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  چکیده 

اولیه براي ساخت و ساز می باشد در طول دوران زندگی بشر کاربردهاي زیادي داشته اسـت. در   صالحخاك که از اولین ودر دسترس ترین م

ده اصـلی و حتـی   در کشور ما ایران خاك به عنـوان مـا  .تمدنی مانند مصر می توان اوج کاربرد خاك در معماري و شهرسازي را مشاهده کرد

و عالوه بر سازه و مصالح پوششی از این خاك به عنوان زیباترین تزئینات نیز استفاده کرده انـد.امروزه  است مقدس در معماري استفاده شده 

رن قرار نیز با توجه به کمبود منابع و انرژي و دغدغه جوامع براي صرفه جویی در مصرف انرژي معماري با خاك مورد توجه سازندگان ومعما

گرفته است . روش هاي زیادي براي استفاده از خاك در ساخت و ساز وجود دارد . یکی از معـروف تـرین و پـر کـاربردترین ایـن روش هـا ،       

و نیاز به کمترین نوع ابزار ها و مصالح در مقایسه با تکنیک هـاي   کم در زمان،سیستم خاك فشرده است .سیستم خاك فشرده بسیار ساده 

رایـی بـه ایـن    جاکـامالً  مان سازي که امروز درجوامع پیشرفته بکار برده می شود می تواند اجرا شود.این پژوهش با دیدگاه کاربردي و ساخت

. در این مقاله تالش بر این بوده است که مـواردي چـون    بوده استتکنیک سعی در بررسی و مطالعه جزئیات کاربردي سیستم خاك فشرده 

،انتقال مصالح ،نحـوه قالـب   ح کننده ها ،نوع ترکیب و اختالط مصالح و روش هاي اختالط و حتی نسبت بندي مصالح انتخاب مصالح و اصال

مورد بررسی قرارا گیرد.هدف از این پژوهش باال بردن اطالعات در هنگام اجراي این سیستم خاك فشرده و افزایش کیفیت و رسـیدن  بندي 

  ساخت و ساز مطلوب می باشد.

        

  مصالح پایدار،سیستم خاك فشرده ،معماري با خاكکلیدي:هايواژه      

  

مقدمه-1

درون قالب هاي چوبی درست شـدند.خاك   به طور همزماناولین نمونه هاي خاك فشرده به وسیله فشرده کردن خاك مرطوب 

ساده  هاي شود .زمان،قالبمی تواند بوسیله دست خارج شود و در یک زمانی که رطوبت موجود می باشد درون قالب ها ریخته 

در و ابزار متراکم سازي لزوماً اولین منابع مورد نیاز براي ساخت این ساختار ساده و معمولی امـا پایـدار و مانـدگار مـی باشـد .      

میان کشورها،پیشرفت هاي قابل توجهی در این زمینه انجام گرفته است .زیبایی شناسـی مربـوط بـه خـاك فشـرده مـدرن بـه        

  ]1[اریخ بی آالیش آن قابل مقایسه است .سختی با ت

                                               
آقاي دکتر مهران قرائتی استخراج شده است.جناب  استاد گرامی این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول  با راهنمایی
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  : تکنیک خاك فشرده در ساختمان هاي مدرن1شکل 

  

پونـد بـر ایـنچ     3000بـراي رسـیدن بـه مقاومـت فشـاري افـزون بـر        خاك فشـرده  سیستم  که  نیاز داردخصوصیات مهندسی 

خـاك فشـرده یـک     تکنیـک اربردهـاي پیچیـده   در ک .با سیمان تثبیت شود ، با آهن تقویت شود   (20/68Mpa) (psi)مربع

که بوسـیله ماشـین آالت پیشـرفته برپـا مـی      است باال و از نظر محیطی پاسخ ده  مقاومتبامصالح ساختمانی مهندسی ، بادوام 

کم باعث شده که هنوز خاك فشرده ارزش زیادي داشته باشد.در جوامـع در حـال    يکارگرنرخ نیاز به تکنولوژي پایین و شود .

ساده بودن تکنولوژي خاك فشرده مناسب و مـوثر   در این شرایطکارگر گران و منابع ساختمانی سنتی نادر است .هزینه وسعه،ت

بـه  در یک فرایند ساخت با خاك فشـرده  اما بودن آن را می توان اثبات کرد.ساختار خاك فشرده دامنه زیادي از رویکردها دارد.

،بیل،سطل و ابزار کوبیدن چوبی سنگین دارد.مصالح می تواند بصورت محلی استفاده شود  یاي چوبتنها نیاز به الوارطور معمول 

از الوارها می توان بعداً براي سقف یا دیگر کاربردها استفاده کرد و همچنین از کارگران داوطلب غیر ماهر مـی تـوان    همچنین و

اي آلومینیومی،تســمه نقالـه ،کمپرســور هــوا،ابزار  ال ، تکیـه گــاه هـ   3اسـتفاده کــرد .در روش هـاي مــدرن ورقـه هــاي تختــه    

  ]2و1[کوبیدن،تراکتور،ماشین آالت اختالط و آزمایشگاه نیز به کار می رود.

مقاومـت  با سیمان مختلط شود . براي اصـالح  براي تثبیت بیشتر در کالیفرنیا،الزامات مهندسی ایجاب می کند که خاك فشرده 

ده با آهن تقویت می شود تا از دیـوار در هنگـام زلزلـه و خرابـی هـاي احتمـالی       ،خاك فشرپایداريو دیگر ویژگی هاي  فشاري

این اسـت کـه بسـیاري از    کیفیت خاك ترکیب شود . تعداد باالي کارگران مستلزم  اصالحافزودنی براي  وادپشتیبانی کند و با م

ه در ایـاالت متحـده بـه خصـوص در     خـاك فشـرد   ین سیستم هاي بدون کارگر شـودند. ابزارهاي غیر ماشینی جاگز کارگران با

به طور طبیعی به سمت تقویت شـدن و تثبیـت شـدن     مورد استقبال قرار گرفته استکالیفرنیا که از نظر زمین لرزه فعال است 

رفته است .نتیجه دامنه نگرش ها نسبت به ساختمان هاي ساخته شده با خاك فشرده می تواند متفاوت باشد.این تفـاوت هـا را   

