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تأثیر تثبیت مکانیکی و اصالح دانهبندی خاک بر مقاومت فشاری خشت؛
تجربهای برای بهبود رفتار فیزیکی خشت در منطقه اردکان یزد
3

منصوره درمحمدی ،1محسن فتوحی اردکانی ،2رضا رحیمنیا
 -1کارشناسی ارشد ،مدرس مدعو گروه معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربت حیدریه
 -2کارشناس فنی پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان،
 -3استادیار گروه مرمت و احیا بناهای تاریخی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)

چکیده
سرزمین ایران دارای آثار باارزش تاریخی با کالبدی گلین و سابقهای درخشان در استفاده از خشت میباشد؛ به همین سبب طی چند
دهه گذشته گرایشهایی روزافزون به خشت بهعنوان یکی از شیوههای معماری با خاک ،در قالب مطالعه آثار گذشتگان (حفاظت) و
فعالیتهای اجرایی (معماری معاصر) با رویکرد مطالعات آزمایشگاهی شکل گرفته است .این مسئله تمایل برای بهبود و ارتقا ویژگیهای
آنچه در جهان گذشته وجود داشته را نشان میدهد .در این راستا ،پژوهش حاضر با فرضیه امکان بهبود خواص مکانیکی خشت از طریق
شناخت و اصالح خاک آغاز گردیده و هدف خود را بر روی بررسی تأثیر اصالح دانهبندی خاک بر مقاومت فشاری خشت بهعنوان یکی از
پارامترهای مؤثر در پایداری سازههای گلین متمرکز کرده است .لذا با اتکا به تجربیات معماران بومی شهرستان اردکان یزد و بهرهگیری
از دانش روز 6 ،معدن خاک سنتی اردکان گزینش و مشخصات فیزیکی خاکها برای آنها مورد بررسی قرار گرفت .سپس از یک نمونه
ماسه اصالحشده بهمنظور اصالح دانهبندی خاک تمامی معادن استفاده شد و نمودار دانهبندی خاک معادن براساس نمودار هارمونی دانه-
بندی خشت اصالح گردید .در مرحله بعدی ،نمونههای فشاری به روش سنتی ،روش توأم با تثبیت مکانیکی (کوبش) و همچنین روش
تثبیت مکانیکی و فیزیکی (اصالح دانهبندی و افزودن ماسه اصالحشده به خاک به میزان  % 20 ،% 10و  )% 30ساخته شده و نهایتا
مقاومت فشاری آنها ،مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است .این مطالعه در قالب یک پژوهش کمی و به شیوه تجربی انجام شده که
مبتنی بر مطالعات میدانی ،بررسیهای محیطی و روشهای تجربی -آزمایشگاهی بوده است.نتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاری بیانگر
بهبود مقاومت فشاری در خشتهای ساخته شده از خاک  4معدن به روش تثبیت مکانیکی و بدون افزودنی در مقایسه با خشتهای
سنتی و خشتهای اصالحشده با ماسه است .نمونههای ساخته شده با خاک  2معدن دیگر نیز بیشترین مقاومت را در حالت تثبیتشده
مکانیکی با میزان  % 10ماسه اصالحشده یا به عبارتی کمترین میزان افزودنی داشتهاند .به طور کلی میتوان اینگونه استدالل نمود که
در نمونه خاک های مورد بررسی در این پژوهش ،تثبیت مکانیکی و اعمال تراکم به خاک تأثیر مطلوبتری نسبت به تثبیت فیزیکی و
اصالح دانهبندی خاکها داشته است ،چرا که در اغلب موارد ،خاک مورد استفاده برای خشت دارای حجم قابلتوجهی ریزدانه و به ویژه
رس است که پیوستگی میان ذرات خاک را تضمین میکند اما در این بررسی ،افزودن ماسه موجب کم شدن انسجام خشت و کاهش
مقاومت فشاری آن شده است.
کلمات کلیدی :خشت تثبیتشده ،اصالح دانه بندی ،ماسه اصالحشده ،مقاومت فشاری ،معماری و حفاظت.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

