
با كيسه شنيساخت و ساز   
)براي سرپناه اضطراري و خانه هاي مقاوم به زلزله راهنماي ساخت(  

 
ني كه را در پاسخ به درخواست هاي فراوا راهنمايِ زير ،واحترام با كمالِ ميلموسسه هنر و معماري خاك كاليفرنيا 

نامي در آسيا، سيل در آمريكاي سو(ر ارتباط با تالش هاي امدادرساني به قربانيان بالياي چند ماه گذشته در جهان د
دارفور، آتش سوزي هاي /جنوبي، توفان هاي دريايي در سواحل جنوبي آمريكا، ناآرامي هاي اجتماعي در سودان

فت داشته به جهانيان دريا) زلزله هاي مهيب در آسياي مركزي، به ويژه در پاكستان و وسيع و ويرانگر در سراسر دنيا
ه اشاعه فناوري توصيف شده در اين راهنما سرآغاز ساخت مسكن بهتر و مقاوم تر اميد است ك .تقديم مي نمايد

                                                                                                          . براي اسكان دائم بشر باشد
                                                              

                                                                                                                                :نكته در مورد اين راهنما دو
كارگاه به  س كردنرِچاپ و پس از ِپِ  4444آ ي يك برگپشت و روبر طوري طراحي شده كه بتوان آن را راهنماي دو صفحه اي اين )  1111

                                                                                                                 .نمودرجوع به آن  امكرربرد و ساختماني 
      آيا پيشنهادي براي بهبود اين راهنما داريد؟. الب استموسسه هنر و معماري خاك كاليفرنيا نظر شما را پس از ساخت اين بنا ط) 2222

                                                                                                  
 توضيحات ترجمه فارسي:

تا قبل از اينكه طراحي  .استفاده شده است دعمل مي كنبه هم پيوسته  كيسةچندين  مانندكه پالستيكي دراز  كيسةدر اين راهنما از ) 1111
كيسه هاي كنار هم قرار دادن شود، كليه سازه هاي اين موسسه با  كاملاين نوع كيسه توسط موسسه هنر و معماري خاك كاليفرنيا 

روش هاي كليه لذا  .دساخته مي ش) كه در ايران يافت مي شود كيلويي برنج 20202020به اندازه كيسه هاي كنفي (معمولي  يا كنفيِ پالستيكي
توصيف شده در اين راهنما را مي توان بدون داشتن دسترس به كيسه هاي دراز نيز اجرا كرد و به سرپناه يا خانه مقاوم در برابر زلزله 

                                                                                                                                                 .   دست يافت

، اينچي، دو سطل كوچك 6666-8888به تصوير كشيده شده است شامل بيل، يك قطعه لوله   1111ابزار و مصالح ديگري كه در عكس شماره ) 2222

زار آخر مي توان از به جاي اين اب. مقداري سيم خاردار، يك عدد سيم بر و ابزاري براي كوبيدن و متراكم كردن كيسه هاي شني است
                                                                       . هر وزنه ديگر كه داراي يك طرف مسطح است، مثل يك آجر، استفاده كرد
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اگر ( .بيفزاييدآهك  يا سيمانمقداري  ،محل براي استحكام بيشتر به خاك. مخلوط خاك را تدارك ببينيد) 2222. ابزار را گردآوري كنيداين  ابتدا )1111

. كه خاك نمدار شود اينقدرآب اضافه كنيد، اما فقط به مخلوط،  )3333) .، نيازي به افزودن سيمان يا آهك نيستاست موقتفقط براي اسكانِ سرپناه 
                                           .بچكداز آن آب خيس نيست كه آنقدر به صورت توپ در مي آيد ولي  خاك نمدار در دست به هم مي چسبد و

 
شيار را تراز و كف ) 6666. سانتي متر حفر كنيد 30303030شيار پي را به عمق ) 5555. آب نباشد جريان در مسير باد وكه قرار دهيد در جهتي ورودي بنا را ) 4444

       . ه هاي شني را آغاز مي كنيمسكي شتنِكار گذا) 7777.  ساخته مي شودكيسة شني  3333الي 2222پي اين بنا به ضخامت . (كم سازيدسپس با كوبيدن مترا

 
 سطل خاك را به درون كيسه بريزد و سپس با باال كشيدن و تكان دادن كيسه  3333الي  2222 هر بار پركردن كيسه ها اين است كه بهترين روشِ) 10101010-8888

پس از پر كردنِ كامل كيسه و بستن . فضاي خالي در كيسه باقي نمانده استهيچ پر كرده و  ه خاك نمدار به طور يكسان كيسه را مطمئن شويد ك
                                                                                     .بخوابانيدآن را در جاي خود در شيار ) با پيچاندن و تا زدن سر كيسه(در آن 

 
. ه ها بسازيدكه بلوك هايي منظم، محكم و يكسان از كيس كنيدبا زدن ضربه به هر كيسه از باال توسط ابزاري كه در تصوير مي بينيد سعي ) 11111111
اما با كنار هم چيدنِ . كه در شكل ديده مي شود سريعتر پيش مي رود اما طبعا اين نوع كيسه در همه جا يافت نمي شودمسلما كار با كيسة دراز (