در قیمت ، نیاز به کارگر ،مقدار و دفعات تولید و اثرات مربوط به بوم شناختی یافت . اگرچه تکنیـک هـا بـراي کـاربرد     می توان 

دیگـر متفـاوت اسـت بـا ایـن وجـود  ایـن مقالـه گـردآوري و           اي منطقه اي بـه منطقـه   زخاك فشرده بطور قابل مالحظه اي ا

.را مورد مالحظه قرار مـی دهـد   از انتخاب مصالح خام تا پرداخت دیوارهاالعات وسیعی از جنبه هاي این سیستم طسازماندهی ا

  ]3و1[

  یافتن منبع مصالح-2

با خاك فشرده به صورت مستقیم بوسیله مواد خام اولیه تعیین می شود و منبع مصالح و سخته شده مقاومت و ظاهر یک دیوار 

ب نهایی مصالح حجیم مستلزم این خواهـد بـود کـه یـک     روند آن تاثیرات محیطی و مالی قابل توجه روي یک پروژه دارد.انتخا

سـی قبـل از سـاخت و سـاز     رتعادلی میان قیمت مصالح و کیفیت دیوار انجام شود.ارزیابی زمین شناختی توام با آزمایشـات و بر 

  ]4[براي یک پروژه حیاتی است.
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  مصالح سایت-3

ر سایت ساختمان یافت شود و کیفیت هاي مورد نیاز در شرایط ایده آل،مصالح خاکی مناسب مورد نیاز براي ساخت می تواند د

شود.در پروژه هاي کوچـک ، یـافتن منـابع سـایت محـدود بـه فضـاي         منطبقمی تواند با خاکبرداري هاي مرتبط با کار سایت 

نیـاز باشد.سـرند کـردن     بـراي بررسـی   محدود می شود.در بناهاي بزرگتر اغلب ممکن است ویژگی هاي بسیاري از خاك محـل 

ك از الزامات اولیه است که در پروژه هاي کوچک با بیل و الک ساده می توان انجام داد.اما در پروژه هاي بزرگ تـر بـه دلیـل    خا

مورد نیاز است از لودر و الک هاي پیشرفته لرزان استفاده می شود.تجربه نشان داده است کـه هزینـه    االترياینکه کیفیت هاي ب

  ]4[داخل سایت با هر متر از مصالح استخراج شده از معدن برابر است.ز مصالح استفاده اهاي مرتبط با فرایند 

  

  اصالح و ترکیب-4

نسبت بهینه بین خـاك  که این  در بیشتر موارد،یک ترکیب مناسب می تواند با اضافه کردن یک یا چند اصالح کننده بهبود یابد

اصلی طراحی بر اسـاس قیمـت و کیفیـت مـورد نظـر       محل و اصالح کننده ها با استفاده از آزمایشات مشخص می شود.تصمیم

د هزینه هاي زیادي داشته باشد اما از طرفی می تواند ویژگی نوارد می شوند می توانبه پروژه دیوار گرفته می شود.مصالحی که 

ده از آن هـاي  می توان به عنوان اصالح کننـ مصالحی که د .نرا کاهش ده خاك هاي دیواررا افزایش داده و نیاز به تثبیت شدن

د.برخی مصالح خاکی اضافی از اطراف سایت و سـاختمان هـاي همجـوار    نبه طور معمول از معدن استخراج می شو استفاده کرد

  هزینه مورد نظر قرار گیرد. کاهشمانند تاسیسات لوله کشی،جاده کشی،خاکبرداري زیرزمین یا استخرها می تواند براي 

و در دسترس که براي کاهش قیمت ها در نظر گرفته می شود ممکن است نیـاز بـه بررسـی     باید در نظر داشت که مصالح ارزان

 داشـته باشـد   بیشتر از جمله سرند کردن در محل براي کاهش سنگ ریزه ها و خرد کردن کلوخه ها براي بهبود کیفیت مصالح

.از مزایـاي اسـتخراج از   ن اسـتخراج کـرد   هایی است که از معادن و ضخره ها می توا.دومین منبع براي اصالح خاك،سنگ دانه 

مقاوم است و نیاز به هیچ عملیاتی در محل ساخت ندارد.به عـالوه ،مصـالح    و معدن این است که مصالح انتخاب شده یک دست

  ]6و5[.انتقال داده شونددر این حالت می توانند با مدیریت بیشتر به محل 

  

  و مصالح بازیافتی یضایعات معدن-5

سنگدانه هاي فرا صـنعتی را کـه مناسـب بـراي     می توانند آن ها  ،باشند  براي مصالح ند بیشتر از یک منبعمعادن حتی می توان

دهاي رپـاك بـا ویژگـی هـاي کـه بـا اسـتاندا        یثر معادن به تولید محصوالت ساختمانک.اتامین کنندخاك است را کردن اصالح 

سرباره ،خاك سنگ و خرده سـنگ هـا باشـند . محصـوالت     ممکن است  معادن صنعتی مطابقت دارد پایبندند. محصوالت فرعی

طبیعت ایـن  .در بسیاري از موارد براي سیستم اختالط خاك فشرده مناسب است که در مراحل آغازین تولید می شوند یضایعات

صـنعتی مزیـت   استفاده از این بازیافت هاي فرا بازیافتهاي فرا صنعتی طبقه بندي شوند. ءمصالح به آن ها اجازه می دهد که جز

در پایین ترین قیمت ها بفروش مـی رسـند و همچنـین اثـرات     هایی را براي سازنده خاك فشرده به همراه دارد.این محصوالت 

زیست محیطی مربوط با ساخت و ساز را کاهش می دهند.به عالوه،سیستم لید تاکید زیادي بر استفاده از مصالح قابـل بازیافـت   

. نـد د به عنوان اصالح کننده براي ترکیبـات خـاك فشـرده عمـل کن    نمی تواننیز ن بازیافت شده فراصنعتی دارد.آجر،کاشی و بت

شامل ،بهبود رنگ(آجر و کاشی مـی توانـد رنـگ هـاي قـوي بـه مخلـوط         ي اصالح کننده ها و افزودنی ها را می توانمزیت ها

د ، که نیاز به تثبیت کننده هـا را کـاهش مـی    افزایش مقاوت(بتن بازیافت شده در بعضی موارد حاوي سیمان می باشبدهند) و