As a country with lots of historical monuments built on earthen structures,
Iran has a brilliant background in using adobes as a building material; a
fact which has recently brought with it a return to this kind of architecture
in spite of the decreasing use of soil architecture in the last few decades.
So improving and optimizing clayey materials has been considered an
appropriate way to defy the decline of this kind of architecture and revive
it, and also to protect the invaluable heritage of soil architecture.This
study begins with the presupposition that the mechanical properties of
adobe can be improved through understanding soil, and aims at
understanding how the improvement of soil gradation affects adobe’s
compressive strength as an effective parameter in the stability of clayey
buildings. So six mines of Ardakan’s traditional soil (which had been used
since the old times in making adobes and is endorsed by Ardakan’s
masons) are selected based on the experience of the city’s native
architects; then the compressive samples are made through both the
traditional method and also using more recent methods of mechanical
stabilization emphasizing on physical stabilization (i.e. improving soil
gradation and adding improved sand to the soil), and finally the samples
are tested and analyzed. In this study, a sample of improved sand is used
to improve the gradation of all the mines’ soils, and the results of the tests
for compressive strength imply the improvement of this parameter in the
adobes made of these soils in comparison with those made through
traditional methods. Furthermore, adding different percentages of sand
results in a decrease or fluctuation in adobe’s compressive strength; so
one can claim that in order to improve the compressive strength of the
resulting adobe, in addition to mechanical stabilization, one should also
try improving soil gradation.
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 -1مقدمه
تقریبا در تمام اقلیمهای گرموخشک و معتدل جهان ،خاک رایجترین مصالح ساختمانی بوده است اما استفاده از خاک در
ساختارهاﻯ معمارﻯ تنها به مردمان باستان محدود نبوده بلکه امروزه نیز کاربردهاﻯ روزافزونی پیدا کرده است ] .[1بازآفرینی معماری
خاکی ،راهبردی است که میتواند هزینههای زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کمتری در مقایسه با بسیاری از روشهای
متداول معماری حال حاضر داشته باشد لذا عالقه و تمایل به مطالعه و حفاظت معمارﻯ خاکﻰ در نیمهﻯ قرن گذشته بروز پیدا کرد ].[2
این تمایل و حتی ضرورت ،چه در قالب بهبود خواص خاک و خشت بهمنظور کاربرد در معماری معاصر و چه در قالب بهره از آن در حفاظت
از میراث معماری ،موردتوجه بوده و تالش شده با روشهای متفاوت ،نواقص موجود در خشت و معماری خاکی بهبود یابند .نتایج حاصله از
توصیف تجربیات جهانی در ارتقاء ساختوساز گلین ،نهتنها قابلیت احیا این میراث ارزشمند بومی را بیشازپیش آشکار ساخته است بلکه در
صورت اصالح و بهبود خواص مصالح گلین ،نمایانگر امکان کاربست این فناوری در تلفیق با آموزهها و تجربیات معماری بومی و همگامی
الزامات فنی روز بهمنظور تأمین موجبات بازتولید معماری گلین ،مرمت آثار تاریخی و پاسخگویی به نیازهای انسان معاصر میباشد.
روشهای بهبود مقاومت و استحکام طبیعی خاک که عموما بنام "تثبیت خاک" از آن یاد میشود در بسیاری از کشورها به مورد
اجرا گذاشته شدهاند .این روشها چندان جدید هم نیستند ] [3و استفاده از مواد مختلف جهت بهبود شرایط فیزیکﻰ و شیمیایﻰ مصالح
خاکﻰ سابقهاﻯ دیرینه دارد؛ در حقیقت همزمان با پیدایش معمارﻯ خاکﻰ ،بشر روشهایﻰ را نیز براﻯ افزایش طول عمر و استحکام این
مصالح به کار بست ] .[4ارتقاء و استحکامبخشی مصالح گلین با بهکارگیری شیوههای گوناگون تثبیت همچون تراکم ،کنترل دانهبندی یا
افزودن تثبیتکنندههای متنوع اعم از آلی یا غیرآلی تأمین میشود.
از لحاظ ترکیب مصالح معموال دو عامل به طور موازی بر مقاومت و پایداری ساختمان گلین تأثیر میگذارند .اولین عامل عبارت
است از :وجود یک عامل خودگیری مانند رس یا احتماال کلسیت یا مادهای از آن جنس .این مواد میتوانند از طریق متبلور شدن یا سیالن،
چسبندگی در حالت تر و گیردار کردن ذرات خاک به هم ،تأثیر عمدهای بر کارایی مصالح بگذارند .عامل دوم که میتواند به جای اولی به
کار رود و بر کارآیی تأثیر بگذارد عبارت است از دانهبندی توأم با مواد فعال سطحی طبیعی .در منابع متفاوت ،رس مهمترین عامل شناخته
شده ،اما دانهبندی یکنواخت از رس و الی گرفته تا ماسه مهمتر بوده و در بسیاری موارد ،در صورتی که مصالح مناسب به شکل مستقیم در
دسترس نباشد اختالط با افزودن ماسه تعدیل میشود ] .[5در این راستا ،پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه رابطه بین دانهبندی و
مقاومت فشاری حاصل از خشت تثبیتشده ،بررسی نماید که آیا هماهنگی و یا سطوح معنادار و منطقی در رابطه بین آنها وجود دارد؟
بدین منظور پس از حصول شناخت نسبت به ویژگیهای فیزیکی خاک مانند دانهبندی و هیدرومتری ،لزوم اصالح دانهبندی
خاکها تشخیص داده شد .لذا تأثیر این اصالح بر مقاومت فشاری خشت از طریق افزودن نوعی اختالط ماسه  -با توجه به نمودارهای حاصل
از دانهبندی خاکها و تطبیق با نمودار هارمونی ارائهشده در پژوهشهای مرکز مطالعات خاک کراتر -و همچنین بهکارگیری شیوه تثبیت
مکانیکی بهعنوان روش تثبیت ارزان و زیستمحیطی بررسی شده است .در این راستا ،بر مبنای بررسیهای تجربی و آزمایشگاهی؛ شش
نمونه خاک متفاوت از معادن خاک شهرستان اردکان در استان یزد گزینش و دانهبندی شده و سپس نمونههای آزمایشی در ابعاد  5*5*5و
در پنج گروه متفاوت شامل یک گروه شاهد (بدون اختالط و با روش ساخت سنتی) ،یک گروه بدون اختالط با روش تثبیت مکانیکی و 3
گروه ساخته شده با روش تثبیت مکانیکی و اختالط با ماسه اصالحشده به میزان 10درصد 20 ،درصد و  30درصد ،تهیه و آزمایشهای
مربوط به مقاومت فشاری بر روی آنها انجام گرفته است .الزم به ذکر است مبنای پژوهش حاضر بر اساس بررسیهای فیزیکی شکل گرفته
و رفتارهای شیمیایی هدف بررسیهای این پژوهش نبوده است .همچنین در این نوشتار چارچوب کلی پژوهش در راستای پاسخگویی به
سؤاالت زیر سازمان یافته است:
 اصالح دانهبندی خاک بهعنوان راهکاری برای بهبود مقاومت فشاری خشت ،تا چه حد بر کاهش یا افزایش مقاومت فشاری خشت تأثیرخواهد داشت؟
 -چگونه میتوان از قابلیتهای تثبیت مکانیکی و فیزیکی در جهت بهبود مقاومت فشاری خشت بهره گرفت؟
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مطالعات علمی در زمینة مصالح خشتی در چند دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است .در حدود سالهاﻯ  1950تا 1960
اولین زمزمههای توجه به مطالعه و حفاظت معمارﻯ خاکﻰ مشاهده شدند ] .[1در سال  1970کمیته علمی بینالمللی میراث معماری
خاکی 1توسط ایکوموس ایجاد و برای نخستین بار بهمنظور بررسی مشکالت موجود در جامعه و چگونگی حفاظت از بناهای تاریخی ساخته
شده از گِل برنامههایی مورد توجه قرار گرفت .اولین دستاورد این برنامهها ،برگزاری دو سمپوزیوم بینالمللی حفاظت ساختمانهای گلی در
سالهای  1972و  1976در ایران بود .سومین سمپوزیوم در سال  1980در آنکارا برگزار شد و در همین سال گزارشهای زیادی درباره
کارگاه خانههای گلی در مناطق لرزهخیز در دانشگاه نیومکزیکو ارائه شد ] .[6بهطورکلی و جدا از مباحثی که مشخصاٌ در ارتباط با موضوع
پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد ،مطالعات بسیاری اعم از داخلی یا بینالمللی مرتبط با مصالح خاک و خشت انجام شده و نمونههای
قابلتوجهی [ 3و  ]7 -15موجود است که تاریخچه مناسبی برای این زمینه تحقیقاتی به وجود آوردهاند.
برخی از مؤسسات و بنیادهای بینالمللی مثل یونسکو  ،iایکروم  ،i iایکوموس iiiنیز حمایتکننده در زمینههای مختلف معماری
گلین بوده و ب رخی دیگر مثل بخش مطالعات خاک کراتر واقع در گرونوبل فرانسه ،i vموسسه حفاظت وابسته به بنیاد گتی ،vآروویل  ،viبنیاد
آقاخان  ،vi iمؤسسه کال ارتز  ،vi i iموسسه ترا کُره ،i xدانشگاه کاتولیگ پروxو دانشگاه کاسل آلمان  xiنقش اساسیتری داشته و مروج
معماری گلین در جهان میباشند  .xi iهمچنین از دهه  70میالدی در کشور پرو مطالعات گستردهای در مورد ساختمانهای خشتی آغاز
شده که هدف آن ،افزایش مقاومت این بناها در مقابل زلزله بود .این مطالعات شامل انواع مختلف تقویت با استفاده از مصالح محلی و
افزودنیها به مالت بود .همانگونه که حجازی و همکاران [ ]15اشاره میکنند تا سال  1979اکثر تحقیقات براساس مطالعه رابطه بین
مصالح مصرفی و مقاومت آجرهای خشتی قرار داشت ،ولی از آن زمان به بعد ،تأثیر خصوصیات خاک بر مقاومت خشت نیز مورد بررسی قرار
گرفت .در پژوهش حاضر نیز بررسی یکی از خصوصیات تأثیرگذار خاک بر مقاومت خشت در کنار مقوله تثبیت مورد بحث و توجه است.
گفتنی است این پژوهش ،بخش مهم دیگری تحت عنوان میزان رس موجود در خاک مناسب برای معماری خاکی را نیز مورد توجه قرار
میدهد ،ازاینرو مطالعه پیشینه در قالب دو بخش تثبیت خاک و همچنین ویژگیهای خاک مناسب برای معماری خاکی مرور شده است.
اظهارات نویسندگان مختلف قویا اعالم میدارند که میتوان بر معایب ناشی از خاک تثبیتنشده با تثبیتکنندگی صحیح خاک
غلبه کرد .به عبارتی ،با اصالح خاکهای دارای پایداری کم میتوان مقاومت و پایداری آنها را در برابر نیروهای فشاری ،خمشی و فرسایش
افزایش داده و از این خاصیت در ساخت ساختمانها استفاده کرد ] .[16بخش عمدهای از تحقیقات در مورد تثبیتکنندگی در سه دهه بعد
از جنگ جهانی دوم انجام شد اما علیرغم تحقیقات بسیار ،همچنان تثبیت خاک علمی ،دقیق و کامل نیست .محققان در حدود 130
تثبیتکننده مختلف ازجمله سیمان ،آهک و قیر شناسایی کردهاند ولی هیچ تثبیتکننده معجزهآسایی که بتواند همواره مورد استفاده قرار
بگیرد وجود ندارد ] .[17تثبیتکنندگی عموما با عناوین تثبیت فیزیکی و شیمیایی معرفی شده در حالیکه تعریف Guillaud & Houben
( )1994از فرآیند تثبیتکنندگی خاک نشان میدهد که صرفا افزودن تثبیتکننده به معنی تثبیت خاک نیست بلکه کوبیدن نیز به تنهایی
میتواند خاک را تثبیت کند .به عبارتی ،تراکم و کوبش نیز نوعی تثبیت خاک محسوب شده و تحت عنوان تثبیت مکانیکی شناخته می-
شود .این شیوه تثبیت ،به دلیل مصرف کم انرژی تمامشده ،حداقل تأثیر بر روی محیطزیست و قابلیت ارائه محیطی راحتتر برای فرد
ساکن را دارا است.
در پژوهش حاضر نیز از دو شیوه تثبیت خاک بهره گرفته است :تثبیت فیزیکی (اصالح دانهبندی) و تثبیت مکانیکی (کوبش).
الزم به ذکر است ازآنجاییکه همخوانی با اصول زیستمحیطی بهعنوان یکی از اهداف حاکم بر روند پژوهش بوده ،ماسه اصالحشده بهعنوان
عامل تثبیتکننده فیزیکی در نظر گرفته شد .در پژوهش تقریبا مشابهی که توسط  Shariful Islamو  )2006( Iwashitaانجام شده ،با
هدف اصالح ضعف ساختمانهای خشتی در مقابل زلزله از افزودنیهایی همچون الیاف طبیعی (کنف ،پشم ،Jute /کاه) و سیمان بهعنوان
مصالح تقویتکننده استفاده شده است .در این راستا ،رس ( ،)Acadamaماسه ( )Toyunaو بنتونیت را با نسبتهای وزنی 0/6 ،1 ،2/5
مخلوط کرده و مخلوط حاصل را "اختالط خاک -ماسه" نامیدند .آنها سعی کرده بودند دانهبندی این اختالط به دانهبندی خاک موجود در
1

). International Committee on Earthen Architectural Heritage (ISCEAH
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نمونههای خشتی که از بناهای تاریخی ایران و بنگالدش تهیه کرده بودند ،نزدیک شود ] .[18نتایج بیانگر امکان بهبود مقاومت لرزهای
ساختمانهای خشتی در صورت استفاده از  2%جوت یا ترکیب جوت و سیمان بوده است.
بحث قابلتوجه دیگر ،شرایط و ویژگیهای خاک مناسب برای معماری خاکی است که بهگونهای ارتباط مستقیم با این پژوهش
خواهد داشت .در برخی منابع بیان شده که خاک مناسب برای خشتسازی در دسته خاکهای ماسهای لومی ،لوم ماسهای یا لوم رسی-
ماسهای قرار میگیرد که درصد رس بین صفر تا  30درصد را دارا میباشند ] .[19همچنین در تجارب بیانشده ،دانهبندی مناسب را یک-
سوم تا دوسوم شن و ماسه ،یکچهارم الی و یکپنجم تا یکدهم وزنی رس دانستهاند ] [5و مقدار الی که هیچگونه خاصیت چسبندگی
ندارد بایستی کمتر از  %20حجم کل مخلوط خاک باشد ] .[20بهطورکلی ،مصالح خاکی باید به میزان کافی حاوی درشتدانهها باشند تا
انقباض آنها به حداقل برسد .اما همزمان ،میزان رس آنها باید به حدی باشد تا نیروی پیوستگی ،امکان استفاده از آنها را فراهم سازد
].[21
رس بهعنوان یکی از ویژگیهای بسیار مهم خاک و عامل انسجام و ضدآبی دیوار ،میتواند هم جزء جادویی و هم جزء مشکلساز
مصالح گلین باشد ] . [22براساس پژوهش انجام شده توسط رحیمنیا و حیدریبنی ( ،)1390افزایش دامنه خمیری ( )PIدر خاکهای
مناسب جهت خشتزنی ،حاکی از چسبندگی زیاد خاک به دلیل وجود ذرات رسی بیشتر در آن میباشد و درنتیجه ،میزان مقاومت
مکانیکی خشت حاصل در حالت معمولی نیز افزایش خواهد یافت .همچنین میزان رس خاک در منابع مختلف با مقادیر گوناگونی منجمله
 %3تا  %5 ،[5] %20تا  ،]22[ %50تقریبا مواد تشکیلدهنده و بین  %15تا  ،]19[ %30بین  %30تا  %25 ،]23[ %70تا  [24] %45و %20
تا  %70با مقدار بهینه پیشنهادی بین  %30تا  [20] %40ذکر شده است که میانگین درصد برای رس بین  %18تا  %42برای خاک مناسب
برای خشت متغیر بوده است .قابلتوجه است که محدوده خاک مناسب برای تولید خشت در شکل شماره  ،1با این اعداد دارای تطابق
زیادی است.

