
  

  

  

  

  

 رجاني در ساخت بناهاي سواحل جنوباستفاده از سنگهاي م

  

  سحر مخلصيان

  يخي از دانشگاه شهيد باهنر كرمانكارشناس مرمت و احياء بناهاي تار

  )تهران(  مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي از دانشگاه علم و صنعت ايرانكارشناس ارشد
  
  

  مقدمه

در ساختمانهاي قديمي بافت كهن بوشهر، سنگي به نام سنگ كار رفته  هيكي از مصالح بومي ب
مرجاني است كه با توجه به سهولت دستيابي به معادن و انطباق و سازگاري با شرايط محيطي و 

سازي شهرهاي ساحلي بوشهر داشته كه  فارس هنوز كاربرد فراواني در ساختمان خليجاقليمي 
جهت آشنايي محققين و دست اندركاران معماري به  تحقيقات به عمل آمده در اين زمينه ةنتيج

  .شرح زير ارائه مي گردد
 

  اريخي بندر بوشهر تةپيشين -1

هاي  مي ها نسبت مي دهند و آجرنوشته عيالة تاريخي اين شهر را به دورة پيشينمورخانبرخي 
وشهر كيلومتري جنوب غربي ب 12 ريشهر واقع درة در منطقتل پي ه هاي تلدست آمده در تپ هب

 بوشهر به عنوان پايگاه دريايي استفاده مي كردند، ةكنوني نشان مي دهد كه عيالميان از شبه جزير
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 بوشهر بوده تا اينكه پس ةبعد از اين دوره تا زمان نادرشاه افشار، ريشهر مهمترين آبادي شبه جزير
 وضعيت امنيت و  نادرشاه افشار به فكر تشكيل نيروي دريايي افتاد تا به،از به قدرت رسيدن

 او با تدبير، بهترين موقعيت ساحلي . و جزاير و سواحل آن سر و سامان دهدفارس خليجتجارت 
 نادري را ةرا با توجه به شرايط محيطي، اقليمي و امنيتي در رأس شمالي بندر بوشهر انتخاب و قلع

ب قدرتمندي براي بندر كه اين بندر رقي طوري ه ب،بنا كرد و نيروي دريايي ايران را تأسيس نمود
 و اقيانوس فارس خليج تجارت و بازرگاني ةبصره شد و در اين زمان تجار بوشهر قسمت عمد

  .هند را در دست داشتند
 كيلومترمربع مرز آبي با سواحل جنوبي 625بندر بوشهر، مركز استان بوشهر داراي   
  1. متر مي باشد4از سطح دريا  كيلومترمربع مساحت بوده و ارتفاع اين شهر 6/963 و فارس خليج
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 استان بوشهر

 منطقه ريشهر

 بافت قديم بوشهر

 بندر بوشهر- مركز استان بوشهر

  
  
   بوشهرزمين درهاي مختلف   اليه-2

  :اليه هاي مختلف زمين در بندر بوشهر به شرح ذيل مي باشد
 متري 2 تا 1باشد كه تا عمق  اين اليه شامل بقاياي مصالح بنايي گذشتگان مي  :الية باستاني -الف

  .سطح زمين را تشكيل داده است
بوده و   آبدار   الية خاك مارن الية خاكي دست نخورده و كامالً:» مارن«خاك   ةي ال-ب

اين  ).خاك نرم همراه با ماسة شسته شده( گِل باغچه مي باشد خصوصيات فيزيكي آن همانند
نش زمين و از بين بردن آن راپذير قابليت مناسبي در مستهلك كردن نيروي   نرم و انعطافةالي



 

  

57  استفاده از سنگهاي مرجاني در ساخت بناهاي سواحل جنوب

  

ه صورت غضروف عمل مي كند و مانع از انتقال نيروهاي وارده از زمين دارد و به عبارت ديگر ب
ترده  كه منجر به تخريب گسي شديدةبه ابنيه مي گردد و به همين دليل است كه تا به حال زلزل

  .فتاده استشده باشد در بوشهر اتفاق ني
 چكش باد و يا ةلوسي بهاين اليه كامالً سفت و محكم بوده و تنها : »كو« الية سفت زمين يا -ج

