیس

پانل ها  نیشود.ا یمنظور استفاده م نیا يبرا يمتر یلیم 19با ضخامت  یچوب يتخته ا يگران است.در اروپا،معموالً پانل ها

کار انجام نشود،در سطح خارج خاك فشرده خم خواهند  نید.اگر امحکم شون يبطور عمود يمتر یسانت 75در فواصل  دیبا

تا  100به فواصل  ازیاستفاده شود که تنها ن يمتر یلیم 45تا  30مقرون به صرفه خواهد بود که از صفحات  ارین،بسیشد.بنابر ا

در  دیو با شدت باز شود،باناگهان  دینبا بباشد،قال یرس ادیباشد.اگر خاك ز یمحکم کردن آن ها م يبرا يمتر یسامت 150

به قالب بچسبند.به عالوه،مطلوب  دینبا یرس وار،ذراتیاز خراب شدن د يریجلوگ يبرا نیبلغزد،بنابر ا یامتداد سطوح به آرام

).دهرنده شده وجال داده ش ينرم(مانند تخته ها اریاره برش) و نه بس يسخت باشد(مانند تخته ها اریاست که نه سطح بس

شده و به عنوان  یاز الوار و کش بوده که در محل نصب م یبیترک کیخاك فشرده شامل  ستمیالب در سگذشته ق در

نصب  زیآن ن بیباشد.معا یو استفاده مجدد آن م نییپا متیق ستمیس نیا يها تیشده است.مز یکوچک استفاده م يوارهاید

 نیا یاموزون و خطوط اتصال سخت از مشکالت جدانشدنن يباشد.لبه ها یکم و نبودن دقت در اجرا م دیدشوار آن،تعداد تول

که نه سرعت نصب و نه  يدر حال توسعه ا ياز کشورها ياریهنوز در بس يقالب بند ستمیس نیباشد.متعلقات ا یروش م
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 یزماندارد، قرار تیاولو نیدر باالتر وارید تیفیکه ک ییشود.بر عکس،در پروژه ها یدارد استفاده م تیاهم واریسطح د تیفیک

.]11[باشد یمهم م اریبس يقالب بند ستمیکامالً پنهان باشد،انتخاب س دیمصالح با نیکه درز اتصال پانل ها و خطوط اتصال ب

ابزارها -10-2

شد.اگر از  یم دهیتخت،کوب ای ی،مخروطيگوه ا هیپا يبا استفاده از کوبگرها یبه صورت دست م،خاكیقد يزمان ها در

شوند و اگر رطوبت الزم فراهم  یمختلف بهتر مخلوط م يها هیاستفاده شود،ال يگوه ا ای یمخروط هیپا يکوبگرها

 یتخت مصرف م هیپا يبا کوبگرها دنینسبت به کوب يادیزمان ز نی.اگرچه ادیآ یبه دست م زین يبهتر یشود،چسبندگ

به صورت  دیبا نیدهند و بنابر ا ینشان م يکمتر یجانب یتخت مقاومت برش هیپا يفشرده شده با کوبگرها يوارهایکند.د

 یم بیساخته شوند آس یچوب يباشد،اگر قالب ها از تخته ها زیاز حد ت شیب دیکوبگر نبا ي هیشوند.پا يبارگذار يعمود

 9تا  5 نیب دیمتر مربع باشند.وزن کوبگر با یسانت 200متر مربع،و بزرگتر از  یسامت 60کوچکتر از  دیکوبگر نبا هی.پانندیب

به کوبگر اجازه  نیشود.ا یم هیشکل توص یمربع کریو سر د يا رهیسر دا کیاز کوبگر دو دسر که  حاًاستفادهیباشد.ترج رملوگیک

در  یو برق يباد ي.کوبگرها]11[در لبه ها و گوشه ها کار شود یو با سر مربع یعموم يدر کارها يا رهیدهد که با سر دا یم

فشرده کردن خاك استفاده   يبرا میقد يبه کار گرفته شد و اغلب در زمان ها ایاسترال در آلمان،فرانسه و ستمیاول قرن ب مهین

.]12[باشد یم قهیضربه در دق 540ضربات مکرر  ،ويمتر یلیم 33 يعمل چکش مانند با باالبر کی نیشده است.ا یم

باشند،به  یخاك فشرده مناسب نم ستمیس يروند برا یبه کار م يخاك که در راه ساز يفشرده ساز يطور معمول،ابزارها به

 يخاك ها يکه فقط لرزاننده هستند تنها برا ییدارند.ابزارها ینییپا اریبس يباال و باالبر اریآن بس يتعداد ضربه ها نکهیا لیدل

ك خا يکارها يموثر برا اریکه در شکل نشان داده شده اند به صورت بس يباد ي.کوبگرهادباشن یمناسب م یو نه رس يماسه ا