 -3روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش به شهرستان اردکان واقع در استان یزد پرداخته که با بیش از  700سال تاریخ معماری  ،xi i iدارای تعداد
فراوانی بنای خشتی باارزش و تاریخی است و جهت حفاظت و گاه مرمت این بناها از مصالح خشتی ساختهشده از خاک اردکان استفاده
میگردد .در تحقیق حاضر ،هدف اصلی این بوده است که مشخصات مکانیکی خشتهای ساختهشده از معادن خاک اردکان بررسی شده و
در صورت امکان ،راهکاری برای بهبود آن ارائه گردد تا بدین وسیله حفاظت و مرمت بناهای خشتی اردکان بـهبود و همچنین در ساخت
بناهای معاصر گلین نیز مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهش حاضر به روش تجربی ،مبتنی بر مطالعات میدانی ،بررسیهای محیطی و مطالعات آزمایشگاهی بر روی خاک و خشت
بهمنظور تأکید بر اهمیت دانهبندی خاک و تأثیر آن بر خواص مکانیکی بهویژه مقاومت فشاری خشت انجام شده است .برای این منظور پس
از مطالعه کتابخانهای و بررسی میدانی خاک مناطق مختلف شهرستان اردکان و حومه آن و همچنین مشورت با پژوهشگران مرتبط،
پیشکسوتان معماری خشتی xi vو پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی اردکان ،از خاک  6منطقه مختلف در اطراف اردکان (عیشآباد ،محمدآباد،
حسینآباد ،قطبآباد ،علیآباد و زردگ) که از قدیماالیام برای خشتزنی استفاده شده و مطالعات و مشاهدات بصری نیز کیفیت آنها را
برای تهیه مصالح خاکی تأیید مینمود ،بهطور تصادفی نمونهبرداری شد .قابل ذکر است که در ادامه این مطالعه مطابق آنچه در جدول 1
مشاهده میشود ،از کدهای اختصاری با حرف ( Sمخفف  )Soilو اندیس حرف اول نام هر معدن ،به جای نام کامل معدن خاک استفاده شده
است.
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جدول :1مشخصات محلی معادن خاک موردنظر در پژوهش ،مأخذ :پژوهشگران
منطقه نمونهبرداری
عیشآباد

SE

محمدآباد

SM

حسینآباد

SH
SGH

علیآباد

SA
SZ

قطبآباد

زردگ

مشخصات محلی منطقه
منطقه عیشآباد ،حسینآباد و محمدآباد سه منطقهای است که در شمال اردکان و شمال شرقی شهر احمدآباد و در فاصله نزدیکی از یکدیگر واقع شدهاند.
این مناطق در دوران گذشته به مزارع کشاورزی اختصاص داشته است .همچنین در حدفاصل منطقه حسینآباد و عیشآباد ،بقایایی از قلعهای تاریخی وجود
دارد لذا این قبیل شواهد معماری در منطقه حاکی از آن است که خاک منطقه برای برپایی ساختمانهای خشتی مناسب تشخیص داده شده است .خاک
اطراف عیشآباد تا حدفاصل زردگ دارای میزان زیادی نمک و آهک میباشد.xv
قطبآباد یکی از مزارع قدیم اردکان است که در شرق بافت قدیم واقع شده و امروزه یکی از مناطق مسکونی اردکان محسوب میگردد [.]25
این مزرعه در منتهیالیه اراضی شمالی محدوده خارج از حصار اردکان واقع شده است [.]25
زردگ در  10ک یلومتری شمال شهر اردکان قرار دارد و دارای آثار تاریخی بسیاری همچون آبانبار ،قلعه ،مسجد ،بازار و خانههای بسیاری بوده که بعضی
تخریب شده و بعضی موجود می باشد [.]26

سپس مطابق با استانداردهای بینالمللی انجمن مواد و آزمون آمریکا  ، xviمطالعات آزمایشگاهی برای شناخت ویژگیهای فیزیکی
نمونههای خاک با آزمونهایی همچون آزمایش دانهبندی خاک (استفاده از الک و هیدرومتری ،کد استاندارد )D422-87 ASTM :و آزمون
تعیین درصد رطوبت خاک (روش خشک کردن در آون ،کد استاندارد )D4643-00 ASTM :انجام شد و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
پس از تحلیل منحنی دانهبندی خاکها و تطبیق نتایج دانهبندی با نمودار هارمونی خاک ،بنای کار بر اصالح دانهبندی تمامی  6گروه خاک
نمونه گذاشته شد .لذا طرح اختالطی شامل الی ،ماسه و شن تحت عنوان ماسه اصالحشده برای افزودن به خاک و اصالح دانهبندی در نظر
گرفته شد 1 .گروه شاهد (روش ساخت سنتی) و  1گروه آزمایشی با روش تثبیت مکانیکی و  3گروه آزمایشی با درصد اختالط  %20 ،%10و
 %30ماسه اصالح شده به ازای هر معدن خاک شکل گرفت که در هر گروه  3نمونه خشتی (نمونه فشاری) ساختهشده و مقاومت فشاری
نمونههای تولیدشده مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت .قابلذکر است که یکی از دغدغههای مهم این پژوهش ،عدم وجود استانداردهای
موردنیاز در حوزه معماری گلین در ایران اعم از شناخت خاک ،ساخت خشت ،عملآوری (دوره خواب) و  ...بوده است؛ لذا اصالح خاک
معادن و ساخت نمونهها با بهرهگیری از تلفیق استانداردهای موجود و دانش معماری سنتی ،بهطور یکسان صورت گرفته و میزان ماسه
اصالحشده بهعنوان شاخص و متغیر مستقل بین نمونهها موردمطالعه و بررسی قرار گرفته است .همچنین در تثبیت نمونهها از هیچگونه
افزودنی شیمیایی استفاده نشده است .طرح پیشآزمون -پسآزمون نیز برای نمونهها در نظر گرفته شده و به همین دلیل مقاومت فشاری
ابتدا بر روی نمونههای بدون افزودنی به دو روش ساخت سنتی و تثبیتشده و پس از آن بر روی نمونههای با افزودن  %20 ،%10و %30
ماسه اصالحشده مطالعه شدهاند.

 -4ابزار پژوهش و ویژگی آن (اعتبار و روایی)
در این پژوهش ،استفاده از آزمایشهای تعیین دانهبندی به روش الک مرطوب ،آزمون هیدرومتری ،درصد رطوبت ،تعیین چگالی
خاک ] [27و مقاومت فشاری ] [4بر روی نمونههای ساختهشده موردتوجه بوده است .جهت اطمینان از روایی بودن روش و ابزار جمعآوری
اطالعات با متخصصین ذی ربط (متخصصین معماری با خاک از مرکز مطالعات خاک کراتر واقع در دانشگاه گرونوبل فرانسه ،متخصصین
مرمت بنا در پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان و کارشناسان آزمایشگاه فنیومکانیک خاک آزماپویان -اردکان) بحث و
تمامی مراحل اعم از انتخاب معادن خاک تا آزمایشها و اقدامات انجام شده تحت مشورت آنها صورت پذیرفته است .همچنین برای
جلوگیری از اشتباهات احتمالی در آزمون فشاری 3 ،نمونه تحت آزمون قرار گرفته ،قابلذکر است که نمونهای با اختالف فاحش در مقدار
مقاومت فشاری نسبت به دو نمونه دیگر ،حذف شده و میانگین دو نمونه دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .درباره اعتبار روش نیز
به دلیل منابع خطای موجود ،بعضی نمونهها که دچار معایبی همچون ترک یا شکست غیرقابلتوجیهی شده بودند مجددا ساخته شده و
آزمایش بر روی آنها مجددا انجام پذیرفته است.
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 -5مطالعات آزمایشگاهی (روش اجرای پژوهش)
شناسایی خواصی از خاک همچون دانهبندی و آگاهی نسبی به میزان هریک از دانهها برای تولید فرآورده خاکی باکیفیت ضروری
است ] ،[28چرا که بسیاری از خواص مکانیکی و فیزیکی خاکها تابعی از جنس ،شکل ،اندازه و چگونگی توزیع اندازه دانهها است ].[29
برای تولید بلوک خاکی تثبیتشده ،خشت و دیگر مصالح گلین ،خاک با دانهبندی مناسب بهمنظور کاهش حجم حفرههای هوا در ماتریس
خاک موردنیاز است ] .[30دردانهبندی خاکهای مخلوط درشتدانه و ریزدانه ،برای بخش درشتتر از الک  200با آزمایش دانهبندی با الک
و برای ریزتر از آن با استفاده از آزمایش هیدرومتری انجام میشود؛ برای خاکهای چسبنده و ریزدانه نیز حتما باید از دانهبندی به روش
الک مرطوب استفاده شود ] [29تا تشخیص صحیحی از ساختار خاک فراهم گردد.