  2. مي گويند»كو«كلنگ امكان كندن آن وجود دارد و در اصطالح محلي به آن 
  

          

 

 "كو"اليه سفت زمين يا 
 اليه خاك مارن

 الية باستاني  

  
  
   سنگهاي مرجاني-3

كه طور   سنتي را تشكيل داده است و همانة ابنيةدر بندر بوشهر سنگهاي مرجاني مصالح عمد
جود دارد، زيرا اين منطقه اشاره شد در چند متري عمق زمين اليه هاي وسيعي از اين سنگها و

  3.برابر نظريه دانشمندان در گذشته جزء بستر دريا و پوشيده از آب بوده است
 كه به مرور و اليه اليه شين شدن اجسام جامد در آب درياستن سنگهاي مرجاني در اثر ته  

، )يلفس(جسم سنگ، يكنواخت نبوده و ممكن است از بقاياي اجساد حيوانات . گردند نشين مي ته
اليه هاي خاك و الي و بقاياي گياهان تشكيل شده باشد، اين نوع سنگها از جنس آهك و بيشتر 

  4.غيربلوري و ناخالص مي باشند
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 سنگهاي مرجاني

  
  
   ويژگيهاي سنگهاي مرجاني-4

 اين سنگها داراي تخلخل قابل مالحظه اي مي باشند، كه از نفوذ و انتقال رطوبت : تخلخل-الف
 و خاصيت موئينگي ضعيفي دارند و مانع از انتقال رطوبت كنند ري ميجلوگيبه داخل ساختمانها 

: را مي توان از اين فرمول به دست آورد 5تخلخل ظاهري. از پي و كف به ديواره ها مي گردند
   .D=  وزن خشك /S = ور در آب  وزن اشباع غوطه /W =وزن اشباع /P = درصد تخلخل

W-D/W-S                                          ×100P =  
 بيشتر سنگهاي مرجاني چگالي و وزن مخصوص پايين : چگالي و وزن مخصوص پايين-ب

هم در اين منطقه روبرو هستيم، ولي  دارند، هر چند با سنگهاي مرجاني با چگالي متوسط و زياد
  ساختمانهايتر شدن كلي ساختمان نسبت به پايين بودن وزن مخصوص اين سنگها موجب سبك

بايد توجه .  ساختمان مي شودةمشابه سنگي در نقاط ديگر مي گردد كه موجب كاهش وزن مرد
داشت كه ساختمانهاي بوشهر عمدتاً دو يا سه طبقه هستند و در صورت استفاده از مصالح ديگر، 

وان در  زياد را مي تةسنگ مرجاني با وزن ويژ.  اين ساختمانها چند برابر مي شوندةوزن مرد
 ة اين نوع سنگ با وزن ويژ. پي و نماي ساختمان مصرف كرد وروها  خيابان ها و پيادهسنگفرش

  .استزياد در برابر مواد قليايي مقاوم 
هاي قابل مالحظه اي در  و فرورفتگي اين سنگها داراي حفره ها : درگيري مناسب با مالت-ج

ي گردد و براي اين سطح خود هستند كه موجب درگير شدن هر چه بيشتر مالت با سنگها م
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از جنس آهك مي باشد استفاده ) خاك شُل(منظور از مالتي به نام شُل كه يك نوع خاك محلي
خاك : در روش اول: براي دو منظور استفاده مي شداين مالت به دو روش تهيه و . دندمي كر

ن مالت را شُل، آب و كاه ريز را مخلوط كرده، به مدت دو يا سه روز آن را ورز داده و سپس اي
خاك شُل را با آب و : براي ساختن ديوارهاي باربر و غير باربر استفاده مي نمودند و در روش دوم

خار و خاشاك مخلوط كرده و سپس با سرگين حيوانات آن را مي سوزاندند و مالت حاصله را 
ده و مانع از  حاصله قادر به نگهداري آب در خود بوةبه عنوان اندود بام استفاده مي نمودند، ماد

