
  

  )Rammed Earth(ديواره خاک فشرده

  با کمترين ميزان مصرف آبمقاوم  ارزان، سريع ،روش ساخت 

  

  مقدمه

ارسال تجربه ساخت بناھای گلين به افزون برنه ھز
ھا محقر گرفته تا کاخھای ازکومه ھای مختلف،روش
ھای عظيم در سرزمين ما، کانون ارزشمندی از وارگ

. يادگار گذارده استنمونه ھا و تجربيات را به 
ھا به منظور کاربرد بازرويش اين تجربيات وارتقاء آن

 ھای فرھنگی  ودرزندگی امروز به واسطه ارزش
  .به تدريج مورد اقبال قرارگرفته است محيطی زيست

اجرايی معماری خاک فشرده با _کارگاه آموزشی
 و دانشگاه يزد ھمکاری پژوھشکده معماری بومی

دانشگاه گرونوبل فرانسه  )CRATerre(موسسه کراتر
شھر در باغ ١٣٩٣د ماه خردا٢١- ١٨طی روزھای 
ھادی ديواره باغ آقای مھندس  وتفت برگزار 

 )دانش آموخته دانشکده معماری دانشگاه يزد( اکبرپور
  .با اين روش ساخت برپا گرديد

  

اطالعيه برگزاری کارگاه معماری خاک فشرده که درآن نمونه 
و نمونه ) دانشکده معماری يزد(داخلیاجرا شده 

  .شودديده می) مجموعه تفريحات آبی(خارجی

  

ھای پژوھشکده معماری اين برنامه در تداوم ھمکاری 
 به مورد اجرا) CRATerre(موسسه کراتر بومی و

از حضور متخصصين اين موسسه گذارده شد که 
با  )١٣٩٢( گذشته ھای گذشته آغاز و در سالسال

ھای وکارگاهھای آموزشی برگزاری سخنرانی، دوره
اجرايی در دانشکده ھنر ومعماری دانشگاه يزد با 

  ١.جديت بيشتری دنبال گرديد

  

  دردانشكده معماري يزد هاي توجيهي مقدمانيبرگزاري دوره

ھای مختلف جامعه علمی عالقمندی وحضور طيف
اعم از اعضای ھيئت علمی، مديران اجرايی، 

دوره ھای مختلف اعم  مھندسين معمار و دانشجويان
از نکات قابل  از کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری

  .ھا استتامل در برگزاری اين دوره

ھای گذشته در کشور ما رواج طی سدهاين روش  
 .به تدريج به فراموشی سپرده شده است داشته و

اين روش وارائه  وتکامل تصوير زير بيانگر رشد
. ورالعمل اجرای آن در يک مينياتور قديمی استدست

رد پای اين روش ساخت را اولين بار در شھر ليون 
  .اندميالدی يافته ١۵۶٢فرانسه در سال 

  

                                                            
اعضای گروه کراتر به ويژه آقای مھندس سيد مجيد حاج ميربابا  - ١

ھمکاری ھای ثمر بخشی در اردکان داشته که ضمن راه اندازی آزمايشگاه 
ھای مرمتی ونوسازی را دنبال فعاليت ،خاک وميز لرزه منحصر به فرد

- ساخت نمونه، به گردد که اين گروه در باز سازی بميادآور می. اندنموده
دربسياری از ھمچنين .ی ھمساز با بوم اين منطقه اقدام نموده اندھا

از جمله ھندوستان،  آمريکای جنوبی و آسيايی، کشورھای آفريقايی،
. کراترمشغول ساخت وساز وآموزش افراد بومی ھستند افغانستان، پاکستان

اجرايی درطول سال به منظور انتقال سه -المللی آموزشیبين چندين کارگاه
ھای ھا وبومدر اقليمھای ساخت انواع روش وبا ھدف آموزشتجربه  دھه

ھا دانشکده معماری شھر گرونوبل و ھمچنين کارگاهمحل در مختلف 
جھت اطالعات بيشتر . گرددبرگزارمیھای کراتر در شھرليون وآزمايشگاه
وبرای آشنايی با    http://www.grenoble.archi.fr/enبه سايت
ری خاک به سايت ھای معمانمونه

www.eartharchitecture.orgمراجعه شود.  