  ]6[.طبقه بندي کرد دهد)
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  هزینه هاي حمل و نقل-6

بدان معناست کـه هرچـه    ن.ایهزینه هاي پروژه را افزایش می دهنددرصدي زیادي  تادیزل  ت رسانکامیون ها سنگین و سوخ

بـه محـل پـروژه حمـل      ها زمانی که این اصالح کننده هزینه ها نسبت به مقدارمنابع اصالح کننده از محل پروژه بیشتر باشد ، 

کیفیـت  -1سه نقطه نظر کلیـدي وجـود دارد :   مصالح می شوند به مراتب پایین تر است .در نهایت براي تصمیم گیري ترکیبات

سـاخته  اثرات زیست محیطی ساخت و ساز .نکته قابل توجه این است که هرچه دیوار بادوام تـر   -3مصالح خام  تقیم -2دیوار 

ممکن است سازه دیوار با استفاده از اصالح کننده ها و افزودنی ها تقویت شود امـا دوام  .شود عمر دیوار به مراتب بیشتر می شود

دیوار را افزایش ندهد.به همین دلیل باید تمامی کیفیت ها درتعادل با هزینه هاي ساخت و ساز انجام شود.اسـتفاده از مصـالح و   

  ]7و5[محل ساختمان یا در نزدیکی آن هزینه هاي تمام شده را به شدت کاهش می دهد . اصالح کننده هاي از

  

  کنترل انباشت و رطوبت-7

یک ترکیب با کیفیت باال نیاز بـه حـداقل دو مصـالح ورودي دارد .در شـرایطی کـه مصـالح خـاکی مناسـب در سـایت موجـود           

ممکن است نیاز به سرند کردن و یا دیگر عملیـات در  این  بنابرداردخاك رس و گل و الي بیشتري ،ترکیبات آن ها مقدار باشد

رطوبت خاك و دیگر مصالح نیز باید مورد بررسی قرار گیـرد .در مـواردي   .تبدیل شوندالح مورد نظر تا به مص محل داشته باشند

، ممکـن اسـت    مصالح استخراج شده بیش از اندازه مرطوب هستند که باید کنتـرل و اصـالح شـوند. در زمـان انباشـت مصـالح      

تغییراتی در کیفیت و ویژگی هاي آن ها به وجود بیاید به همین خاطر در زمـان اسـتفاده از مصـالح بایـد آزمایشـات و کنتـرل       

  ]8[کیفی مجدداً انجام شود.

  

  نسبت و ترکیب-8

بـا   اریـک دیـو  مصالح ورودي آن معین مـی شـود.  ترکیب  کیفیت نهایی دیوارهاي خاك فشرده توسط ویژگی ها و نسبت هاي 

 ممکن است از خاك بومی استخراج شده از سایت محل ساخته شود ، بصورت مستقیم درون قالب ها قـرار داده شـود، و   کیفیت

فشرده شود .اگرچه، موفقیت آینده صنعت خاك فشرده خواستار این است که روش هایی براي کنترل دقیـق بـر   سپس با دست 

درجـه بنـده   -1ماننـد :  بـر روي مـواردي   .تا اکنون ، این کنتـرل  د داشته باشدوجوروي کیفیت و سازگاري مواد تشکیل دهنده 

بـه  .از آنجا الزامات درجه بندي در صنعت نسبتاً ، وجود داشته استتمام شده ساختمانمقاومت فشاري نهایی  -2مصالح ورودي 

بنـدي فرمـول بـا تنهـا ،فشاريومتمقا براي رسیدن بهمتفاوت است .تا حدودي ،الزامات مقاومت فشاري  قوت خود باقی است

تاریخچه کاربرد خاك فشرده در بیشتر کشورهاي دنیـا جـایی   است.یافتنیدستدقیقکیفیتکنترلوباالثباتنسبتدقیق،

مـی تـوان بـه تمـامی      ترکیـب مصـالح    صحیحو انتخاب خاك فشرده مناسب .با تراکم براي موفقیت این تکنیک نگذاشته است

راي ارتفاعات کم دست یافت . در نیوزیلند ،استرالیا و آمریکاي شمالی ،که بسـیاري از نوشـکوفایی هـاي اخیـر     بکیفی انتظارات 

خاك فشرده در آنجا اتفاق افتاده است ،دستورالعل هاي ساختمانی تشخیص داده اند که مقاومـت هـاي فشـاري بـدون تثبیـت      

  ]4[کننده سیمان دست نیافتنی است.

  

  نسبت بندي-9

 تنهـا میـان  ، نسبت بنـدي  وجود دارندثبیت کننده تو یک  اي سنگدانه مصالحفقط یک  زمانی که، ابتداییهاي  در فرموالسیون

بخش خاك و یک بخش سـیمان مـی    13برابر با سیمان  تقریبا% 7تثبیت کننده  ها می تواند نسبت یسیمان و خاك است .یک

بیل خاك. در مقیاس بزرگتر،نسـبت بنـدي بـا بیـل      13بیل سیمان و 1برابر است با باشد.براي اندازه گیري با بیل ،این ترکیب

کیسه اندازه گیري می شود،یک کیسه برابر است با یک فوت مربع .بیل هاي تراکتور به طـور   باتراکتورها انجام می شود.سیمان 

اساسـی  فوت مربع ).یک چالش 13فوت مربع یا  9فوت مربع ، 7یارد می باشند (به طور معمول  2/1یارد یا  3/1یارد، 4/1معمول 
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% بیشـتر از یـک بیـل    50.یک بیل پرشده تراکتور ممکن اسـت  در اندازه گیري بیل تراکتورها ، معیار خط پر شدن آن می باشد 

  صاف شده از نظر حجمی مصالح در خود جاي دهد.