 سال عمر مي كرده است ولي يكي از معايب آن 15 تا 10نفوذ آب مي شده است و در حدود 
شوره زدگي در اثر تماس با آب مي باشد و به همين علت در حال حاضر از سيمان و گچ استفاده 

  6.مي شود

        

 

 مالت ُشل  استفاده شده  در ال به الي سنگ هاي مرجاني خاك ُشل

  
  
 خود عايق مناسبي براي  داشتن حفره هاي هوا در ميانة اين سنگها به واسط: عايق حرارتي-د

گرماي ( جداره ها مي گردند ةحرارت مي باشند و باعث جلوگيري از اتالف حرارت به واسط
  ).خارج كمتر به داخل نفوذ مي كند

 سنگ آهك خالص، چه از نوع كلسيتي و چه از نوع دولوميتي، سفيد رنگ است، اما : رنگ-هـ
  . تري، قهوه اي يا تيره تر مي دهدناخالصي هاي رسي يا كربناتي به آنها رنگ خاكس
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  بندي سنگهاي مرجاني  طبقه-5

بندي مي شوند كه عبارتند   و از لحاظ سختي به سه دسته طبقهسنگهاي مرجاني از لحاظ كاربرد
  :سنگ الشه، سنگ تراش و سنگي كه بين پي و ديوار قرار مي گيرد: از

چگالي زياد يعني درشت دانه و سفت  نوعي سنگ مرجاني مي باشد كه داراي : سنگ الشه-الف
  .بوده و غير قابل تراش است و مورد مصرفي آن در پي ساختمانها مي باشد

  

 

  

    
  

تر از سنگ الشه است و  ي چگالي كم بوده و نرماين نوع سنگ مرجاني دارا: سنگ تراش -ب
 .كاربرد آن در ديوارهاي باربر و غير باربر مي باشد

اين نوع سنگ ريزتر و كوچك تر از دو نوع ديگر بوده و : و ديوارسنگ مرجاني بين پي  -ج
 .داراي چگالي متوسط است كه كاربرد آن بين پي و ديوار مي باشد
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سنگ آهك ساختماني را به سه دسته تقسيم مي نمايد ASTMC 568 طبقه بندي استاندارد   
 20×15 ×10حداقل تا متر سانتي 45×25×15 قطعات معمولي مصرفي از حدود حداكثر ةو انداز
  7:متر بسته به محل مصرف متغيرند سانتي

  ؛بعك كيلوگرم بر مترم2160 تا1760 بين:سنگ آهك ساختماني با چگالي كم )1(
 ؛بعك كيلوگرم بر مترم2560 تا2160 بين:سنگ آهك ساختماني با چگالي متوسط) 2(
  .بعك مترم كيلوگرم بر2560بيشتر از: دسنگ آهك ساختماني با چگالي زيا )3(
  
  دن سنگ هاي مرجاني در بندر بوشهر معا-6

  8:چند معدن فعال سنگ مرجاني در اين شهر وجود دارند كه عبارتند از
  ؛)TANGAK-E-ZANGENE( تنگك زنگنه -الف
  ؛)TANGAK-E-SAFARI(يا تنگك صفري ) TANG-E-GARIB( تنگ قريب -ب
 .)TANGAK-E-MOHAMMAD JAFAR(تنگك محمد جعفر  -ج

 بندر بوشهر و در ةاين سه معدن در حوم.  مي باشند3و2و1اين سه معروف به تنگك كه   
افراد . واقع شده است) به طرف نيروگاه اتمي( هليله ةضلع شرقي نيروي دريايي و ابتداي جاد

بومي اين سنگها را استخراج كرده و براي ساخت و ساز در محل استفاده مي كنند و معدن نوعي 
به نام شُل كه در باال بدان اشاره شد و به عنوان مالت البه الي سنگهاي خاك از جنس آهك 

  .  قرار گرفته است3 و 2 بين تنگك ةمرجاني استفاده مي گردد در فاصل
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 منطقه ريشهر بندر بوشهر- مركز استان بوشهر