دارند.به خاطر  قهیمتر مربع بر دق 0,9تا  0,4شدت باد  کیبار و  6فشار  کیبه  ازیکوبگرها ن یباشند..تمام یفشرده مناسب م

 یساختمان يپروژه ها يکوبگر ها تنها برا نیکارکردن آنها،ا يبرا ازیمورد ن يها و انرژ رساختیبه فراهم کردن ز ازیباال ون متیق

.]12[شوند یبزرگ استفاده م

يبند نسبت-10-3

 انیتنها م يکننده وجود دارد،نسبت بند تیتثب کیو  يمصالح سنگدانه ا کیکه فقط  ی،زمانییابتدا يها ونیفرموالس در

 کیبخش خاك و  13برابر با  بایباشد،که تقر مانی% س7کننده  تیتواند شامل تثب یاز نسبت ها م یکیو خاك است. مانیس

بزرگتر،نسبت  اسیخاك.در مق لیب 13و  مانیس لیب 1برابر است با  بیکتر نیل،ایبا ب يریه گانداز ياست.برا مانیبخش س

 يها لیفوت مربع.ب کیبرابر است با  سهیک کیشود، یم يریاندازه گ سهیبا ک مانیشود.س یتراکتورها انجام م لیبا ب يبند

فوت مربع  13 ایفوت مربع  9،فوت مربع 7طور معمول باشند (به  یم اردی 2/1 ای اردی 3/1ارد،ی 4/1تراکتور به طور معمول 

% 50پرشده تراکتور ممکن است  لیب کیباشد. یخط پر شدن آن م اریتراکتورها،مع لیب يریدر اندازه گ یچالش اساس کی).

دهد. يمصالح در خود جا یصاف شده از نظر حجم لیب کیاز  شتریب

آن ها مشخص  يریاندازه گ يثابت برا اریمع کیشود الزم است  یا استفاده مدر کاره یمختلف زاتیکه از ابزار ها و تجه یزمان

 یمقدار وقت نیسطح صاف شده،ا لیب 6شود که برابر است با  یاستفاده م ياردی 3/1تراکتور  لیکه از ب یمثال زمان يشود.برا

به مخلوط  مانیس سهیک 4 دی% با7 انمینسبت س يمربع خواهد شد.برا اردی 2 باًیجه تقریشود،نت یم ختهیدرون پد اختالط ر

 4مربع خواهد بود وبا  اردی 3 جهیزد،نتیریتراکتور سطح پر شده را درون پد اختالط م لیب 6 گرید يانباشت اضافه کرد.مورد

% 30حدود  مانیکل س يدر محتو هشدهد،که کا ی% م 5 تینسبت تثب کیاضافه شده به انباشت حاصل  مانیس سهیک

 یآالت نیانجام شود.ماش زیبتن ن دیتول یآالت اختالط حجم نیتوان با استفاده از ماش یم ينسب بند يل روکنتر شیاست.افزا

شوند. یم یطراح باتیدانه،آب و ترک مان،سنگیس نیب قینسبت دادن دق يوجود دارند که برا

قبل از اختالط  ينسبت بند ینیب شیچند  مصالح خام در حال مخلوط شدن هستند،پ ایکه در آن دو  ییها ونیدر فرموالس 

 یاست محاسبه م ازین وارید ستمیکل س يتمام مقدار خاك و سنگ دانه که برا بیباشد.اگر قبل از ترک یموثر م اریمصالح  بس

و اجرا با  يآماده ساز يمصالح برا بیترک ياز روش ها  يادیتنوع ز کیآمد. دبدست خواه يمنسجم تر و محکم تر جیشود،نتا
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،زمان 3روش به  گستره پروژه،بودجه  نیو مناسب تر نیبهتر صیوجود دارد.تشخ  نهیمختلف دقت و هز يدرجه ها

به دو گروه  واندت یاختالط م يروش ها یدارد.به طور کل یواربستگیتمام شده دلخواه د تیفیو ک يموجود،مهارت کارگر

.]13[شود میتقس ینیو اختالط ماش نیزم ياختالط رو

يفشرده ساز يابزار ها ها و کیتکن -10-4

آهسته و پرزحمت است،اگرچه  اریبس یفشرده کردن خاك کاربرد دارد.روش فشرده کردن دست يبرا ینیو ماش یدو روش دست 

.]14[موثر باشد  ینیتواند کامالً مانند روش ماش یم

یدست يساز فشرده - 10-5

 يشده است.فشرده ساز یمتراکم م یکوبگر چوب لهیسخاك فشرده با دست به و يها ستمیس ی،تمامیخیاساس شواهد تار بر

 اریروش بس نیتمام شده در ا يها نهیهز نیباشد و همچن یدر حال توسعه م يروش در کشورها نیهنوز قابل انجام تر یدست