  

  روش انجام کار

در صورت محل را شناسايی و  خاک ی کارابتدادر
لزوم از ديگر مواد و مصالح الزم ھمچون رس، ماسه 

-بندی استفاده میويا شن برای اصالح دانه 
 ١:١٠بيش از دارای ابعادی (بزرگ  ھایسنگدانه.شود

را از آن خارج نموده، تدريجا ضمن  )ضخانت ديوار
   .پردازندنمودن آن می نمناکدرھم آميختن خاک به 

  

  ھای درشتجدا نمودن سنگدانه

  

  آميختن ونمناک نمودنآماده سازی خاک با در ھم

به قسمی که دانه بندی ھمگن خاک به دست آمده  
خاک موصوف . واندکی چسبندگی در آن حاصل شود

آماده شده از  ھای قالب که از قبل را درميان تخته
-ھا با ضربه خارج و به ديواره قالب میسطلدرون 

  .ھای درشت آن به ميانه ديوار منتقل شودريزند تا دانه

  

  قالب بندی

  

اک به قسمی که دانه ھای درشت به ميانه سطح تخليه سريع خ
   .ديوار منتقل شود

بوده ھای درشت درنمای ديوار نامناسب وجود سنگدانه
- پس از اين مرحله خاک. افتدپس از مدتی فرو می وو

گردد تا ھا پخش و با کف پا تسطيح واندکی فشرده می
ھای درشت شناسايی و به ميانه ضخامت مجددا دانه

مرحله بعد کوبيدن خاک توسط .منتقل شودديوار 
به  است که به تدريج و ٢ھای دستی)تخماق(کوبه

-صورت يکدست درسطح مقطع ديوار صورت می
به طور تقريب در ھر اليه به ارتفاع . گيرد
سانتيمترخاک ريخته که اين ارتفاع پس از کوبيده ١۵

  .يابدمتر تقليل میسانتی ١٠شدن به مقدار 

                                                            
  .ھای مکانيکی ويا پيکورھای برقی نيز کاربرد داردکوبه - ٢



  

  

  دستی )تخماق(کوبه

ھا باز و به بالفاصله پس از اتمام اين مرحله قالب 
-در صورت تماس قسمت. شودقسمت باالتر منتقل می

نده ھای پايين ديواره با نم ورطوبت سطحی وباال رو
 مواد افزودنی چسبنده%) ۵(توان به ميزان کم می

و محصوالت شيمی ساختمان از مانند سيمان ويا مواد 
  .مشتقات نانوخاک به آن اضافه کرد جمله

  

ترکيبات نانوخاک جھت تثبيت پوشش سطح انتھايی ديوار به 
ابداعی سرکار خانم مھندس  -منظور جلوگيری از آب شستگی

  کديور

تعميرات ديوار به سھولت وسادگی با ابزار ساده 
ومواد ومصالح خاکی امکان پذير بوده ودر صورت 

ای آسيب ديده باھدف ھلزوم کوبيدن وفشردگی بخش
  .يکپارچگی وھمگنی امکان پذير است

نفر نيروی انسانی در روز  ۵طور معمول ھر به  
خاک فشرده مترمکعب ديواره  ۵/٢قادر به ساخت 

در صورت استفاده ازخاک محل و وجود  .باشندمی
ھای ابزار کارآمد با توجه به حداقل مصرف آب ھزينه

ھای رايج ت با روشساخت با اين روش  قادر به رقاب
که اين روش به علت عدم کاربرد  ضمن آن ،بوده
نظر زيست محيطی روشی  ھای فسيلی ازتسوخ

  .باشدمیکامال پاک و بدون آاليش 

  

  ديوار کارگيری عناصر تزئينی درھنگام ساختامکان به

ھای چشمگير دانشجويان دورهوفعاليت حضور 
بازديد ھای مختلف، کارشناسی تا  دکتری از دانشگاه

اعضای ھيئت علمی، مھندسين واعضای انجمن صنفی 
يزد، مديران ارشد استانی، کشوری و  مھندسين معمار

از محل کارگاه باعث  مسئولين ومقامات شھر تفت
دلگرمی برگزارکنندگان در جھت بازرويش معماری 

تاريخی ساخت گرديده  ھای خاک و ارتقاء روش
مدير امور ، ت پژوھشیھمراھی ھای معاون. است

ھمچنين مدير کل ، وھمکاران فناوری دانشگاه يزد
ومالک باغ آقای مھندس سازمان ميراث فرھنگی 

  .شايسته تقدير فراوان استاکبرپور 



  

  :از راستروز پايانی کارگاه در کنار ديواره خاک فشرده 

ميراث  معاونت صندوق حفظ واحياء سازمانمھندس آراد 
  کشور فرھنگی

  مھندس سيد مجيد حاج ميربابا از کراتر

  مھندس ژان ماری لوتک ازکراتر

  مديرکل ميراث استان يزد شرافتمحمد مھدی مھندس 

  مھندس ھادی اکبرپور مالک باغ

  

  وھشکده معماری بومیژپ

  ٣٠/٣/١٣٩٣نريمان فرح زا  

  