 بافت قديم بوشهر

 3و2و1  محدوده  تنگك 

 3-2-1معدن سنگ مرجاني -  تنگك 

  
سنگ هاي مرجاني هنوز در ساخت و  عكسهاي گرفته شده از معدن، نشانگر آن است كه از  

  .استفاده مي گردد سازهاي بوشهر
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   استخراج سنگهاي مرجانيةار و نحو ابز-7

 بسيار بااليي را مي طلبد، زيرا اين نوع سنگ در اثر هر نوع ةاستخراج سنگهاي مرجاني تجرب
: ضربه به راحتي خرد مي گردد و افراد بومي اين سنگها را به طرز ماهرانه اي با ابزار سنتي شامل

از معدن ) قالبي( ديلم، ديلم حربه و تركيب سرگين االغ و آب به صورت مكعب مستطيل
 استخراج بدين صورت مي باشد كه ابتدا روي ديوار معدن مورد نظر، ةاستخراج مي نمايند و طريق

 سانتي ايجاد نموده و در شيار 5يك شكل مربع شكل رسم نموده و با ديلم روي اضالع شيارهاي 
شند، سپس با ديلم سرگين االغ  قرار داده و بر روي آن كمي آب مي پا)  مكعبةقاعد(ضلع پايين 

  .  درجه ضربه وارد كرده و سنگ به شكل قالبي جدا مي شود45 ةحربه به وسط ضلع با زاوي
 افراد بومي مخلوط سرگين االغ و آب براي چرب كردن محل، جهت ضربه زدن ةبنا به گفت  

  .بوده و كار ديناميت را براي استخراج سنگ انجام مي دهد
  
 

 استخراخ سنگ مرجاني ( به شكل مكعب )  وسايل  استخراج سنگهاي مرجاني

   
  مرجاني در بناهاي بافت قديمگهاي  جزئيات اجرايي سن-8

  : طاق به شرح زير مي باشد- ستون و ديوارهاي باربر-جزئيات اجرايي سنگ هاي مرجاني در پي
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  پي -الف

در بناهاي سنگي بوشهر به علت وزن طاقهاي پوشش و ديوارهاي بلند و عريض،  نيرويي كه بر 
دي عريض تر از ديوار و با ارتفاعي سطح پي وارد مي شود زياد است، از اين رو، پي سنگي با ابعا

معلوم مي تواند تحمل نيروهاي وارده از بناهاي سنگي را داشته باشد كه ابعاد آن، با محاسبات 
شالوده در .  سازندگان تعيين مي شده استةدر قديم اين مشخصات با تجرب. تعيين مي گردد

ا عريض تر از مقطع ديوار عرض و ي ر به صورت پي نواري به دو روش همبناهاي قديمي بوشه
سازي از اين محل شروع  ح پي از قسمت سخت زمين آغاز و پياجرا مي شده است و مسلماً سط

 ة شفتةبعد از يك الي متر از سطح زمين 5/1اقل مي گرديد، براي اجراي پي ديوار در عمق حد
ن خاك پي  شدم آهك در حين اجراي شالوده به زمين اطراف باعث مستحكةنفوذ شيراب(آهك 
 مردم محل ةيا به گفت)  آهكةشفت(  آهكةشالوده را با سنگي محلي و مالت ماس) شده است مي
و باالخره پس از آماده شدن پي، سطح آن خيس شده  دريايي، تا سطح زمين ادامه داده تا ةماس

روي و سپس ديوار را بر بندي ماسه در سطح پي كشيده مي شود  مالت آهكي و يا سيماني با دانه
  9.كردند آن بنا مي

 

  پيوند در مقطع  A-A پالن پي سنگي

سطح زير پي 

 سطح روي پي

 پيوند سنگ كاري در پالن

A A 

  
  
 

 جزئيات پي سازي

 سنگهاي مرجاني (  سنگ الشه )

 مالت شفته آهك ياماسه دريايي

 مالت شفته آهك

 سنگهاي مرجاني (  سنگ الشه )

 مالت شفته آهك ياماسه دريايي

مالت شفته آهك 
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   ستون ها و ديوارهاي باربر-ب

جرز استوانه اي شكل كه سقف و اجزاء  «: دهخدا در تعريف ستون آورده شده استةنام در لغت
 ستونها به معني جرزهايي هستند كه در برش افقي، ابعاد سطح مقطع آنها ».فضا را نگه مي دارد