 -1-5دانهبندی خاک
با این مقدمه ،در پژوهش پیشرو ابتدا از خاکهای  6معدن نامبرده واقع در شهرستان اردکان نمونهبرداری شده است و
ازآنجاییکه معادن نامبرده از قدیم مورداستفاده برای خشتزنی بوده اند ،با اتکا به اظهارات معماران سنتی اردکان و شناخت اولیه نسبت به
معادن خاک ،در گروه خاکهای ریزدانه دستهبندی شدند .از طرفی ،با توجه به پیشینه پژوهش حاضر در اردکان و تصمیم مرکز مطالعات
خاک کراتر بر بررسی خاکهای اطراف اردکان و تعیین خاک مناسب برای تولید خشت در این شهرستان ،بنای کار بر بهکارگیری روش کار
،18 ،10 ،4 ،
،
مرکز مطالعات خاک کراتر [ 27 ،10و  ،]31گذاشته شد و تعیین دانهبندی به روش الک مرطوب با الکهای شماره
 70 ،40و  140برای هرکدام از نمونههای خاک انجام شد  .xvi iبا توجه به نتایج اولیه حاصل از آزمایش نمونهها با الک مرطوب (جدول  )2و
عبور درصد باالیی از ذرات خاک از الک شماره  ،140جهت تکمیل دانهبندی خاک در محدوده ریزدانه و دستیابی به نمودار صحیح دانه-
بندی ،نیاز به آزمایش هیدرومتری نیز (جدول  )3موردتوجه قرار گرفت .درنهایت نتایج حاصل از نمودار دانهبندی خاکها ترسیم و در شکل
 1ارائه شده است.
جدول : 2نتایج دانهبندی خاک معادن به روش الک مرطوب ،مأخذ :پژوهشگران
شماره الک

10

4

18

40

70

140

زیرالک

نام منطقه

SE
SM

-

%0.28

%0.03

%0.15

%0.5

%1.58

%2.57

%5.06

%86.05

-

-

%0.1

%0.14

%0.48

%1.65

%3.5

%7.4

%79.6

SH

-

-

-

%0.22

%0.13

%0.4

%0.88

%3.38

%89.6

SGH

%0.81

%2.2

%1.2

%0.37

%0.11

%1.25

%2.49

%5.12

%86.45

SA

-

-

%0.136

%0.18

%0.356

%0.764

%1.348

%7.492

%85.08

SZ

-

%0.06

%0.036

%0.296

%0.488

%1.092

%2.604

%7.276

%85.22

جدول : 3نتایج توزیع دانهها حاصل از آزمون هیدرومتری ،مأخذ :پژوهشگران
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نام منطقه

قلوهسنگ

شن

ماسه

سیلت/الی

رس

SE
SM

-

0/3

9/9

51/9

37/9

-

-

12/8

55/8

31/4

SH

-

-

4/6

60/7

34/7

SGH

-

4/2

9/3

57/4

29

SA

-

0/1

10/1

79/7

10

SZ

-

0/1

11/8

52/5

35/6
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موضوع قابلبحث دیگر در این پژوهش ،محدوده هارمونی خاک مناسب برای ساخت خشت است .مرکز مطالعات خاک کراتر در
پژوهشهای مختلفی که توسط این مرکز انجام شده [ ]10،31،32،33،34از نمودار هارمونی جهت اصالح دانهبندی خاک استفاده کرده
است .این نمودار که محدوده مطلوب دانهبندی در آن مشخص و ارائهشده برای سه موضوع :خشت  ،xvi i iبلوک خاک فشرده  xi xو دیوار
خاک کوبیده  xxتهیه شده و بهعنوان مرجعی برای انتخاب خاک شناخته میشود .لذا با توجه به منابع موجود ،محدوده موردنظر برای خاک
مناسب جهت تولید خشت ،استخراج و موردتوجه قرار گرفت .این محدوده هارمونی در شکل  1با رنگ قرمز مشخص شده است .گفتنی
است محدوده هارمونی در نمودار مذکور از مطالعات انجامشده توسط هوبن و همکارانش استخراج شده که در کتاب مستخرج از مطالعات
ایشان [ ]10مفصال به آن پرداخته شده است .در این نمودار ،توزیع بهینه ذرات با اندازههای گوناگون ،بهصورتی ارائهشده که مابین دو
منحنی دیگر قرار می گیرد؛ دو منحنی مذکور حد باال و پایین تلورانس را نشان میدهد .بهمنظور دستیابی به توزیع بهینه ذرات ،منحنی
توزیع دانهبندی باید در محدوده تلورانس قرار گیرد [ .]31قابلذکر است که ناحیه هاشور زده ،صرفا یک راهنما برای کاربر است و نه
دستورالعملی که لزوما باید رعایت شود [ ]32و اگرچه شناخت نسبت به میزان هریک از دانهها یک شاخص مهم است اما برای انتخاب خاک
کافی نیست [ .]32بهطورکلی ،بسیاری از خاکهایی که خارج از محدوده پیشنهادی قرار میگیرند نیز میتوانند در عمل ،نتایج قابل قبولی
به دست آورند [ ]32اما پیشنهاد میشود مجموعهای از آزمونها روی این دسته خاکها انجام شود تا مطلوبیت خاک مورد ارزیابی دقیقی
قرار گیرد [ .]33از طرف دیگر ،خاکهایی که با محدوده پیشنهادی مطابقت دارند ،در اکثر موارد ،نتایج مطلوبی را ارائه خواهند داد [.]32

شکل : 1نمودار دانهبندی خاکها ،مأخذ :پژوهشگران

 -2-5آمادهسازی خاک اصالحشده
بررسی اولیه نمودارهای دانهبندی نشان میدهد خاکهای برداشتشده در محدوده هارمونی قرار ندارند (جز بخش محدودی از
خاک قطبآباد و علیآباد که در محدوده هارمونی است) ،ازاینرو تالش شده است در جهت نزدیک شدن خاکها به محدوده هارمونی
اصالحاتی صورت گیرد .براساس آنچه در بخش پیشینه پژوهش در مورد درصد دانهبندی خاک مناسب برای خشت ارائه شد ،نتیجه گرفته
شد که میانگین درصد برای رس بین  %18تا  %42متغیر است؛ درحالیکه در خاک معادن انتخابشده ،درصد زیادی از خاک به زیرالک
( 140بهطور میانگین ،بیش از  )%85اختصاص داده شده که نمایانگر میزان رس باال و چسبندگی بسیار زیاد خاکها میباشد لذا بیانگر لزوم
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بهکارگیری مالحظاتی در اصالح خاک مناسب برای تولید خشت میباشد .این موضوع نشان میدهد حداقل در بخش ماسه باید مقدار
بیشتری از دانهها به ترکیب افزوده شوند.
اساسا نوع خاک موجود در هر منطقه تعیینکننده مناسبترین روش ساختمانسازی است .بااینوجود ،میتوان مخلوطهای خاکی
را جهت متناسب کردن آن با شرایط خاص تغییر داد [" .]35اقتصادیترین و سادهترین روش برای کنترل ترکها و کاهش انقباض ناشی از
رس ،اضافه کردن ماسه یا کاه خشک به گل برای کنترل میکروترکها است  .]36[ "xxiلذا برای دستیابی به فرموالسیون جدیدی برای
اختالط مطلوب خاک ،بنای ادامه کار بر این مبنا بوده که نمودار به محدوده هارمونی نزدیک شود .در این راستا ،اصالح منحنی دانهبندی
براساس نمودار هارمونی و افزودن نوعی ترکیب ماسه مدنظر قرار گرفت و اختالطی تحت عنوان "ماسه اصالحشده" تهیه شد .با توجه به
اینکه دانهبندی خاکها بسیار شبیه هم بوده و اختالف فاحشی بین خاکها به لحاظ دانهبندی وجود ندارد ،موقعیت قرارگیری منحنی
دانهبندی تمامی خاکها نسبت به محدوده هاشور زده در نمودار هارمونی (محدوده دانهبندی مطلوب خاک) مدنظر قرار داده شد و برای
ورود یا نزدیک شدن منحنی دانهبندی به محدوده هارمونی ،درصدی ماسه به ازای هر الک تعیین و به خاکها افزوده شد .با توجه به مباحث
انجامشده ،نحوه اضافه کردن ماسه به ازای هر الک به شرح جدول شماره  4میباشد.
جدول : 4نحوه تهیه ماسه اصالحشده ،مأخذ :پژوهشگران
شماره الک

شرح علت

درصد دانه مانده روی الک

به علت عدم قرارگیری دانههای باقیمانده بر روی این الک در محدوده هارمونی ،درصد در نظر گرفته معادل  0میباشد.
%0

قابلذکر است با توجه به فاصله زیاد الکهای
بزرگتر از الک

4

%3

10

%6

18

%8

40

%9

70

%10

140

%11

تا الک شماره ( 4عدم وجود الکهای فیمابین در آزمایشگاه) دانههای

جداسازی شدند.

با توجه به زیادشدن تدریجی فاصله منحنی دانهبندی خاکها از محدوده هارمونی بین الکهای  4تا  ،140درصد دانه
افزودهشده برای تهیه ماسه اصالحشده نیز سیر صعودی داشته تا منحنی دانهبندی به محدوده هارمونی نزدیکتر شود.
ذکر این نکته ضروری است که ورود منحنی دانهبندی خاکها به محدوده هارمونی امکانپذیر نبوده زیرا با توجه به فاصله زیاد
منحنیهای دانهبندی از محدوده هارمونی ،حجم دانههای افزودهشده به خاک بیشتر از حجم خود خاک بوده و لذا نقش خاک
بسیار کمرنگ خواهد شد.

سپس با توجه به افزودن ماسه اصالحشده ،برای تمامی خاکها نموداری تحت عنوان "نمودار با افزودن ماسه اصالحشده" ترسیم
شد .بهعنوان نمونه ،چند مورد از خاکها در حالت معمولی و با اضافه شدن ماسه اصالحشده در شکل  2ارائه شده است .گفتنی است خط
ممتد نمایانگر منحنی خاک معمولی و نقطهچین نمایانگر منحنی خاک اصالحشده میباشد؛ همانطور که قابلمشاهده است با اصالح
خاکها سعی شده منحنی دانهبندی خاکها به محدوده هارمونی نزدیک شوند.