ثابت براي اندازه گیري آن هـا مشـخص    که از ابزار ها و تجهیزات مختلفی در کارها استفاده می شود الزم است یک معیارزمانی 

،این مقـدار وقتـی   بیل سطح صاف شـده  6که برابر است با شودیاردي استفاده می  3/1که از بیل تراکتور  زمانی.براي مثال شود

کیسه سـیمان بـه مخلـوط     4% باید 7یارد مربع خواهد شد.براي نسبت سیمان  2،نتیجه تقریباً ریخته می شودپد اختالط  درون

 4وبـا یارد مربع خواهـد بـود    3اختالط میریزد،نتیجه  دپر شده را درون پسطح بیل تراکتور  6دیگر  موردينباشت اضافه کرد. ا

. % اسـت 30در محتوي کل سیمان حدود  کاهشکه % می دهد، 5کیسه سیمان اضافه شده به انباشت حاصل یک نسبت تثبیت 

ی وجود شود.ماشین آالت نیز انجامه از ماشین آالت اختالط حجمی تولید بتن افزایش کنترل روي نسب بندي می توان با استفاد

  ]4[دادن دقیق بین سیمان ،سنگ دانه،آب و ترکیبات طراحی می شوند.نسبت براي که دارند

نسبت بندي قبـل از اخـتالط    بینی پیشمخلوط شدن هستند،حالدرخاممصالح  چندیادوآندرهایی کهفرموالسیوندر 

محاسبه مـی  سنگ دانه که براي کل سیستم دیوار نیاز است تمام مقدار خاك و ترکیبازقبلاگر.بسیار موثر می باشدلح مصا

اجرا با  وآماده سازي  برايیک تنوع زیادي از روش ها ي ترکیب مصالح .بدست خواهد آمدنتایج منسجم تر و محکم تري  ،شود

.تشخیص بهتربن و مناسب ترین روش براي اجرا می تواند با جنبـه هـاي متفـاوتی    درجه هاي مختلف دقت و هزینه  وجود دارد

به طور  کیفیت تمام شده دلخواه دیوار . -5مهارت کارگري  -4زمان موجود  -3بودجه  -2گستره پروژه-1از جمله ، .انجام گیرد

  ]7و4[.ط ماشینیاختالط روي زمین و اختالمی تواند به دو گروه تقسیم شود :  ي اختالطروش هاکلی 

  

  اختالط روي زمین -10

دارد .بعد  هاو نیاز به کمترین هزینه بوده است ترین تکنیک هاي اختالط  رایجاز  اختالط روي زمین تا به امروز روشاز گذشته 

و سیمان روي یک قسمت تمیز و سخت با یکدیگر در شرایط خشک در آمیختـه مـی   هاخاك،سنگ دانه ،از نسبت بندي مصالح 

آب اضافه می شود ..فرایند ترکیب مصالح رطوبت نیبه بهتر دنیرس يبرازمانی که مواد در حال ترکیب شدن هستندشوند .در 

بـا بیـل    همراهبا شخم زن باغبانی  -2توسط دست با بیل -1خشک روي پد اختالط می تواند در یکی از چهار روش انجام گیرد،

با بیل تراکتور .استفاده از یک شـخم زن در عمـل اخـتالط     همراهتراکتور با یک شخم رن نصب شده روي  -4با بیل تراکتور  -3

باشد  .سرعت مطلوب  ییکلوخ ها دارايمی تواند حاصلی بسیار موثر در کیفیت اختالط داشته باشد،به خصوص زمانی که خاك 

ید درون قالب هـا قـرار گیـرد و بـا     ترکیب آماده شده با.است  تر براي نصب و اجرا به این بستگی دارد که کدام استراتژي بهینه

نباید بیش از دو ساعت زمان بین هیدراسیون اولیه سـیمان  .نکته بسیار مهم این است که سرعت قابل انجام فشرده شود االترینب

 از عـواملی اسـت کـه در کیفیـت    اجرا در شرایط گرم و در وزش باد  باال در اجرا،سرعت،و نصب و اجرا باشد .مراقبت هاي ویژه 

  ]7[.نهایی ساختمان موثر است

  اختالط ماشینی-11

نیـز  آن و نظـارت پـروژه    زه،مهندسی سـا  می شودو پیچیده تر می یابد خاك فشرده افزایش یافته ساخت و ساز با هرچه پروژه 

، محققیق شروع  به تبدیل اختالط روي زمین به اختالط ماشینی بـراي بدسـت آوردن کنتـرل     1990در سال .می یابدافزایش 

در اختالط ماشـینی،خاك خشـک و سـنگ دانـه درون یـک یـا چنـد سـطل بـارگزاري مـی           بهتر روي استحکام مخلوط کردند.

شوند،بوسیله یک تسمه نقاله یا مته اي از سطل خارج می شود و درون متـه ي اخـتالط قـرار داده مـی شـوند.در همـان زمـان        

ن ترکیب می شوند،مته اختالط مصالح را در آمیزد و به سـمت  سیما وخاك  ه،سیمان به مصالح خشک افزوده می شود.زمانی ک

خارج از ماشین هدایت می کند.دورتر از این مته اختالط ، آب به مخلوط خشک اضافه می شود.میکسرهاي حجمـی مـی توانـد    

مـی تواننـد    براي کنترل دقیق نسبت هاي ورودي و براي هدایت مصالح ترکیب شده به درون قالب تنظیم شوند. این ماشین ها

در چند ثانیه خاموش و یا روشن شوند. میکسرهاي کوچک ظرفیت تولید چهار تـا پـنج یـارد مربـع در سـاعت را دارند.چنـدین       

خاك فشرده با استفاده از تجهیزات گران وجود دارد.اول اینکه اصـالحات و بهبـود در اخـتالط و انتقـال      هزینه هايچالش براي 
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اشد که آن ها از نسبت بـاالیی از  .دوم اینکه، توانایی کارگران باید به گونه اي ب می شودومت باالتر کیفیت بهتر دیوار و مقا باعث

ماشین اختالط استفاده کنند.سوم اینکه،این تکنیک زمانی سودمند خواهد بود که فرصت هاي ساخت و ساز یکـی بعـد از    کار با

را بدهند که استفاده از تجهیزات را افزایش دهند تا قیمت ها کاهش دیگري دنبال شوند تا به سازندگان خاك فشرده این اجازه 

  ]5[پیدا کند.