سطح مقطع ستونها عموماً به صورت مربع، مستطيل، . ي باشدنسبت به ارتفاع آن بسيار كوچكتر م
اين عناصر نيز همانند جرزها به صورت عمودي در فضا قرار . چندضلعي و يا دايره مي باشد

 از فارس خليج ةستونها عموماً در كران. گرفته و بار سقف و اجزاء آن را به پي منتقل مي نمايد
ا نيز تركيب مصالح مختلف جهت اجرا استفاده مي گردد، سنگ مرجاني ساخته شده اند، در ستونه

ته ستون بخشي از .  سرستون تشكيل شده است و قلم ستون،ته ستون: هر ستون از سه بخش
ستون است كه مرتبط با پي بنا بوده و نسبت به قلم ستون داراي سطح مقطع بزرگتر مي باشد و 

ستونهاي سنگي معموالً . اجرا مي گرددتوزيع مناسب تر و گسترده تر قلم ستونها با سنگ 
تعداد قطعات آن تابعي از ارتفاع ستون (يكپارچه نبوده و يك يا چند قطعه با برشي افقي مي باشند 

 .ستونهاي سنگي فقط براي يك طبقه طراحي مي شوند) است
سرستون بخشي . ته ستون ممكن است به صورت آشكار يا در زير كف بنا پنهان شده باشد  
سمت بااليي ستون است كه فرم آن تغيير يافته تا بتواند سقف و پوشش را بر روي خود جا از ق

فته در سقف داده و بار آن را به قلم ستون منتقل نمايد، هر ستون تابعي از مواد و مصالح به كار ر
 قلم ستون مقاومت فشاري كمتري داشته باشد تغيير فرم بيشتري ةدهند است هر چه مواد تشكيل

در بناهاي قديمي بوشهر عناصر باربر قائم همان .  سرستون و ته ستون به چشم مي خورددر
ديوارها و ستونها هستند كه آنها را از سنگ مرجاني، مالت شُل، چوب چندل به عنوان كالف 

) براي ايجاد زيرسري براي كالف ها(، اندود ساروج )براي يكسو و يكنواخت كردن نيروها(
با در نظر گرفتن باربر بودن . خر براي اندود نما از گچ كنگان استفاده شده استساخته اند و در آ

با . ديوارها و نيز نوع مصالح مصرفي و مقاومت كم فشاري آن، ضخامت بااليي به خود گرفته اند
.  متر مي رسد15 بهاين وصف ساختمانهاي مرتفعي با آنها ساخته شده است كه گاه ارتفاع آنها 

بقات باال براي دستيابي به فضاي بيشتر ديوارهاي خارجي بر روي كنسولهاي چوبي همچنين در ط
در مواردي كه . استوار گشته اند كه در اين حالت ديوار طبقات همكف خروج از مركزيت دارند
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بار وارده بر تيرهاي كنسول چوبي كم است، تعادل آن توسط وزن وارد بر تيرها حفظ مي گردد 
ر وارده زياد باشد جهت برقراري ايستايي آن از دستكهاي چوبي در زير تيرها ولي در جايي كه با

جهت توزيع يكنواخت نيروي اين ديوارها از كالف چوبي در امتداد طول . ده استشاستفاده 
كالف . ارتفاع اين كالفها از سطح زمين وابسته به نوع ديوار است. ديوار استفاده مي نموده اند

 همكف اكثراً به دليل عدم وجود بازشو در ارتفاع كمي از سطح ةني طبقچوبي ديوارهاي بيرو
اما در ديوارهايي كه داراي بازشوهايي نظير در و يا پنجره هستند، كالفي باالي . زمين قرار دارند

همچنين كالف در محل بازشوهاي . بندبازشو قرار مي گيرند و حكم نعل درگاه را نيز مي يا
 ةبدين معنا كه عالوه بر اتصال ستونها از ناحي. نيز وجود دارند) حد فاصل بين دو ستون(بزرگتر

  10.سقف به يكديگر در ارتفاعي پايين تر از سقف نيز توسط اين كالفها به هم دوخته شده اند

  

  
 

نحوه انتقال نيرو پس از تأثير عامل مخل 

F=P/A 

        با كاهش سطح مقطعA، تنش افزايش مي يابد.