شکل : 2نمودار دانهبندی دو نمونه از خاکها پس از اصالح دانهبندی ،مأخذ :پژوهشگران

140
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بهمنظور اصالح دانهبندی ،ابتدا تصمیم گرفته شد که نمودار دانهبندی مربوط به هر خاکی جداگانه اصالح شود بدینصورت که
تالش شود نمودار کامال وارد محدوده هارمونی شود لذا به ازای هر الک باید حدود  %30دانه اضافه میشد که درنتیجه میزان ماسه
اصالحشده بر خاک اصلی غالب شده و عمال ویژگیهای خاک اولیه بسیار کمرنگ میشد و نتایج سنجش آزمون فشاری قابل اتکا نبود.
نتیجتا تالش نگارندگان بر این بوده است تا بیش از  30درصد از حجم خاک به ماسه اصالحشده اختصاص داده نشود تا خاک اصلی بخش
عمده ترکیب را تشکیل داده و غالب باشد؛ اگرچه در عمل درصد ترکیبات در برخی موارد کمی از این  30درصد فراتر رفته است .با این
توضیحات ،امکان اینکه با اضافه کردن ماسه اصالحشده نمودار دانهبندی کامال مطابق با محدوده مشخصشده باشد میسر نخواهد شد و
تالش در جهت نزدیک شدن نمودار به محدوده مشخصشده صورت پذیرفته است.

 -3-5آمادهسازی نمونهها برای مقاومت فشاری
پس از اصالح دانهبندی خاکها ،به ازای هر معدن خاک ،نمونههای خشت فشاری به ابعاد  5*5*5برای  1گروه شاهد و  4گروه
آزمایشی ساخته شد .برای گروه شاهد ،از روش ساخت سنتی استفادهشده بدینصورت که بعد از آبخوره کردن خاک با افزودن آب به میزان
 28درصد ،به مدت  5دقیقه به خاک زمان داده تا خیسانده شود ،سپس اختالط به مدت تقریبی  15دقیقه با دست ورز داده شد .ترکیب
برای مدت  24ساعت داخل پالستیک دربسته نگهداری شد تا عملآوری صورت گیرد .پیش از قالبگیری ،قالبها را با آب خیسانده و گل با
قوای دست داخل قالب جایگیری شد تا نسبت به پر شدن گوشهها اطمینان حاصل شود .نهایتا روی قالب با دست و اندکی آب صاف شد.
این روش ساخت در خشتزنی سنتی به خشت آبمال معروف است.
برای ساخت نمونهها در  4گروه آزمایشی از تثبیت مکانیکی و فیزیکی بهره گرفته شده و براساس ترکیبی از روش ساخت بلوک-
های خاک فشرده ،روش ساخت خشت در مطالعات انجامگرفته در سطح جهانی و روش سنتی ساخت خشت در ایران  xxi iاست .علت
بهکارگیری این روش ساخت ترکیبی ،نتایج مطلوب ناشی از تثبیت مکانیکی در بلوک خاک فشرده و دیوار خاک کوبیده بوده است زیرا
باعث ایجاد مقاومت مکانیکی مطلوب با نیروی فشاری دینامیک ،ایجاد سازه همگنتر و نهایتا پایداری بیشتر میشود [ 21و .]37
لذا برای ساخت نمونههای خشتی تثبیتشده ،ابتدا خاک (یا ترکیب خاک و ماسه اصالحشده که بهصورت خشک با هم مخلوط
شده) را داخل سینی لبهدار پخش کرده ،آب را با درصد مشخصی بهصورت آبخوره داخل سینی ریخته و پس از گذشت کمتر از  5دقیقه (به
دلیل امکان تبخیر آب و تغییر میزان آب مصرفی) عمل اختالط صورت گرفت و کامال با دست ورز داده شد تا هیچ خاک خشکی باقی نماند.
میزان آبی که به هر اختالطی اضافه شد برحسب مقدار رس و حالت اشباع با سطح خشک مصالح تعیین شده و با توجه به میزان افزودن
ماسه اصالحشده ،بین  %15الی  %23وزنی مجموع وزن خاک و مواد افزودنی متغیر بوده است؛ بدینصورت که نمونههای ساختهشده با خاک
معمولی به دلیل چسبندگی باال نیاز به آب بیشتری در مقایسه با نمونههای ساختهشده با  %30ماسه اصالحشده داشته است .ایـن مقدار
پس از سعی و خطا انتخاب شده است .سپس بنا به شیوه ساخت سنتی خشت ،گل به مدت  24ساعت داخل پالستیک دربسته xxi i i
نگهداری شده تا عملآوری انجام شود .پس از گذشت یک روز ،به علت کوتاهی مدت زمان عملآوری xxi vو بهمنظور اطمینان از ترکیب
کامل مخلوط ،گل را  2بار داخل همزن ریخته تا به مدت یک دقیقه مخلوط شود.
درباره شیوه ساخت نمونهها با تکیه بر پژوهشی که مرتبط با مقاومسازی خشت انجام شده ] ،[18ترکیب را در سه الیه یکسان
داخل قالب موردنظر ریخته و بهمنظور خروج هوای محبوس در گل ،هر الیه با ابزاری با سطح مقطع مسطح ،با  25ضربه کوبیده و فشرده و
متراکم گردید .xxvنمونهها به  24ساعت زمان نیاز داشتند تا پس از خودگیری اولیه ،امکان جدا کردن نمونهها از قالب وجود داشته باشد.
همانطور که مینکه ] [21اشاره میکند درصورتیکه خاک حاوی مقدار زیادی رس باشد ،قالبها نباید با شدت از دیوار کنده شوند بلکه باید
به موازات سطح دیوار بلغزند تا از خراب شدن سطح دیوار ناشی از چسبیدن ذرات رس به دیوار اجتناب شود؛ لذا با توجه به چسبندگی زیاد
خاک معادن مربوطه ،باز کردن قالبها با احتیاط الزم و به شیوه مذکور صورت گرفت .همچنین یکی از اهداف مهم در تولید خشت این
است که مواد بهصورت یک تودهی همگن و فشرده و بدون ترکهای داخلی خشک شود [ ،]37ازاینرو به خشتها (نمونههای ساختهشده)
زمان داده شد تا بهصورت طبیعی در هوای آزاد خشک شوند.

نشریه علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت ،دوره  ،7شماره ویژه  ،4سال  ،1399صفحه  132تا 151

141

انجمن مهندسی سازه ایران

صاحبامتیاز

شکل 3تا  : 5نمونههایی از نمونههای فشاری ،مأخذ :پژوهشگران

با توجه به انجام پژوهش در فصل پاییز ،نمونهها در محیط آزمایشگاهی با میانگین دمای  20تا  25درجه سانتیگراد و رطوبت
 20%نگهداری شده و یک ماه ،میانگین زمانی است که برای خشک شدن تمام نمونهها در نظر گرفته شده است .پس از یک ماه ،برای
اطمینان از خشک شدن نمونهها ،آنها را در آون با دمای  60درجه قرار داده و هر  24ساعت وزن شدند تا زمانی که به وزن ثابت (کامال
خشک) رسیدند .گفتنی است یکی از مواردی که در ساخت خشتهای آزمایشگاهی (در پژوهش حاضر) موردتوجه بوده ،بهکارگیری تراکم و
کوبش گل در سه الیه است .این روش آمادهسازی بهمنظور افزایش مقاومت خشت به روش تثبیت مکانیکی ،دانههای خاک را متراکم می-
کند تا میزان تخلخل و منافذ آن کاهش یافته ،جرم حجمی آن افزایش پیدا کرده و آب کمتری بتواند به داخل آن نفوذ کند و درنتیجه
بلوکی با تراکم و مویینگی مناسب به وجود آید.

 -4-5آزمون مقاومت فشاری
بهمنظور آزمون مقاومت فشاری ،پیش از شکست نمونهها اطمینان حاصل شد که خشتها کامال خشک شده و دارای جرم ثابتی
باشند ،دارای ساختاری یکنواخت بوده و فاقد هرگونه ترک مرئی به چشم غیرمسلح باشند .سطح مقطع نمونهها اندازهگیری شده ،همچنین
نمونهها وزن حجمی مشابهی داشته و حداکثر اختالف وزن حجمی قابلاغماض در خشتهای تولیدی در یک مرحله کاری از  1درصد تجاوز
نکرد ] .[27سپس هریک از نمونهها را بهصورت جداگانه داخل دستگاه کالبیرهشده قرار داده تا نیروی فشاری توسط جک مکانیکی (با
ظرفیت  5تن و دقت یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) بر نمونههای خشتی اعمال شود .حداکثر سرعت بارگذاری دستگاه ( 120کیلوگرم بر
ثانیه) بهگونهای تنظیم شد که فشار بهصورت یکنواخت بر روی نمونه اعمال شود و اعمال بار تا شکستن نمونهها ادامه یابد .حداکثر نیروی
قرائتشده از شکست هر نمونه را یادداشت کرده و مقاومت فشاری براساس فرمول زیر اندازهگیری شد که نهایتا میانگین مقاومت فشاری 3
نمونه گزارش شده است.
= مقاومت فشاری ()kg/cm2

شکل 6و  :7نحوه شکست نمونههای فشاری
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قابلذکر است که کلیه مراحل انجام آزمایش ها نیز توسط نگارندگان و در آزمایشگاه میراث فرهنگی اردکان و همچنین آزمایشگاه
مکانیک خاک آزماپویان واقع در شهرستان اردکان انجام شده است.

