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اَبرخشت  فناوريِساخت و ساز با   

 اسفنديار عباسي

 مقدمه

دارد، اساسا بر  ايرانابرخشت كه ريشه در معماري سنتي ساخت و ساز با  فناوريِ نوينِ

هاي ارزان و ايمن خانه  مي توان  مصالح محليبهره گيري از با  استوار است كه اعتقاداين 

               . دغدغه مردم نباشد، زندگي است كه از نيازهاي اساسي سرپناهتامين ساخت تا 

در بسياري از زمينه ها، از جمله توسعه روستايي، زيباسازي اين فناوريِ هوشمندانه 

. كاربرد داردشهري، ارزان سازي مسكن با نتايج مطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، 

در سايت را گيري از اين فناوري در كشور  جزييات بيشتر در مورد فرصت هاي متعدد بهره

                                                                  .                                                بيابيد زير

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksfiran.htm 

جزييات فني مهندسيِ به توصيف  ادامهدر 

  .ابرخشت مي پردازيم فناوري

فناوري ابرخشت تركيبي نوآورانه از فرم هايِ 

معماري سنتي ايران، مثل قوس، طاق، گنبد و 

نيم گنبد از يك سو، و استاندارهاي امروز در 

در . ساخت سازه هاي ايمن از سوي ديگر است

 اين روش، ديوار و سقف بناها را با آجر يا بلوك

هاي سيماني نمي سازند، بلكه گوني هاي پر از 

، روي هم، در رديف هاي مرتب )ابرخشت(خاك 

بين هر دو . و به صورت حلقوي چيده مي شود

از . قرار داده مي شود) بسته به اندازة بنا(يك يا دو رشته سيم خاردار  رديف گوني،

دو رديف ابرخشت را ديدگاه مهندسيِ سازه، سيم خاردار، مانند مالت عمل مي كند و 

سو  –نقش ديگر سيم خاردار، ايجاد نيروي كششيِ درون . محكم روي هم نگه مي دارد

براي پركردن گوني . است كه نيروي فشارِ رو به بيرونِ قوس ساختمان را خنثي مي كند

براي ، بسته به نوع خاك. شودمي استفاده  ماناز خاك محلِ ساخت هاي تكي يا لوله اي،

ساخت و ساز با ابرخشت نيازي به ماشين آالت براي 

دست  بهساكنين مي توانند  و نيستگرانقيمت سنگين و 

                     .خود را بسازند نةبا كمترين هزينه خا وخود 
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اين فناوري . كننداضافه مي به آن مقداري سيمان، آهك و يا اسفالت ، بيشتر استحكامِ

نام مهندس معمار نادر خليلي از  بهقانون ثبت اختراعات كشور آمريكا تحت جديد، 

كاربرد . به ثبت رسيده است 5934027593402759340275934027شماره  به 1موسسه هنر و معماريِ خاك كاليفرنيا

آن  گيري از بهرهو  ) مؤسسة نامبرده قابل پرداخت به(تحت ليسانس تجاري اين فناوري 

                                  .     استاعالم شده اقشار كم درآمد  جهان رايگان  براي خانه سازيِ

                              

 

 

با ديگر روش هاي  قياسابرخشت را در  فناوريِآنچه 

با . سادگي آن است ،رجسته مي سازدب ت و سازساخ

روش، اهالي يك روستا يا حتي اعضاي  استفاده از اين

هم  انواده، از كوچك و بزرگ، مي توانند با كمكخيك 

براي ساخت . خانه هاي خود را به دست خود بسازند

 ، سنگيننيازي به ماشين آالت  بناهاي ابرخشتي

     .نيست )به لحاظ انرژي(گرانقيمت، پر سرو صدا و پرمصرف 

                                      