 

 نحوه انتقال نيرو در يك ستون سالم 
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 مالت ُشل

 اندود نما با گچ نيم كوب

 سنگهاي مرجاني

 ايجاد زيرسري با مالت ساروج

 بكارگيري چندل( تير چوبي) در كنجهاي ديوار

 جزئيات ديوار

 يكسو و يكنواخت كردن نيروها

 كالف چوبي سنگهاي مرجاني سنگهاي مرجاني

 كنسول چوبي

كالف هاي چوبي 

  ( عنصر كششي)

كالف هاي چوبي 

 ( عنصر كششي)

 سنگهاي مرجاني

 حكم نعل درگاه

  

  
  اصول كلي استفاده از سنگ در ساختمانهاي سنگي

شود بايد در   وزن يك پاره سنگ طبيعي كه براي ساختن ديوار سنگي انتخاب مي: وزن سنگ-1
  .حدي باشد كه يك نفر بتواند آن را برداشته و در ديوار جاي دهد
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سنگ بايد در ديوار به حالت طبيعي، يعني در راه خواب خود :  استقرار سنگة نحو-2
اين مسئله در مورد سنگهاي اليه اليه، از اهميت . دقرار گير) گونه كه در معدن بوده است همان(

به طور كلي، راستاي نيروهاي وارد بر هر قطعه سنگ ساختماني، بايد . اي برخوردار است ويژه
سنگ ) رگه(بايد عمود بر راه خواب ) نيروها ( فشارها .( عمود بر رگه يا خواب طبيعي آن باشد

  11.)وارد شوند
 

 خواب(رگه طبيعي)

 حالت استقرارسنگ(درست)

درز قائم 
 حالت استقرار سنگ(غلط)

 نحوه تراش سنگ هاي مرجاني

  
  
  . تقريباً صاف و سالم سنگ انتخاب شود بايد از برِنماي سنگ:  نماي سنگ-3

 مناسب از سنگهاي كوتاه ةدر هر نوع ديوارسازي سنگي، بايد با استفاد:  قفل و بست سنگها-4
 سنگ در ديوار ةريش.  و عمقي، قفل و بست الزم را ايجاد كرد)كله(و بلند ريشه ) راسته(ريشه 

 سنگ راسته، دست كم يك سنگ كله 2 رركلي، به ازاي هبه طو. متر كمتر باشد  سانتي15نبايد از 
 3/1در هر رج بايد (و در هر مترمربع نماي ديوار، دست كم يك سنگ عمقي بايد به كار رود 

 ةدر ديوارهايي كه بين فضاي داخلي و خارجي يك ساختمان، در منطق ).، سنگ كله باشدهاسنگ
 كلفتي ديوار و نه بيشتر، 3/2 ةاي تجمعي به انداز سنگهة ريشةرطوبتي قرار دارند، بهتر است انداز

 آن تمام كلفتي ديوار را بپوشاند، ممكن است باعث نفوذ ةزيرا سنگي كه ريش در نظر گرفته شود
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پشت اين سنگ عمقي، به نسبت ضخامت ديوار، . رطوبت از خارج ديوار به داخل ساختمان شود
 .گيرد يك سنگ راسته يا يك سنگ كله قرار مي

 15 رديفي از سنگهاي كله كه حداقل متر بيشتر شود  سانتي60 از حدود گر ضخامت ديوارا  
بديهي است . دنگير پوشانند در تمام ضخامت ديوار به دنبال هم قرار مي متر يكديگر را مي سانتي

سنگ عمقي  توان از جمله در ديوارهاي داخلي، درصورت امكان، مي در مناطق و موارد ديگر، از
  .استفاده كرد) متر  سانتي60تا (كلفتي ديوار  متي برابر بابا ضخا

  
 

 سنگ كله

 سنگ راسته

 سنگ عمقي

 سنگ مياني ديوار

  سانتي متر15حداقل 

 سنگ پشت ديوار

 سنگهاي بلند ريشه

  
  