 -6نتایج
مطالعات آزمایشگاهی انجامشده ،بخش اصلی این مقاله را شکل میدهد و ازاینرو پرداختن به تحلیل اولیه نتایج حاصل ،آشنایی
بهتری را با نمونههای مطالعاتی فراهم خواهد آورد .لذا یافتهها در قالب دو بخش مورد بررسی قرار میگیرند؛ در بخش اول ،نتایج آزمون
مقاومت فشاری ارائه میشود و با ارائه جداول و نمودار ،تحلیل و ارزیابی میگردند .در بخش دوم نیز با توجه به تمرکز پژوهش حاضر بر
بررسی تأثیر اصالح دانهبندی بر مقاومت فشاری ،سعی شده با توجه به دانهبندی هریک از خاکها ،رابطه نتایج مقاومت فشاری و دانهبندی
مورد بررسی قرار گیرد.
 -6-1سنجش مقاومت فشاری
سنجش مقاومت فشاری و بررسی نتایج حاصل از آن جهت مقایسه بین گروه شاهد و نمونههای ساختهشده با درصدهای مختلفی
از ماسه اصالحشده ،بخش دیگری از نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی است .نتایج اولیه حاصل از مقاومت فشاری نمونهها در قالب
جدول  5و شکل  9ارائه شده است .با توجه به تعداد زیاد نمونهها ( 90نمونه) ،در این جدول فقط میانگین مقاومت فشاری  3نمونه به ازای
هر معدن خاک و هر گروه آزمایشی ارائه شده است .همچنین بیشترین مقاومت فشاری در هر گروه آزمایشی با رنگ متفاوت مشخص شده
است.
جدول  :5نتایج مطالعات آزمایشگاهی نمونههای فشاری ،مأخذ :پژوهشگران
میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

مقاومت

مقاومت

مقاومت

مقاومت

مقاومت

مقاومت

فشاری ()SE

فشاری()SM

فشاری ()SH

فشاری()SGH

فشاری ()SA

فشاری ()SZ

AT1-AT18

خشت سنتی

-

0

5/04

2/23

4/9

5/51

2/41

3/18

AST1-AST18

خشت تثبیت شده مکانیکی

√

0

8/11

5/23

7/74

7/11

4/68

6/34

AST19-AST36

خشت تثبیت شده مکانیکی
( %10ماسه اصالح شده)

√

10

-

4/83

7/89

6/05

6/31

4/1

AST37-AST54

خشت تثبیت شده مکانیکی
( %20ماسه اصالح شده)

√

20

6/49

3/84

5/347

5/64

5/19

4/28

AST55-AST72

خشت تثبیت شده مکانیکی
( %30ماسه اصالح شده)

√

30

5/96

4/18

7/07

6/07

5/07

6/15

اعمال
کد نمونه

اسم نمونه

تثبیت
مکانیکی

درصد ماسه
اصالح شده

شکل  : 9مقایسه مقاومت فشاری خشت معمولی و خشت اصالحشده ،مأخذ :پژوهشگران
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با توجه به نتایجی که در قالب شکل  9ارائه شده است میزان تأثیر اصالح دانهبندی بر مقاومت فشاری نمونهها متفاوت بوده و
حتی در نگاه اول شاید نتوان هیچ ساختار منظمی برای آنها در نظر گرفت .از طرفی ،مشاهده میگردد که نتایج آزمون مقاومت فشاری در
نمونههای ساختهشده به روش سنتی که دارای مقاومتی بین  2تا  5مگاپاسکال میباشند و همچنین نمونههای ساختهشده به روشهای
تثبیت فیزیکی و مکانیکی ،در مقایسه با ارقام متفاوتی که در مورد میزان مقاومت فشاری خشت در منابع مختلف بیانشده قابلتأمل است.
منابع و پژوهشگران مختلف دراینباره مفصال بحث کرده و اعداد متفاوتی برای این مقاومت مورد اشاره قرار گرفته است :بین  1مگاپاسکال تا
 2/5مگاپاسکال []6؛ میانگین  2/33مگاپاسکال []20؛ حداقل  2مگاپاسکال []24؛  0/7مگاپاسکال []30؛ حداقل  1/2مگاپاسکال []38؛ 2
مگاپاسکال []39؛ میانگین  3/3مگاپاسکال []40؛ حداقل  1مگاپاسکال []41؛ حداقل  1/8مگاپاسکال [ .]42نتایج آزمون مقاومت فشاری در
پژوهش حاضر بیانگر تغییر میزان مقاومت فشاری بین  3/84مگاپاسکال تا  8/11مگاپاسکال میباشد که از میانگین مقاومت فشاری خشت
که مرور شد ،باالتر بوده و مطلوب میباشد.
با توجه به جدول  ،5از بین  6معدن خاک ،نمونههای تثبیتشده مکانیکی و بدون افزودنی که با خاک  4معدن (عیشآباد،
محمدآباد ،قطبآباد و زردگ) ساخته شدهاند ،بیشترین مقاومت را در بین نمونههای سنتی و اصالحشده دارند .در مورد  2معدن خاک دیگر،
مقاومت فشاری خشت تثبیتشده مکانیکی با  % 10ماسه اصالحشده و ساخته شده با خاک معدن حسینآباد بسیار نزدیک به مقاومت
فشاری نمونه تثبیتشده مکانیکی است اما مقاومت فشاری خشت تثبیتشده مکانیکی ( % 10ماسه اصالحشده) با خاک علیآباد به میزان
قابلتوجهی بیشتر از نمونه تثبیتشده مکانیکی است که بایستی مورد بررسی شیمیایی نیز قرار بگیرد .به طور کلی ،نمونههای تثبیتشده
مکانیکی بدون افزودنی یا با کمترین میزان افزودنی ( ،)% 10دارای بیشترین مقاومت بودهاند و در اکثر نمونهها ،اضافه شدن ماسه اصالحشده
موجب کاهش مقاومت نمونههای خشت شده و به جای تأثیر مثبت ،تأثیر منفی داشته است .در جدول  ،6درصد تغییر مقاومت فشاری در
نمونههای تثبیتشده مکانیکی برای معادن خاک (به جز معدن خاک علیآباد) نسبت به سایر نمونهها مشاهده میشود.

جدول  :6مقایسه درصد تغییر مقاومت فشاری نمونههای تثبیت شده مکانیکی نسبت به سایر نمونهها ،مأخذ :پژوهشگران
مقاومت فشاری نمونه

درصد تغییر به

درصد تغییر به نمونه

درصد تغییر به نمونه

درصد تغییر به نمونه

تثبیتشده مکانیکی

نمونه سنتی

اصالحشده ()%10

اصالحشده ()%20

اصالحشده ()%30

SE

8.111

+ %60.93

-

+ %24.96

+ %36.07

SM

5.237

+ %134.84

+ %8.28

+ %36.19

+ %25.11

نام معدن خاک

SH

7.744

+ %58.04

- %1.90

+ %44.94

+ %9.47

SGH

7.113

+ %29.09

+ %17.52

+ %20.06

+ %17.13

SZ

6.343

+ %99.46

+ %54.63

+ %48.13

+ %3.08

همانطور که مشاهده میگردد نمونههای تثبیتشده مکانیکی که با خاک  5معدن ساخته شدهاند ،نسبت به تمامی نمونههای
سنتی و اصالحشده دارای مقاومت بیشتری بودهاند .به منظور کشف علت عدم پیروی نمونههای ساخته شده با خاک معدن علیآباد از روند
ایجادشده ،بایستی خاک معدن مذکور مورد بررسیهای شیمیایی قرار گیرد.
 -6-2تأثیر دانهبندی بر مقاومت فشاری
منحنی حاصل از دانهبندی خاکها (به روش الک مرطوب و هیدرومتری) که در شکل  1ارائه شد نشان میدهد که خاکها تا چه
میزان داخل یا خارج محدوده مشخصشده برای تولید خشت مناسب قرار گرفتهاند .همانطور که در نمودارها قابلمشاهده است منحنی
دانهبندی تمامی خاکها بسیار شبیه به هم بوده و دارای درصد ریزدانه باالیی میباشند .همچنین در تمامی خاکها ،شیب منحنی بین
و ( 10شاخصه شماره الکها) بهطور تقریبی ثابت یا افزایش بسیار کمی داشته است ولی بین محدوده الکهای  10تا ،140
الکهای
منحنی دارای شیب قابلتوجهی بوده و بهتدریج درصد ریزدانهها افزایش مییابد .براساس تعاریف موجود و آنچه در بخش پیشینه پژوهش
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نیز مرور شد ،خاکهای موردبررسی ،از منظر دانهبندی با محدوده خاک مناسب تطابق ندارند و میزان رس موجود در خاکها بیشتر از
اعدادی است که در منابع مختلف برای درصد مطلوب رس بیان شده است.
از طرفی با توجه به مشخصات دانهبندی خاکهای معادن که در جدول  2ارائه شده ،پنج معدنی که بیشترین مقاومت فشاری را با
روش ساخت تثبیت مکانیکی بروز دادهاند –با در نظر گرفتن معدن حسینآباد -دارای میزان رس حدود  %30و حتی باالتر بودهاند؛ لذا با
توجه به رابطه مستقیم درصد رس و پیوستگی ذرات خاک با قابلیت تراکم خاک ،و همچنین تأثیرگذاری قابلتوجه تراکم خاک بر مقاومت
فشاری نمونهها ،میتوان یکی از علل مقاومت باال در نمونههای ساخته شده با خاک این معادن را درصد باالی رس دانست .مطالعات
محققین مختلف در مورد تغییر آرایش ذرات خاکهای رسی در اثر تراکم نشان دادهاند که با افزایش انرژی تراکم و نیز با افزایش رطوبت
تراکم ،ذرات نازک و پولکمانند رس به نحوی آرایش می یابند که سطح پهن ذرات به موازات یکدیگر قرار گیرد و آرایش غیرمنظم (فلوکوله)
ذرات تدریجا به آرایش موازی (پراکنده) تبدیل میگردد .این تغییر آرایش میتواند در خصوصیات مکانیکی خاک متراکم شده تاثیر قابل
مالحظهای داشته باشد.