 اصول ساختاري  

فرم هايي كه در طراحي بناهاي 

 مي گيردقرار ابرخشتي مورد استفاده 

 طاقنيم گنبد و شامل قوس، گنبد، 

سهولت مصالح بومي و  ارزانيِ. است

و طراحيِ از يك سو دسترسي به آن 

از  ييِ اين نوع بناو دو انحنا ييتك انحنا

در عين سازه ها را اين  ،سوي ديگر

استحكام، از سادگي و زيبايي 

ساخت با ابرخشت الهام گرفته از روش هاي باستاني و  .كرده استبرخوردار ي چشمگير
                                                 
1 http://calearth.org/about/about-nader-khalili.html 

در اين سازه ) در و پنجره(مشخص كردنِ مكانِ بازشوها براي 

پس از اينكه . از قالب هاي چوبي استفاده مي شودها، 

 انرا از جايش قالب ها ، ندشد سختبه خوبي ابرخشت ها 

.از بنا استفاده مي كنند يدر جاي ديگرددا مجو كرده خارج   

، )يسانتي متر 40404040تا  30303030(ديوارهاي ضخيم 

محيطي مطبوع در تابستان و زمستان براي 

ساكنين، با كمترين مصرف انرژي، فراهم مي 

                                                                   .كند
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و  »فشار« ينِبا تركيب دو ضددر آن، با خشت است كه  ايران زمان آزمودة معماريِ

، مهندسيسنت هوشمندانه  اين در. سدمي ر »تعادل و پايداري«به وحدت  »كشش«

چوبي يا  تيرهاي افقيِ ازنياز  ، بي، طي هزاره هاي متماديما سرزمينبسياري از مردم 

  .سقف بسازندر خود، فقط با خاك، س بااليو  يافتهبر نيروي جاذبه غلبه توانسته اند ، فلزي

جديد  اصولابر خشت از ساختمان با طراحيِ باستانيِ ساخت و ساز، اما عالوه بر اصول 

بيشترِ بنا در برابر  سازي راي مقاومب 3»پس كشيدگي«و  2»جداسازي پايه«مهندسي مثل 

قابليت هاي سازه به  نوع  افزودن سيم خاردار به طراحي اين. است بردههم بهره زلزله 

 همينناشي از  يابرخشت بناهايِ فوق العادةپايداريِ . مي افزايد آنموجود در  كششي

سازه هاي  روديناميكا شكلِ، مقاومت در برابر زلزلهبر عالوه . است يكشش نيرويِ

. ابرخشتي در برابر بادهاي شديد مثل طوفان هاي دريايي و گردبادها نيز مقاوم است

به همين دليل . ب كامال شناخته شده استسيالبله با مقاشني در گوني هايِ قابليت 

به لحاظ ويژگي هاي عايقي . مقاوم اندنيز ابرخشت در برابر سيل  بناهاي ساخته شده با

براي سرمايش و گرمايش فضاهاي (ي ابرخشتي از نظر نياز به مصرف انرژي خاك، بناها

قابل ضمن اينكه اساسا، به علت فقدان چوب يا ديگر مصالح  اند بسيار كم مصرف) دروني

                                                                .هم هستند ، ضد حريق ساخت آنهااحتراق در 

ابر خشت را مي . با ابرخشت، انعطاف پذيري آن است ساخت و ساز ويژگي ديگر مهندسيِ

به همان با ابر خشت، . توان، به همان سادگي كه يك سفالگر با گل سفال مي سازد فرم داد

سازه هاي مي توان مقاوم به زلزله ساخت،  و طاقيِ كه مي توان بناهاي گنبديهولتي س

ساخته شده با  اي موقتيِسرپناه ه. بنا كرد معمولي با فضاهاي مكعب مستطيلي نيز

پس از استفادة كه براي اسكان دادن به قربانيان بالهاي طبيعي ايده آل است، ابرخشت، 

با كشيدن اليه هاي براي بناهاي دائمي، . گرددمي بر زمينبه مرور تخريب شده و به مفيد، 

 بر سطوح دروني و بيرونيآستر و رويه  ،ضد آب

به بر ساختمان فرساينده  ، تاثير عواملِسازه

مي توان ابرخشت از فناوري . مي رسدحداقل 

براي ساختن سيلو، مدرسه، بهداري، يا سازه هاي 

زيربنايي مثل سد، آب انبار، جاده، پل و مقاوم 

                                .بهره بردنيز سازي مسيل ها 

                                                 
2 base isolation 
3 post tensioning  
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 مصالح