ولي چون   متر كمتر باشد،  سانتي40نبايد از ) با مالت(ضخامت ديوار سنگي :  ضخامت ديوار-5
 بيروني ساختمانها ةبيشتر سنگهاي طبيعي عايق حرارتي نيستند، بهتر است ديوارهاي سنگي جدار

به عبارت ديگر، براي طوالني كردن زمان عبور . متر ساخت  سانتي45اقل برابر درا با ضخامتي ح
مقدار اين افزايش، نسبت به ضخامت . سرما و گرما از ديوار سنگي بايد به ضخامت آن افزود

  . است3/1ديوار آجري با كاركرد مشابه، دست كم برابر 
  

ه منظور انتقال بهتر شوند، ب در ديوارهاي سنگي كه با مالت ساخته مي:  عدم تماس سنگها-6
 بين دو سنگ بايد ةالزم است هيچ سنگي مستقيماً با سنگ ديگر در تماس نباشد و رابط  نيروها،

اي از  جز قسمت نما، توسط اليه ه يعني دور تا دور سنگها، ب حتماً از طريق مالت انجام گيرد،
مياني (مت توكار سنگ بايد به خوبي به مالت بچسبد و سنگهاي قس. مالت احاطه شده باشد

  .بايد كامالً در مالت غرق شوند) ديوار
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وقت   زيرا به علت اينكه سطوح سنگها هيچ  هم در تماس باشند گها نبايد مستقيماً بانس -الف
شوند و بار به صورت  اي باالتر بر نقاط تماس وارد ميه يهصاف نيستند، نيروهاي قائم از ال

  . خش و منتقل نمي شودپيكنواخت 
  
  
  
 متعادلي رز از طريق مالت، به طيدر حالتي كه بين دو سنگ، مالت قرار گرفته باشد نيروهاي -ب

  .شوند پخش و منتقل مي
  

  بناي رج اول

 در ديوارهاي سنگي با مالت براي استقرار سنگهاي رج اول بايد پخ سنگها را با استفاده از مالت
شار دست يا كوبيدن تيشه، سنگ را بر به اين صورت كه با ف. بر روي پي يا زيرسازي گذاشت

درزهاي قائم را . روي مالت مستقر كرد تا مالت در زير سنگ پخش شود و تمام قسمتها را پركند
  .  حشرات نشودةنيز بايد با كمچه از مالت پر كرد تا محل عبور و تجمع آب باران يا الن

  
  )در ديوارسازي(نصب سنگ 

نگ بر روي ديوار درحال ساختمان پرتاب يا كشيده شود، هنگام اجراي عمليات بنايي نبايد س
. جا نشود هبلكه بايد با دقت در محل مربوطه نصب گردد تا سنگهاي كار گذاشته شده جاب

 به نحوي كه هيچ زمان، هيچ قسمت بنا بيش از يك د،چيني بايد به طور يكنواخت انجام گير سنگ
  .رج از قسمتهاي ديگر آن باالتر نباشد

  
  فقي سراسريابند 

ساخته ) بدون رج و نامرتب(در بيشتر ديوارها اعم از خشكه چين و با مالت كه با نماي درهم 
اين . در ضخامت ديوار ايجاد شود) سراسري( يك بند افقي   متر ارتفاع5/1شوند بايد در هر  مي
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ي انتقال بهتر كار به منظور محدود كردن درهم ريختگي نما و مهمتر از آن متعادل كردن ديوار برا
 ديوارسازي اين بند افقي ةبراي ادام. گيرد  قائم به طرف پائين و پي ديوار انجام ميينيروها
توضيح داده شد، عمل ) بناي رج اول( كه در مورد سنگهاي رج زيرين ديوار در قسمت گونه نهما
  .شود مي

محل ( درز 3بيشتر از  نبايددر سطح جلو، پشت، بافت افقي و بافت قائم ديوار، هرگز  :بندها
گاه نبايد يك درز چهارراهي تشكيل  يعني هيچ. به هم برخورد كنند)  دو سنگ توسط مالتاتصال
كه بر روي هم قرار  يش از مجموع ارتفاع دو سنگ باشدبطول درزهاي قائم در نما نبايد . شود
  .اند گرفته
 