 -7بحث
یکی از موضوعات قابلتأمل در این پژوهش ،نوسانات مقاومت فشاری نمونهها و عدم وجود روند واضح صعودی یا نزولی مقاومت در
نمونههای تثبیتشده است ،این روند در شکل  9قابل مالحظه است؛ با تأمل به این مسئله میتوان پی برد که عالوه بر دانهبندی و ساختار
فیزیکی رس ،ساختار شیمیایی رس نیز عاملی بسیار تأثیرگذار در مقاومت فشاری خشت است .همچنین میتوان به این موضوع توجه داشت
که خواص شیمیایی خاک ،شکل کریستالهای رسی ،درصد سطح برخورد ذرات رس با آب و الی نیز نقش بسیار مهمی در رفتار خشت
دارند و تنها با اصالح دانهبندی یک خاک و رفتار فیزیکی نمیتوان به جوابهای کاملی در تثبیت خاک (علیالخصوص در دو موضوع اصالح
دانهبندی و تثبیت مکانیکی) دست یافت .درنهایت با توجه به بررسیها و آزمایشهای انجامشده برای خاکهای هرکدام از معادن در اردکان
میتوان تحلیلهای ذیل را ارائه نمود:
 معدن خاک قطبآباد 15 :نمونه ساختهشده با این خاک در مقاومت فشاری دارای میانگینی معادل  6/05مگاپاسکال بودهاست ،بهگونهای که نمونه تثبیتشده مکانیکی و بدون افزودنی دارای بیشترین مقاومت بوده و با افزایش ماسه اصالحشده ،سیر نزولی پیدا
کرده و مجددا افزایش یافته است .این خاک از نظر دانهبندی بین شش نمونه معدن خاک حاوی دانههای درشتتری بوده و با افزودن ماسه
اصالحشده به خاک ،مقاومت فشاری از یک تابع سینوسی تبعیت کرده و ساختار منظمی در آن دیده نمیشود.

شکل : 10نمونه ساختهشده با خاک معمولی قطبآباد

شکل : 11نمونه خشت تثبیتشده قطبآباد

 معدن خاک عیشآباد :نمونههای ساخته شده با خاک این معدن نیز بیشترین مقاومت را در حالت تثبیتشده مکانیکی بروزدادهاند .همچنین علیرغم مقاومت باالی نمونه خشت سنتی این خاک و همچنین مقاومت نسبتا باال در دو نمونه  %20و  ،%30روندی
کاهشی در مقاومت فشاری وجود داشته لذا میتوان نتیجه گرفت که افزودن ماسه اصالحشده به این خاک ،منجر به مقاومت کمتری در
خشت شده و باعث شده همگونی خاک به هم ریخته و اختالط خاک را ناهمگون نماید .از طرفی ،خاک این معدن دارای مقدار قابلتوجهی
سدیم یا ترکیبات نمکی بوده لذا باعث شوره زدن بر روی نمونههای خشتی شد" .یکی از پارامترهای مهمی که میتواند نقش مهمی در
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مقاومت و استحکام خشت داشته باشد وضعیت سدیم در خاک مورداستفاده است .درصورتیکه سدیم خاک نسبت به کاتیونهایی نظیر
کلسیم و منیزیم باال باشد میتواند منجر به پراکندگی ذرات خاک شود و چنانچه این نسبت در خاک مورداستفاده جهت تهیه خشت باال
باشد میتواند باعث کاهش مقاومت خشت شود .پس عالوه بر شاخص شوری باید به وضعیت کاتیون سدیم در خاک نیز توجه ویژه داشت به
این دلیل که ممکن است خاک شور مقاومت و استحکام خشت را کاهش ندهد ولی یک خاک سدیمی عامل مهمی در این کاهش باشد .الزم
به ذکر است که وجود ترکیباتی نظیر گچ و آهک نیز میتواند باعث ظاهر شدن ترکیبات سفیدرنگ بر روی خشت شود.xxvi " .

شکل : 12نمونه ساختهشده با خاک معمولی عیشآباد

شکل : 13نمونه خشت تثبیتشده عیشآباد

همانطور که در تصاویر زیر دیده میشود ،بعضی از نمونهها در هنگام باز کردن قالب به علت چسبندگی زیاد خاک ،به قالب
چسبیده و گاها نمونه شکسته شده و مجددا ساخته شد .علت چسبندگی زیاد ،درصد باالی رس بوده که در آزمون هیدرومتری نیز خاک
معدن عیشآباد دارای باالترین میزان رس بوده است.

شکل : 14نمونه خشت تثبیتشده عیشآباد

 معدن خاک زردگ :اگرچه قدمت منطقه زردگ به دوره ایلخانی برمیگردد اما نکته مهم در مورد این منطقه ،تغییر کاربریبخش زیادی از منطقه به باغات پسته و فعالیت کشاورزی میباشد لذا خاک دستخوش تغییرات بسیاری شده و مملو از مواد آلی می باشد.
این مسئله ،کلسیم و فسفات خاک را افزایش داده و در اصطالح عموم ،خاک را چرب کرده است .خاک منطقه زردگ دارای همگونی نسبی
در دانهبندی بوده و اعمال تثبیت مکانیکی باعث شده بیشترین مقاومت فشاری در این حالت ایجاد شود ولی افزودن ماسه اصالحشده
موجب شده دانهبندی خاک از همگونی خارج شود و مقاومت نمونهها کاهش یابد .از طرفی ،با افزایش میزان ماسه اصالحشده ،مقاومت
فشاری در یک روند صعودی افزایش یافته است.

شکل : 15نمونه خشت خاک معمولی زردگ
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 معدن خاک علیآباد :خاک این معدن از نظر ساختار ماسهای مشابه خاک معدن زردگ میباشد ولی نکتهای که میتواندافزایش مقاومت در حالت تثبیتشده مکانیکی و تثبیت فیزیکی با میزان  % 10ماسه اصالحشده را توجیه نماید سطح جاذب مولکولی و
ساختار کانیهای خاک علیآباد میباشد که بایستی موردمطالعه دقیقتر قرار گیرد .هنوز هم خاک این معدن ،بهعنوان بهترین خاک جهت
ساخت خشت در شهرستان اردکان شناخته میشود.

شکل : 17خشت معمولی علیآباد

شکل : 18خشت تثبیتشده علیآباد

شکل : 19شکست نمونه خشت تثبیتشده علیآباد

 -معدن خاک حسینآباد :خاک معدن حسینآباد فاقد دانههای باقیمانده بر روی الکهای

،

و  4بوده و نزدیک به

 %90از وزن خاک به زیرالک  140اختصاص یافته و میزان ریزدانه این خاک بسیار باالست .این مسئله موجب تأثیر قابلتوجه تراکم و تثبیت
مکانیکی بر افزایش مقاومت فشاری شده است و مقاومت نمونهها در تمامی حالتهای تثبیتشده به غیر از حالت  % 20افزودنی بسیار
مطلوب است .جهت بررسی علت کاهش مقاومت در حالت افزودنی  % 20میتوان مجددا این آزمایش تکرار و همچنین بررسیهای شیمیایی
نیز صورت گیرد .بدون درنظر گرفتن این مورد ،مقاومت باالی خاک و حد جاذب مولکولی آب در این خاک باعث گردیده ماسه اصالحی در
ساختار آن تغییر بسزایی ایجاد نکند و مقاومت همچنان در یک سیر مشخص قرار گیرد.

شکل : 20نمونه خشت تثبیتشده و شکسته شده حسینآباد

 معدن خاک محمدآباد :این خاک کمترین مقاومت را در مجموعه شش معدن دارا بوده و از نظر ساختار ،روند مشابه نمونه-های ساختهشده با خاک قطبآباد را داشته است .میتوان افزایش میزان ماسه اصالحشده را در کاهش مقاومت مؤثر دانست اما نمیتوان
گفت ادامه این روند ،همچنان باعث کاهش مقاومت خواهد شد .از طرفی ،وجود الیههای نمکی بر روی خشتهای تمامی نمونههای این
خاک مؤید وجود نمک در اختالط بوده که با افزودن ماسه اصالحشده همچنان قارچهای نمکی نمود داشته ،باعث سستی الیههای رویین
شده و باعث شده خشت مقاومت کمتری در برابر اعمال فشار از خود بروز دهد.
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شکل 21و  : 22نمونه ساختهشده با خاک معمولی