  قالب-12

،انتخاب در نظر بگیریمروي قیمت و مزیت هاي محیطی مرتبط با خاك فشرده  محركبه عنوان بزرگترین را اگر انتخاب مصالح 

طراحـی و   روش هـاي ،تعداد بسـیار زیـادي از   بتن در محل جرايسیستم قالب بندي دومین اصل بعد از آن خواهد بود .همانند ا

ی که در هر پـروژه معـین اسـتفاده مـی     یفشرده وجود دارد.هر کدام از این تعداد زیاد سیستم ها كنصب قالب مناسب براي خا

  :قیمت،طراحی سازه،قابلیت استفاده مجدد و نیروي انسانی در دسترس . .مانندشود توسط چندین عامل تاثیر گذار خواهد بود

در محـل نصـب مـی شـده و بـه عنـوان       کـه  خاك فشرده شامل یک ترکیبی از الـوار و کـش بـوده     در سیستمقالب در گذشته 

 نیـز .معایب آن می باشدآن مجدد دیوارهاي کوچک استفاده می شده است .مزیت هاي این سیستم قیمت پایین و قابل استفاده 

 شـکالت .لبـه هـاي نـاموزون و خطـوط اتصـال سـخت از م       مـی باشـد  در اجـرا  نصب دشوار آن ، تعداد تولید کم و نبودن دقت 

در حال توسعه اي که نه سـرعت  جدانشدنی این روش می باشد.متعلقات این سیستم قالب بندي هنوز در بسیاري از کشورهاي 

ت قـرار  یـ بـاالترین اولو استفاده می شود.بر عکس،در پروژه هایی که کیفیت دیوار در نصب و نه کیفیت سطح دیوار اهمیت دارد 

، انتخاب سیستم قالب بنـدي بسـیار مهـم     پنهان باشدکه درز اتصال پانل ها و خطوط اتصال بین مصالح باید کامالً  زمانیدارد ،

  ]6[در دهه هاي اخیر قمیت قالب هاي ارزان به قالب هاي پیچیده گران قیمت تبدیل شده است.می باشد.

  

  
  پانل د رپانل کالیفرنیا: تکنیک 2شکل 

  

  پانل هاي قالب بندي کوچک-12-1

شـد.این سیسـتم قالـب بنـدي      که از قالب هاي سنتی خاك فشرده استفاده می شـد عرضـه  ،سیستم قالب بندي 1976در سال 

کالیفرنیا  بندي قالب روشدیوارهایی که صاف و عمود بودند به کار میرفت. ساختبراي  باز می شودنصب و  به سرعتسبک،که 

.اولین کاربردهاي قالب بندي کالیفرنیایی براي پانل هاي خاك فشـرده  است که در کالیفرنیا انجام شدشی براي شرایط زلزلهرو،

از  .)3و  2( شـکل  رفتنـد تقویت شده در کنار پانل ها قـرار میگ  یو تیرهایی سیمان نددبرپا می شآزاد  که به طوربودی به صورت

ب لقا روي کمتر بر ك فشرده تثبیت شده، مهندسین طراحانجام گرفته شده بر روي مقاومت خازمایشات آآن زمان ، با توجه به 

و شتگی به صـفحات چـوبی مـی دهنـد     لهاي سیمانی تکیه داشته اند .در روش کالیفرنیا پشت بندهایی وجود دارند که حالت با

حالتی نردبانی را براي بـاالرفتن و سـکویی روي    فوت فراهم می کنند. پشت بندها همچنین 9تا  را بینما امکان بازشدن فضاي 

دیوار براي کار فراهم می کنند.فاصله باز بین چفت ها فرم جعبه اي باز را بوجود می آورد که شرایط پیوستگی هنگام کـوبش را  
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زبانـه بـه هـم     مهیا می کند.پانل هاي دیواري تمام شده یکنواخت،متراکم و عاري از سوراخ می باشد.پانل هاي کنار هم در یـک 

ساعت به عمل بیایـد.محل   24قفل می شوند و شیار هایی بعد از اتمام پانل هاي خاك فشرده بوجود می آید تا اجازه دهد براي 

و همچنـین بـا    سـازنده ایـده هـاي   اتصال می تواند بصورت پخ هاي سرتاسري شکل بگیرد.روش کالیفرنیا به خوبی می تواند بـا  

 ،ابزارهـا   ،این روش ارزان ،قابل استفاده براي چندین باراسـت  .ي جهان سوم وجود دارد سازگار شودکاربردهایی که در کشورها

فضاي کمی را در انبار اشغال می کند .به محض اینکه یک قالب کامالً پر شد و آخرین الیه از خاك فشرده کوبیده شد و وسایل 

ی از بزرگترین محاسن سیستم خاك فشرده ایـن اسـت کـه دیـوار یـا      ،قالب می تواند سریعاً باز شود و جایی دیگر نصب شود.یک

  ]7[قسمتی از دیوار براي به عمل آمدن نیازي به قالب براي تکیه گاه ندارد.

  
  قالب بندي پیوسته: 3شکل 

  

  سیستم قالب پیوسته- 12-2

را در یـک زمـان درگیـر مـی      بیشـتري لـب بنـدي   سـطوح قا در برابر روش پانل در پانل،قالـب کوچـک ،قالـب بنـدي پیوسـته     

سـاخته  از پـیش  -2ساخت در محل و -1. ،دو نگرش در مورد سیستم قالب بندي پیوسته وجود دارد کلی. به طور )4(شکلکند

سـهم   -2دیوارهـا عـاري از اتصـاالت هسـتند.     -1  را می توان بدین ترتیب بررسـی کـرد.   شده.مزیت هاي سیستم قالب پیوسته

وري درون قالب.معایـب  زایش مدت زمـان عمـل آ  باالرفتن ویژگی هاي اجرا در نتیجه اف -3روزانه افزایش می یابد  و سازساخت 

نیاز بـه انبـار کـردن     -3ضایعات احتمالی الوارها  -2باال هزینه هاي اولیه -1را نیز می توان بدین صورت برشمرد . این سیستم

قالب تکی، قاب هاي چوبی و تخته ها می تواند بازیافت و بـه عناصـر دیگـر سـازه اي     بین عملیات هاي اجرایی.در سیستم هاي 

  ]4[تبدیل شوند.