توليد كه براي ابرخشت مي توان از انواع گوني هاي  داده استنشان آزمايشات ميداني 

بافته  از گوني هايِ توصيه مي شود كهاما . يا طبيعي استفاده كرد يمصنوع اليافشده با 

يي مثل از نگهدارنده هاي شيميا الياف طبيعي كه براي دوام بيشتر آنها شده از

براي  هاسمي بودن آناين مواد به علت . شود پرهيز استفاده كرده اند جدا 4دئيفورمالد

در سازه هاي موقتي، كه . سازه و ساكنين آن زيانبار محسوب مي شود سالمت، كارگران

ي پوسند و ابرخشت ها بالياي طبيعي ساخته مي شود، گوني ها به مرور مبازماندگانِ براي 

اما در سازه هاي دائمي، گوني ها با اليه هاي ضد آب و روبنا . به تدريج به خاك بر مي گردد

ي جودر برابر فرسايش پوشيده شده و ) آهك يا سيمان سفيدتركيبي از خاك و (

                                                                                                            . ددگرحفاظت مي م

بود و نبود گوني پس از سخت شدن محتويات آن در استحكام بنا تاثيري ندارد كما اينكه 

، گوني ها را پاره كرده و ن ابرخشتسازندگانِ سازه هاي دائمي پس از سخت شدبرخي از 

ف گونة رديف هاي برخي از طراحان و سازندگان، شكلِ صد. كنندمي سازه جدا  از

خاك، كاه و . مي پسندندخود ساختمان يي جذاب براي به عنوان نماروي هم را ابرخشت 

آب كه طي هزاره ها براي ساخت و ساز با خاك در ايران به كار مي رفته است كماكان مي 

سالم و راحت براي عالقمندان به خانه دار شدن  مسكنيساخت مناسب براي تواند مصالحِ 

اما در صورتي كه كاه كافي در دسترس نباشد و يا مهارت، وقت يا جاي كافي . يردقرار گ

اهم نباشد، با پركردن گوني هاي آن فر خشت، خشك كردن و انبار كردنِ براي قالب زدنِ

كي يا لوله اي با مخلوطي از هر نوع خاك كه در محل وجود دارد مي توان به سرعت يك َت

مي بايد هاي دائمي بنا در براي استحكام بيشتر. دائمي ساختاي سرپناه اضطراري يا خانه 

                                           . گالوانيزة چهار پر و دو اليه استفاده شود حتما از سيم خاردارِ

هاي ايمني و آسايشداستاندار  

رنيا در آمريكا كه در موسسه هنر و معماري خاك در ايالت كاليف نمونه اي بناهاي ابرخشتيِ

 سخت گيرانةساخته شده است از بوته آزمايشات  زلزله ساختمان مقررات در آن ايالت

از اين رو بناهاي ابرخشتي كه در ساخت آنها سيم  5.با موفقيت بيرون آمده استخيز 

                                                 
4 formaldehyde 

سئوالنِ صدور پروانة ساخت بناهايگزارش رسمي م«براي اطالع بيشتر در اين مورد، نگاه كنيد به مطلبي با عنوان   5  

www.eabbassi.ir/pdf/article_apptech_sandbag_code_official.pdf : را در آدرس اينترنتي زير» مقاوم به زلزله   
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خاردار به كار رفته باشد، از سوي اين مرجع به عنوان سازه هاي مقاوم به زلزله، آتش، 

همچنين به بركت طراحي و حجم قابل . وفان هاي دريايي شناخته شده استسيل و ط

عايقي سترگ  ي ضخيمِ آنتوجهي از خاك كه در اينگونه بناها به كار رفته است، ديوارها

در برابر شرايط آب و هوايي سخت، در گرما و سرما، است و لذا محيطي راحت براي 

                                                                                             .دنفراهم مي كنخود ساكنين 

 
 