شکل : 23نمونه خشت تثبیتشده

 -8نتیجهگیری
بررسی و مطالعات آزمایشگاهی که در قالب این مقاله انجام پذیرفت تالشی برای بهبود خواص خاک بوده است .موضوع معماری با
خاک از یک طرف و اقدامات حفاظتی مرتبط با آثار تاریخی گلین از طرف دیگر ،ضرورت بهبود خواص خاک را پررنگتر کرده است .در این
پژوهش ،با توجه به نتایج دانهبندی خاکها و درصد باالی رس موجود در خاک ،مشاهده گردید که نمونههای خشتی که بدون هیچگونه
افزودنی و به روش سنتی ساخته شده بودند از مقاومت مطلوبی در حد رعایت استانداردهای داخلی و خارجی برخوردار بودهاند .لذا میتوان
اینگونه استنتاج نمود که ضمن لزوم بررسی مشخصات شیمیایی خاکها ،رابطه معناداری میان درصد باالی رس موجود در خاک و مقاومت
فشاری خشت وجود دارد.
از طرفی ،با توجه به نتایج حاصل از سنجش مفاومت فشاری نمونههای خشتی ،تأثیر تثبیت مکانیکی بر مقاومت فشاری خشت در
مقایسه با اصالح دانهبندی قابلتوجه است؛ موضوعی که بسته به ویژگیهای شیمیایی انواع خاک ،نوسانهایی نیز داشته است .نمونههای
تثبیتشده در دو گروه بدون ماسه اصالحشده و دارای ماسه اصالحشده ساخته شدند که هر دو گروه دارای تثبیت مکانیکی بودند .نتایج
بیانگر بهبود مقاومت فشاری در خشتهای ساخته شده از خاک  4معدن به روش تثبیت مکانیکی و بدون افزودنی در مقایسه با خشتهای
سنتی و خشتهای اصالحشده با ماسه است ،این مسئله نمایانگر تأثیر مطلوب تراکم و فشردگی در بهبود خواص مکانیکی خشت میباشد.
نمونههای ساخته شده با خاک  2معدن دیگر نیز بیشترین مقاومت را در حالت تثبیتشده مکانیکی با میزان  % 10ماسه اصالحشده یا به
عبارتی کمترین میزان افزودنی داشتهاند .هرچند الزم به ذکر است که تمامی نمونههای تثبیتشده مکانیکی ،چه با افزودن ماسه اصالحشده
و یا بدون آن ،مقاومت فشاری بیشتری نسبت به نمونههای سنتی داشتهاند؛ این مسئله به سبب اعمال تثبیت مکانیکی بر نمونهها حاصل
شده و با توجه به نوسان مقاومت فشاری نمونهها با افزودن ماسه اصالحشده ،تثبیت فیزیکی را نمیتوان علت افزایش مقاومت تمامی نمونهها
نسبت به نمونههای سنتی دانست .با توجه به اینکه دانهبندی خاکها بهطور تقریبی مشابه یکدیگر بوده ،علت این نوسان را میتوان وابسته
به خصوصیات شیمیایی خاکها دانست .گفتنی است در این پژوهش صرفا عملکرد فیزیکی خاکها مدنظر بوده است و موضوع رفتار
شیمیایی در پژوهشهای آینده موردتوجه محققین قرار خواهد گرفت.
به طور کلی میتوان اینگونه استدالل نمود که در نمونه خاکهای مورد بررسی در این پژوهش ،تثبیت مکانیکی و اعمال تراکم به
خاک تأثیر مطلوبتری نسبت به تثبیت فیزیکی و اصالح دانهبندی خاکها داشته است ،چرا که در اغلب موارد ،خاک مورد استفاده برای
خشت دارای حجم قابلتوجهی ریزدانه و به ویژه رس است که پیوستگی میان ذرات خاک را تضمین میکند اما در این بررسی ،افزودن
ماسه موجب کم شدن انسجام خشت و کاهش مقاومت فشاری آن شده است.

تقدیر و تشکر
این پژوهش قطعا بدون مساعدت آقای دکتر ماجدی ،مدیرکل محترم اداره استاندارد یزد؛ آقای مهندس فتاحی ،مدیریت محترم
آزمایشگاه فنیومکانیک خاک آزماپویان و کارکنان محترم بهویژه آقای مهندس حاجیاکبری و آقای مهندس هاشمینسب و همچنین
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حمایت بیشائبه و راهنمایی پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان علیالخصوص آقای دکتر میرجانی امکانپذیر نبود و
.قدردان الطاف این بزرگواران هستیم
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 مروری بر فعالیت های این مؤسسه در استان یزد و شهرستان اردکان خالی از،دنیا میباشد و با توجه به اینکه پژوهش حاضر پیرو فعالیتهای این مرکز در شهرستان اردکان انجام شده
 یکی از. در اردکان در طرح "احیای بافت تاریخی شهرستان اردکان با مشارکت کلیه ذینفعان به ویژه ساکنان بافت" شروع به فعالیت کرد1388  این مؤسسه در نیمه سال.لطف نیست
 در این سال با مشارکت اداره میراث. ایجاد آزمایشگاه خاک و خشت با همکاری اداره میراث فرهنگی شهرستان اردکان و راه اندازی میز لرزه بود،اولین اقدامات این موسسه در اردکان
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فرهنگی و سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اردکان ،مرمت خانه طبائی به عنوان یک نمونه از خانههای آسیبپذیر در بافت تاریخی اردکان به عهده نیروهای مرکز کراتر گذاشته شد.
همچنین در سال  1389اقدام به طراحی مجموعه بازارچه صنایع دستی اردکان با بکارگیری مصالح خشت و با توجه به اصول مقاومسازی سازههای خشتی کرد .در طی سالهای  1389تا
 ،1392مرکز کراتر چند پروژه طراحی و آموزش را در اردکان پایه گذاری کرد که از آن جمله می توان به طرح آسیب شناسی و مرمت خانه صغیره ،طرح بازسازی معبر دروازه میرصالح،
طرح آموزش به استادکاران بنا و کارگران جوان و بررسی خاک شناسی و مقاومتی معادن خاک اردکان اشاره کرد .این پژوهش نیز در ادامه فعالیت مرکز در حوزه خاکشناسی معادن
خاک اردکان انجام گرفته است.
 .xiiiمصاحبه با پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان :میرجانی ارجنان.1396،
 . xivحسین کمالی ،معمار سنتی ،معمار پیشکسوت استان یزد و شهرستان اردکان؛ محمدعلی کریمی ،معمار سنتی مشغول به کار در میراث فرهنگی اردکان.
 .xvمصاحبه با مهندس فتوحی ،کارشناس پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان.
. ASTM

xvi

 . xviiدر دانهبندی به روش الک مرطوب ،با شستن خاک و جدا کردن دانهها از درشتترین الک شروع کرده و به ترتیب ادامه داده تا به ریزترین الک برسیم .این روش به ما اطمینان میدهد
که ذرات خیلی کوچک گردوغبار که به دانههای درشتتر چسبیدهاند و ذرات رس و کلوخههای درشت خاک ،شسته شده و از سوراخ مورد نظر عبور میکنند .سپس اوزان دانههای مانده
روی الکها یا دانههای رد شده از وزن کل نمونه محاسبه میشوند و درصدهای بدست آمده در محاسبات یا نمودارها استفاده خواهند شد.
xviii

. Adobe
. Compressed Earth Block
xx
. Rammed Earth
xix

 . xxiقابلذکر است که علیرغم بیان این نکته که خاکرس بیش از اندازه موجب میشود انقباض افزایش یابد و ترکهای داخلی استحکام بنا را کاهش میدهد ،نمونههای ساختهشده با
خاک خالص دارای ترکهای قابلتوجهی نبوده و مقاومت مطلوبی نیز حاصل شده است.
 . xxiiدر شیوه سنتی برای ساخت خشت ،پس از عملآوری مطلوب ،خاک را کپه کرده ،در آن آب میریختند و آبخوره میکردند ،عمل آبخوره کردن به مدت  48 -24ساعت ادامه پیدا
کرده تا پس از گذشت زمان مشخص ،آب جذب خاک شود .گل را ورز داده و به حال خود رها کرده تا به شکل خمیری تبدیل گردد ،سپس خمیر حاصله در چند نوبت ورز داده و
چندین بار برگردانده میشود تا به حالت یکدست و چسبنده تبدیل گردد و بعدا ترک نخورد .در گذشته عمل ورزدادن با کمک پا انجام میشده تا گل بهصورت موئینه درآید .گل برای
مدتی به نحوی نگهداری میشود که رطوبت آن در معرض تبخیر قرار نگیرد (امروزه با پالستیک پوشانده میشود) و بهتر برسد .سادهترین راه تشخیص رسیدن گل ،نچسبیدن آن به
دست است .آنگاه گل بهدستآمده را در قالبی چوبی (قالب خشتمالی) ریخته و با فشار دست تا حد امکان متراکم کرده و سطح آن با دست هموار میشود .سپس قالب را جدا کرده و
خشت را در برابر تابش آفتاب قرار داده تا بسته به میزان گرمی هوا بین یک هفته و بیشتر خشک شود ،در صورت گرمای زیاد با پاشیدن خاک روی خشتها از تبخیر زودهنگام و ترک
جلوگیری میشود (مصاحبه با آقای مهندس فتوحی ،کارشناس پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان و آقای محمدعلی کریمی ،معمار سنتی مشغول به کار در میراث فرهنگی اردکان).
 . xxiiiگل به علت حجم کم آب مصرفی و امکان تبخیر آن ،در پالستیک دربسته نگهداری میشد.
 . xxivبراساس پژوهشی که توسط باتر و همکاران وی در مقاله ای تحت عنوان تأثیر مدت زمان عمل آوری مالت سنتی کاهگل بر مقاومت فشاری و کششی آن ،فصلنامه مسکن و محیط
روستا ( )1396انجام شده ،مناسب ترین محدوده زمانی برای عمل آوری کاهگل  3-2شبانه روز میباشد .با توجه به عدم وجود تحقیق مبنی بر عمل آوری خشت ،به همین پژوهش
استناد شده است.
 . xxvدر توجیه علت کوبش  25مرتبهای قابل ذکر است که در دهه  ،1920آزمونی استاندارد برای تعیین میزان تراکم یک توده خاک یا مصالح خاکی که تحت فشار دینامیک قرار میگیرد،
توسعه یافت .این آزمون Proctor ،نام دارد .در این آزمون ،یک نیروی فشاری دینامیک با وزنی معادل  2پوند ( 0.907کیلوگرم) از فاصله یک فوتی ( 0.30متر) به تعداد  25مرتبه بر نمونه
ای با ضخامت و قطر مشخص وارد میشود [ .]9در ساخت نمونه های این پژوهش نیز سعی شده فاصله ،دفعات وارد شدن ضربه و فشار وارده در تمام نقاط ،یکسان باشد و در کوبیدن
گوشهها نیز دقت الزم به عمل آید.
 .xxviمصاحبه با آقای دکتر مصطفی شیرمردی .دکتری خاکشناسی ،گرایش شیمی خاک؛ استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان.
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