  روش انتقال به تسمه نقاله: 4شکل 
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  قالب هاي ساخت در محل -12-3

ی .یکشدمی باقالب هاي ساخت در محل به طور معمول شامل ورقه هاي قالب تخته سه ال،اعضاي قاب چوبی وکش قالب بندي 

پانل ها کنار همدیگر در امتداد فونداسیون قرار مـی گیرنـد و   و تخته سه ال ساخته شود قطعاتی از این است که  ها روش از این

 8فوت نصب می شوند.کش هاي قالـب بنـدي در حـدود فواصـل      2پشت بندها بطور افقی در آن سوي دیوارها با فواصل حدود 

بـاز شـدن حفاظـت کننـد.در صـورت مطلـوب        ازا در خالف جهت بکشند و سیستم قالب را فوتی قرار میگیرند تا پشت بندها ر

 8،می تواند به طوري عمودي (قائم بر پشـت بنـدها)در فواصـل حـدودي     ٢بودن،اعضاي اضافی تکیه گاه،به نام پشت هاي محکم

  نند .د که دیوارها در تراز باقی بمانبوجود می آور یفوتی قرار گیرند.پشت هاي محکم ضمانت

هـیچ سـر   -2طرح تته سه ال به نظر می تواند با پالن معماري هماهنـگ شـود.   -1روش نسبت به روش پانل دارمزیت هاي این 

 می تـوان بـه    .از معایب این سیستم ، می باشد و سیستم بازجداسازي ایمن -3میخ با پیچی در دیوارهاي نهایی مشخص نیست 

دارد. شـعاع و   بسـیار توجه داشت که طراحی دیوار هاي منحنی نیاز بـه تخصـص و مهـارت     دی.با اشاره کرداستفاده زیاد از الوار 

نسـبت بـه    اجـرا زمـان و  معیـاري بـراي تعیـین    تراز ،مهارکردن و تقویت یک دیوار منحنی می تواند زه ،منحنی دیوار،سا تقارن

ر ساخت دیوارهاي منحنی خاك فشرده وجـود دارد  .معماران و کارفرمایان باید به زمان و چالش هایی که دباشددیوارهاي ساده 

  ]4[آگاه باشند.

  سیستم هاي قالب از پیش ساخته شده-12-4

ایـن  .مناسـب باشـد  خاك با ساز و ساخت  رايسیستم هاي قالب بندي طراحی شده و مونتاژ شده براي بتن می تواند به آسانی ب

فروختـه و اجـاره داده مـی شـوند.در بعضـی      هـا و حایـل هـا     همراه با تکیه گـاه هـا،کش  به راحتی دربسته هاي کامل  قالب ها

  می شوند.انجام موارد،تخته سه ال به پانل ها متصل می شود،در موارد دیگر،در محل نصب 

سال هاست کـه در ایـن زمینـه فعالیـت داشـته      ٤و اطلس ٣سیمونز از پیش ساخته شده ي ،دو نوع سیستم قالب بندي معروف 

هستند که با یک قاب فوالدي پوشیده می شوند.اصلی ترین مزیت ایـن سیسـتم    یینل هاي تخته سه ال.قالب هاي سیمونز پااند

سهولت و سرعت در نصب و از هم باز کردن آن است.از معایب این سیستم هم می توان به سوراخ ها و شیارهایی که کش به جا 

شـامل تیرهـاي پشـت بنـد آلومینیومی،پشـت هـاي        می گذارد نام برد که پس از برداشتن کش ترمیم می گردد.سیستم اطلس

است کـه دیـوار قالـب در تمـام ارتفـاع قالـب        ین.از مزیت هاي سیستم اطلس اباشدمی  قابل بازکردنمحکم و کش هاي قالب 

تعـداد  و همچنـین   کش هاي قالب به اندازه کافی فاصله دارند تا فضایی را براي فشـرده کـردن فـراهم کننـد    وگذاشته می شود

دي سوراخ هاي کش  براي بستن قالب وجود دارد و فضاي زیاد قالب می تواند به سرعت باز و بسـته شـود.از معایـب ایـن     محدو

.هر دو سیسـتم سـیمونز و اطلـس ،هماننـد دیگـر      مـی باشـد  تجهیزات براي جابه جایی قالـب  نیار به و  عمده باالسیستم هزینه 

  ]6و4[صی را براي طراحی و بستن گوشه ها می طلبد.سیستم هاي موجود براي اجاره یا خرید،اجزاي مخصو

  اجرا-13

دیـوار نهـایی مـی توانـد بـه دومرحلـه تقسـیم شـود:انتقال و فشـرده           ساختمخلوط خاك فشرده درون قالب براي  اجرايروند 

چنـدین  سازي.هر کدام از این مراحل می تواند در راه هاي متنوعی انجام گیرد.تصمیم براي انتخاب روش هاي مورد استفاده بـه  

فاکتور مرتبط می شود : نوع سیستم قالب بندي،دسترسی سایت،منابع انسانی، نرخ کارگر،بودجه ،برنامه زمان بندي و انتظـارات  

  کیفیت نهایی.

  

  

                                               
2 strongbacks
3 Symons
4 Atlas



  معمارایران سراسري انجمن هاي صنفی مهندسان کانون

همایش بین المللی معماري،عمران و شهرسازي در هزاره سوم

  94خرداد ماه  -تهران 

9

  انتقال-14

ن و نوآوري ها و تجربیات زیادي را به خود دیده اسـت .اقتصـادي تـری    ،صنعتی تانتقال خاك فشرده به قالب ها در طول تحوال

بـه محـل قالـب مـی     سطل است کـه از نردبـان بـاال مـی رود و دسـت بـه دسـت        ی ترین روش استفاده شده،روش کار با تاریخ

خالق اصالحات ارزان قیمتی را به این روش اضافه کردند،مانند قرقره،فرقون،سـطح شـیبدارو ریسـمان.این روش     ن.سازندگارسد

و کشورهاي در حـال توسـعه    انمالک،  ینی دارد.این روش براي سازندگانهزینه عمده پایو سرعت پایین باال،کارگر تعداد نیاز به 

لح بـه درون قالـب هـا و    تراکتورهاي بارگیري براي ریختن مخلوط مصا زعمده صنعت خاك فشرده اامروزه  بسیار مناسب است.