، مثل يك آجر، كار متراكم سازي را مي توان با هر وزنه اي كه داراي سطحي مسطح است.) كيسه هاي مجزا به بنايي به همان استحكام دست يافت

. در محل خود قرار دهيدسيم خاردار يكپارچه را ) 12121212. فراموش نكنيد كه خاك نمدار فقط اگر متراكم شود سخت و مقاوم مي شود. نيز انجام داد

سيم خاردار روي هر رديف از كيسه ها قرار  رديف مي بايد دوبراي بناهاي بلندتر . سيم كافي است رشته متر، يك 2222براي بناهاي گنبدي به ارتفاع 

، با سيم از رديف كيسه چيني را رديف پس) 13131313. دارند سانتي متر همپوشاني 65656565در صورت لزوم، در محل اتصال دو سيم خاردار، سيم ها . گيرد
                                                                                                                            . ادامه دهيد خاردار بين هر دو رديف كيسه،

 



براي . رديف ها بايد از دو نوع پرگار استفاده كرد حسابشدة اي چيدنِبر. شودكمتر مي هر رديف از كيسه ها با باالرفتن گنبد، شعاع ) 15151515-14141414

يكي از پرگارها موسوم به پرگار مركزي، در مركز دايره نصب مي . مي كنيمو يا طنابي كه كش نيايد استفاده  ي سبكاز زنجيرساختن اين پرگارها 
طول پرگار ارتفاع . نصب مي شودمحيط دايره اي كه براي پي َكني ترسيم شد وروديِ بنا و خارج از  كنار درپرگار ارتفاع و ديگري به نام  شود

 وسط ضلعِبا هم به را دو پرگار ) يا زنجير(، طنابِ هادر آغاز هر رديف از كيسه . پرگار مركزي با هر رديف افزوده مي شود ثابت است اما به طولِ
مابقي كيسه ها را بر مبناي طول  .آن رديف در ابتداي كار مشخص شود تمامي برايتا طول پرگار مركزي  يمدهمماس قرار مي  اول كيسه درونيِ

اگر كيسه اي بيش از حد به داخل يا . جايگاه هر كيسه بر روي كيسه قبلي با كمك پرگار مركزي مشخص مي شود .جديد پرگار مركزي مي چينيم

                                                          ).14141414تصوير (دهيم قرار  آنرست و در جاي د كنيمبايد آن را از جا خارج  كندخارج ساختمان ميل 

 
الستيك مثل (يك قالب اگر از كيسه هاي شني مجزا استفاده مي كنيد با قرار دادن . براي نصب پنجره ها مي بايد جاي آنها را در محل بريد) 16161616 

رج مي توان بخش هاي  5555بعد از چيدن حداقل ) 17171717. باز نگه داريد آن راجاي در محل پنجره، ) داردمدور  كه محيط بشكه يا شئ ديگري، ماشين
                                                               .كشيدالستيك يا بشكه را مي توان پس از پايان ساخت از جا بيرون . بريده را از جا بيرون آورد

 
به شيب . اينچي استفاده كرد تا مكان قرار گرفتن آنها خالي نگه داشته شود 8888يا  6666مي توان از يك قطعه كوتاه لوله  كشو هوا براي نورگير) 18181818 

كامال خشك كيسه ها درون  مراقب باشيد كه تا زماني كه خاك ،رديف ها را مي سازيدباالترين وقتي ) 19191919 .ماليم اين لوله به طرف بيرون توجه كنيد

در زمان . بچينيدمركزي  به همان ترتيبي كه رديف هاي قبلي را ساختيد، رديف هاي پاياني را نيز به تبعيت از پرگار) 20202020. ي آنها نايستيدنشده رو

سر درِ ورودي را به صورت  بيشتر، براي استحكامِ) 21212121. به سوي بيرون باشدحتما كيسه  روييِ سطحِماليمِ سعي كنيد شيب  متراكم سازيِ خاك،
                                                                                                                                                               .بسازيد قوس

 
براي اينكار مي توان از همان  .ديپوشانببرود  ميانح بيروني را پيش از اينكه كيسه هاي پالستيكي يا كنفي در آفتاب و باران و غيره از وسط) 22222222

مثل قير يا قير (قسمت باالييِ سرپناه را با مواد ضد آبي كه در محل موجود است ) 23232323 . گرفت كه براي پركردن كيسه ها استفاده شد بهره يمخلوط

 ي اينكار مي توان اين مواد را به صورت صاف و همواربرا .آب بپوشانيد را با اليه اي آهك يا سيمانِ ضد اين اليهروي ) 24242424. عايقكاري كنيد )آماده

ضخيم تري  ةتا الي) 24242424( بنا چسباند بيرونيِوح سطدر آورد و سپس اين توپ ها را به توپ هاي يكسان  شكلبه به سطوح ماليد يا اينكه ابتدا ) 25252525(
                                                                                                                       . آيداز عايقكاريِ ضد آب براي ساختمان فراهم 