 نیسنگ یدر برابر نوع چوب یتحول کی یمربع نچیا 4و سر  ینچیا 1ساخته شده از لوله  يکوبش فلز لهیاست.وس نییپا

.]14[ببرد  نیکار از ب نیو ماللت را در ح یتواند خستگ یگروه م کیدر  یدست يستند.فشرده سازه

یکیمکان يفشرده ساز روش -10-6

موثر  اتیاز تجرب یکنند.برخ یبا قدرت باد استفاده م ياز درفش ها یصنعت يخاك فشرده در کشورها يتمام سازنده ها باًیتقر

ثابت کرده است که   يباد يدهد،اما تا به امروز کوبگرها یرا نشان م یلرزان برق يها و غلطک يباد يبودن ضربه زن ها

مناسب در  يضربه ها زوتعدادیآن ها وزن،سا نیدارند.مهمتر يادیز يها تیخصوص يباد يابزار بوده است.کوبگرها نیموثرتر

که  ییبه همراه خواهد داشت.در جا عیموثر و سر یجینتا دیباد يکوبنده ها یو بزرگ ینیبه فشار باد است.سنگ ازیقه،نیهر دق

هم  یدست يفوالد ای یچوب يها بندهداشته باشند،کو یقالب دسترس ياز قسمت ها یتوانند به بعض ینم يباد يکوبنده ها

  .]14[باشد  یآل م دهیا ییاستفاده در تمام مراحل اجزا يموجود برا ياز ابزارها یقابل استفاده خواهند بود.داشتن تنوع

 
 بادي کوبگر  -4شکل

نصب کند.در  واریممکن خواهد بود که قالب ها را تا تمام ارتفاع د يمجر يبزرگتر باشد،اغلب برا ای نچیا 18 واریکه د یزمان

مجبور  انیدهد،مجر یاجازه رفتن به درون قالب را نم انیشده به مجر هیعناصر تعب یفراوان ایو  واریکه ضخامت د یینمونه ها

فوت  12به ارتفاع  ییها وارید يتوانند برا یبلند م يکوچک با دسته ها يباد ي.کوبنده هاکنندقالب کار  يند بود از باالخواه

.]14[شود دشوارتر خواهد بود  یبه هر اندازه که قالب بلند تر م وارید ياز باال تیفیکنترل ک رند،اگرچهیمورد استفاده قرار گ
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مورد  یبکار گرفته شده در پروژه خروج يکنند.وزن و تعداد کوبنده ها یاز کمپرسور هوا کار مبا استفاده  يباد  يها کوبنده

انتقال خاك نشان خواهد داد که  زانیشود.م یم يریاندازه گ  قهیکند که با فوت مکعب در دق یکمپرسور هوا را مشخص م ازین

 يدو کوبنده،محفظه ها ای کیبه  ازیتراکتور ممکن است ن لیگرفته شده است.انتقال از ب رکوبش بکا ياز ابزارها زانیبه چه م

.]15[باالبر دو تا چهارتا،انتقال تسمه نقاله شش تا ده کوبگر داشته باشد
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امروزه روستاها از آسیب پذیرترین فضاهاي زندگی در ایران می باشند.مهاجرت ساکنین روستا به شهر ، تغییر روش ساخت و 

از تکنیک هاي سنتی و  .به کارگیريتفاده از مصالح غیر همساز با منطقه و اقلیم از عوامل تخریب روستاها استساز و اس

تکنولوژي مدرن می تواند راهکاري براي جلوگیري از این تخریب و عدم هماهنگی باشد.  استفاده ازهمچنین در صورت نیاز 

مطابق با شرایط و اقلیم منطقه  و در کشور ما ایران در اکثر نقاط تاز دردسترس ترین و فراوان ترین مصالح دنیاس که خاك

استفاده از خاك و  لیساخت با خاك فشرده به دل ستمیساست می تواند الگویی براي ساخت خانه هاي روستایی پدید آورد. 

 کیتکن نیمقرون به صرفه تر از یکیتواند به  یم نییبه تعداد کاگر پا ازین نیو همچن شرفتهیپ يبه تخصص ابزارها ازیعدم ن

 شیآسا طیبهبود شرا نیکشورمان و همچن ییآب و هوا طیاو شر میشود.هماهنگ بودن خاك با اقل لیتبد رانیساخت در ا يها

 ریروش ها و مصالح غ نیگزیتواند کامالً جا یباشد که م یروش م نیمثبت ا يها یژگیاز و نکیتک نیبا استفاد از ا یحرارت

  شود. داریپا
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را راهنمایی فرمودند کمال تشکر و قدردانی را اینجانب پایان نامه انجام این از جناب آقاي دکتر مهران قرائتی که در مراحل 

  دارم.
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