روش محفظـه اي روي لیفتـر   انتقـال   . یکی از روش هايندیک کارگري روي قالب ها با بیل براي توزیع مصالح ، استفاده می ک

است.تراکتور مصالح را درون محفظه بارگزاري می کند،لیفتر به سمت قالب حرك می کند و به سـمت قالـب خـم مـی شـود و      

  .مصالح از محفظه خارج و درون قالب ریخته می شود.داشتن یک لیفتر باعث می شود که تراکتور براي کارهاي دیگر آزاد باشد

)میـزان  5ز تسمه نقاله براي انتقال مصالح از محل اختالط تـا درون قالـب هـا اسـتفاده مـی کننـد .(شـکل       ا ٥دبلیو_اي-آر گروه

مصالحی که می تواند از محل اختالط به قالب انتقال داده شود معموالً به طور مستقیم متناسب بـا هزینـه عمـده در تجهیـزات     

  ]5[، اما آن ها می توانند گران باشند.رندداباالیی انتقال است .جرثقیل و تسمه نقال بسیار سرعت

  

  
  روش انتقال به تسمه نقاله: 5شکل 

  

  تکنیک ها و ابزار هاي فشرده سازي-15

دو روش براي فشرده کردن وجود دارد :روش دستی و روش ماشینی.روش فشرده کردن دستی بسیار آهسته و پرزحمـت اسـت    

  ]5[نی موثر باشد.،اگرچه می تواند کامالً مانند روش ماشی

  فشرده سازي دستی-15-1

.فشـرده سـازي دسـتی هنـوز     است چوبی متراکم می شـده  گررده با دست به وسیله کوبشبر اساس تاریخ،تمامی سیستم خاك ف

قابل انجام ترین روش در کشورهاي در حال توسعه می باشد و همچنین هزینـه هـاي تمـام شـده در ایـن روش بسـیار پـایین        

اینچ مربعی یـک تحـولی در برابـر نـوع چـوبی سـنگین هسـتند.        4اینچی و سر  1فلزي ساخته شده از لوله .وسیله کوبش است

  ]6[از بین ببرد.در حین کار در یک گروه می تواند خستگی و ماللت را  دستی فشرده سازي
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  کالف بندي بنتی: 6شکل 

  

  روش فشرده سازي ماشینی-15-2

برخـی از  .)7(شـکل  نده هاي خاك فشرده در کشورهاي صنعتی از درفش هاي با قدرت باد اسـتفاده مـی کنند  تقریباً تمام ساز

ثابـت   6ضربه زن هاي گازي و غلطک هاي لرزان برقی را نشان می دهد،اما تا بـه امـروز کوبگرهـاي بکفیـل     بودنتجربیات موثر 

در هر  .مهمترین آن ها:وزن،سایز،ضربه هاوصیت هاي زیادي دارندکرده است که موثرترین ابزار بوده است.کوبگرهاي بکفیل خص

دالر قیمـت دارند.سـنگینی و بزرگـی کوبنـده هـاي بکفیلـد        1200تـا   800.کوبگر بکفیل در حدود است دقیقه،نیاز به فشار باد

قسـمت هـاي قالـب    نتایجی موثر و سریع به همراه خواهد داشت.در جایی که کوبنده هـاي بکفیلـد نمـی تواننـد بـه بعضـی از       

دسترسی داشته باشند،کوبنده هاي چوبی یا فوالدي دستی هم قابل استفاده خواهند بود.داشتن تنوعی از ابزارهاي موجود بـراي  

  ]6[استفاده در تمام مراحل اجزایی ایده آل می باشد.

  

  کوبگر بادي روي الیه آخرین دیوار: 7شکل 
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بود که قالب ها را تا تمـام ارتفـاع دیـوار نصـب کنـد.در       مجري ممکن خواهد ياینچ یا بزرگتر باشد،اغلب برا 18زمانی که دیوار 

نمونه هایی که ضخامت دیوار و یا فراوانی عناصر تعبیه شده به مجریان اجازه رفتن به درون قالب را نمـی دهـد،مجریان مجبـور    

فوت  12ار هایی به ارتفاع خواهند بود از باالي قالب کار کنند.کوبنده هاي بکفیلد کوچک با دسته هاي بلند می توانند براي دیو

  ]5[مورد استفاده قرار گیرند،اگرچه کنترل کیفیت از باالي دیوار به هر اندازه که قالب بلند تر می شود دشوارتر خواهد بود.

  

  کمپرسور هوا-16

ژه خروجـی  کوبنده هاي بکفیلد بادي با استفاده از کمپرسور هوا کار می کنند. وزن و تعداد کوبنده هاي بکار گرفته شده در پرو

اندازه گیري می شود.میزان انتقال خاك نشـان خواهـد    ٧مورد نیاز کمپرسور هوا را مشخص می کند که با فوت مکعب در دقیقه

داد که چقدر ابزار کوبش بکار گرفته شده است.انتقال از بیل تراکتور ممکن است نیاز به یک یا دو کوبنده ؛ محفظه هـاي بـاالبر   

  ]4[.داشته باشد گرسمه نقاله شش تا ده کوبدو تا چهارتا؛ انتقال ت

  

  تکنیک هاي فشرده سازي و الیه بندي-17

معماري با خاك فشرده خطوط افقی است که ردیف هاي فشرده سازي را نشان می دهـد.کنترل روي   شاخص و ویژه نشانه هاي

فرمایان عمق و خطـوط متنـوع   عمق،تراکم و یکنواختی این خطوط منعکس کننده مهارت سازنده است .بعضی از معماران و کار

گسترده اي را ترجیح می دهند،که با استفاده از رنگ هاي مختلف خاك میسر می شود.دیگران خطوط افقـی ثابـت و ظریـف را    

مشخص می کنند.این ضروري است که قبل از اینکه ساخت شروع شود تمام بخش ها به خوبی با ویژگـی هـاي دیـوار مطابقـت     

فاکتورهاي اصلی هستند که در ظاهر دیوار نهایی تـاثیر گـذار    ردیف هااك،عمق باالروي و یکنواختی داشته باشد.ویژگی هاي خ

الش بیشتري براي فشرده سازي می طلبد تا خاك هاي ماسه اي و همچنین نصب و اجرا با استفاده از عمق تهستند.خاك رس 

در پانـل هـاي دیـواري     ردیـف هـا  .تنوع عمق هاي یش دهدیر سطح فشرده کردن را افزااینج می تواند خطر ز 7باالبري بیش از 

  پروژه است.برايمعیاريایجادوآزمایشی بهترین راه براي فهمیدن تحمل مصالح ویژه

، بوسیله فشرده کردن کامل هرالیه قبل از اضافه کردن بیشتر خاك بدست می آید.مرز الیه هاي مخلـوط  شاخصمرز الیه هاي 

.هر ایجـاد مـی شـود   کم زیر سبک تر و اجازه دادن به ردیف هاي باال تا با سطوح ردیف هـاي پـایین   شده بوسیله ردیف هاي ترا

ردیف که باال می آید به غیر از ردیف باالي دیوار،دو نوع تجربه براي فشرده سازي وجود دارد،اولین وارد کردن نیـروي مسـتقیم   

.آخرین الیـه از  اسـت  تیجه تراکم ردیف هاي بعـدي روي آن الیـه  متراکم سازي بوسیله کوبنده،دومین نوعی وارد کردن بار در ن

روش دوم نمی تواند بهره مند شود و ممکن است کامال با الیه هاي دیگر متفاوت باشد.تیرهاي کـالف و قرنیـز روي دیـوار مـی     

لیقه و هم سهم به تواند جایگزینی براي این مشکل باشد.یکپارچگی رنگ هاي متفاوت در دیوار خاك فشرده موضوعی است که 

رنگ هاي می توانند به صورت چشمگیري از یکدیگر متفاوت باشـند و در چنـد نـوار    .)9و  8(شکل به تکنیک مربوط می باشد

بکار روند ،یا تغییرات می توانند ظریف و کم مایه باشند.رنگ آمیزي می تواند به طـور طبیعـی میسـر شـود،با رنـگ دانـه هـاي        

صبر و جدیت  که نیاز بههاي شیمیایی.تکمیل کردن هنر دیوارهاي خاك فشرده الیه بندي شده چالشی است  رسی،یا با رنگینه

  ]6و5[.دارد

براي طرح هایی که رنگ متفاوت بین الیه ها مدنظر است نیاز به اختالط زمینی جدا گدانه روي پدهاي اختالط است.الیه رنـگ  

امل کردن تراکم ردیف ها درون قالب بدست می آید.براي تغییرات رنگـی  مشخص در دیوار بوسیله جداسازي بین پیمانه ها و ک

رکم سبک تـر در نظـر گرفتـه    امالیم،پیمانه ها اجازه دارند با هم ترکیب شوند و ردیف هاي دیوار کوتاه تر ممکن است در زیر ت

در نظر گرفتن پیش طرح ها می توان بـه  شوند تا الیه هاي باالیی با آن ترکیب شوند و مرز بین رنگ ها مالیم تر شود.با دقت و 

  ]4[زیبایی شناسی مورد نظر رسید.
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  با تغییر رنگ: تکنیک خاك فشرده 8شکل 

  

  باز کردن و عمل آوري-18

د دقیقـه).دیوار هـاي   نـ با ساختار پانل کوچک،قالب ها بالفاصله بعد از فشرده سازي می توانند باز شوند (در مواردي حتی در چ

آسیب ببینند.خشـک کـردن    سطوحوانند شکسته شوند و را ندارند.گوشه ها به راحتی می ت هنوز مقاومت الزم خاك فشرده تازه

اگر تمام ارزش تثبیت کردن و ساخت و ساز آن ها مـورد  سریع بوسیله باد یا خورشید می تواند نتیجه عکس داشته باشد .دیوار 

مانند بتن،خاك فشرده تثبیـت  و پالستیک هاي نگهبان پوشیده شود. باید مرطوب نگه داشته شود و بوسیله پتوهااهمیت باشد 

بادوام خواهد بـود ،امـا افـزایش ویژگـی     بدون در نظر گرفتن تالشی براي دور کردن رطوبت یا در معرض قرار دادن عناصر شده 

زمانی که تیرهـاي کـالف و   تا  خواهد شد.با سیستم قالب بندي پیوسته، یسرهاي اجرایی با کارکرد خوب تکنیک هاي مراقبت م

حداقل چند روز قالب ها روي محل باقی می مانند،.این زمان میتواند موجب رسـیدن بـه مقاومـت نهـایی و     فوالدي کامل شوند 

  ]4[پایداري دیوار نهایی شود.

  

  با تغییر رنگتکنیک خاك فشرده : 9شکل 

  

  نتیجه گیري-19

 استفاده از خاك فشرده پاسخ دهد در بسیار از نگاه ها یک عاملی از کارکرداینکه چگونه صنعت ساختمان به خوبی به گسترش 

چــه )دیـوار هــاي صـلب  (سـاختمان در محــل اسـت.در منـاطقی از کــره زمـین کـه ســاختار قـاب چـوبی رایــج اسـت         و پاسـخ 

ابعشـان را بـراي   در یک صفع رقابتی باقی خواهند ماند.صنعتگران و کـارپردازان زمـان و من  -سنگ،آجر،بلوك،بتن و خاك فشرده

پیشبرد مهارت ها و تولیدات به منظور حمایت و پشتیبانی از هدف اصلی سرمایه گذاري می کنند .از سوي دیگر،در منـاطقی از  

دنیا که ساخت و ساز موافق سیستم دیوار هاي صلب است،سیستم خاك فشرده میتوانـد بـه سـرعت مـورد اسـتقبال قـرار مـی        



  معمارایران سراسري انجمن هاي صنفی مهندسان کانون

همایش بین المللی معماري،عمران و شهرسازي در هزاره سوم
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از خاك فشرده نفوذ مختصري در بازار داشته اسـت،جذابیتی بـراي کارفرمایـان و معمـاران بـراي      گیرد.در ایالت متحده،استفاده 

  منحصر به فرد بودن و کیفیت هاي قانع کننده خاك خام و سیستم ساختمان سازي طبیعی.

 -2ش دیـده  گسترش گروه مجریـان آمـوز  -1تغییراتی که می تواند استفاده از خاك فشرده را در صنعت ساختمان افزایش دهد،

توسـعه   -4گردآوري اطالعات آزمایشات براي تعریف قواعد و مسـتند کـردن اجـراي سـاختمان      -3کاهش قیمت ساخت و ساز 

  ]3و2و1[برنامه اي براي کمک و انگیزش براي حمایت از سیستم دیوار حاوي انبار حرارتی بدون کربن .

قدردانیوتشکر-20

اینجانب کمال تشکر و قدر دانی را دارم که در تمـام مراحـل ایـن پایـان نامـه      از جناب آقاي دکتر مهران قرائتی استاد راهنماي 

  اینجانب را راهنمایی فرمودند.
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