 غلط درست درست غلط

  
  

فقي بين دو درز قائم در دو رج متوالي  اةبيشتر در ديوارها، فاصل) هموژنيته(براي همگني  :همگني
 10هيچ حالتي اين اندازه نبايد از  ولي در. سنگها بايد حداقل برابر با نصف ارتفاع رجها باشد

متر براي سنگهاي گونيا شده يا سنگهايي كه   سانتي15متر براي سنگهاي قواره و بادبر و از  سانتي
  .نماي مربع شكل دارند، كمتر باشد

 

t>15سانتي متر  

t>h/2 

h 

t>10  سانتي متر

t >h/2 

h 
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 بندكشي درزهاي نما نشان داده شده است كه متناسب با نوع و مقاومت سنگ، ةنمون :بندكشي
و اقليم، مورد ) در بندكشي(نوع و مقاومت مالت، محل احداث ديوار، نماسازي درزها  همچنين

 .گيرد استفاده قرار مي
  .دارد خطر خرد شدن مالت بندكشي در موقع يخبندان وجود -)همباد(بندكشي توپر يا پخ  -الف
  

  

  
  
 احتمال نفوذ آب و خطر خرد شدن مالت بندكشي -) الماس تراش(بر   بندكشي الماس-ب

  .وجود دارد
  

   هم زيبا و هم تا حدودي مقاوم، اين نوع بندكشي– بندكشي فتيله-ج
  .است
  
 قابل قبولي ة بدون مالت بندكشي است و در بيشتر مناطق، نمون-)اندخن(درز توخالي  -د

 .باشد مي
  

   طاق سنگي-ج

اجرا مي ) تويزه و عرقچين(پوشش سقف در بناهاي سنگي به دو روش تخت و تاق چشمه 
در نواحي خوزستان و قسمتي از بندر بوشهر از پوششهاي سنگي به نام طاق سنگي استفاده . شود

در اين پوشش نيز از سنگهاي الشه كه داراي خلل و فرج هايي مي باشد و يا سنگهاي . شده است
  .و عرقچين استفاده مي شود) تاق باريكه(سته شده جهت اجراي تويزه شك
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   پوشش طاق سنگيةنحو

 20 تا 15ارتفاع ساختن لنگه قالب، مقطع و . ساختن اين طاق در فرم طاق و تويزه مي باشد
به علت .  گچ و بن بنا ساخته مي شودةوسيل به طول دهنه انتخاب مي گردد و بهمتر نسبت  سانتي

در بسياري از نواحي جنوب ايران در . ه اين قالب گچي دارد، آن را شمشيرك مي نامنددوري ك
پس از ساختن .  معروف است»بنكي « نيز مي گويند و از اين رو به طاقهاي»بنك «روستاها بدان

 سانتي 50 حدود ةقالبهاي گچي و استقرار آنها بر روي سرپايه ها و يا ديوارهاي سنگي به فاصل
تكه گچ هايي را كه از تخريب (نها به وسيله سنگهاي قواره شده مالت همراه با گچوره متر بين آ

پوشش تويزه با رعايت دور و قوس ). رويه اندود ساختمان به دست مي آيد، گچوره مي نامند
متر عرض داشته باشد بين تويزه 20/1پس از پوشش دو تويزه، طاق كه مي تواند تا. انجام مي شود
و با استفاده از نشست سنگهاي پخ شده در يكديگر و با رعايت دور، از دو شانه با مالت گچ 

پس از پايان تاق، دوغاب عسلي گچ بر پشت تاق سنگي . قالبهاي گچي در تويزه پوشش مي شود
 مصالح سبك انجام ةوسيل سپس پر كردن كونال تاق به. د آيدريخته شده تا يكپارچگي به وجو

رسي ريخته شود و سپس متر خاك نرم غير  سانتي10 تا 7ة اق به اندازشده، چنانچه سطح پشت ت
  12.اندود كاهگل گردد، كار اصولي خواهد شد

  
  گيري نتيجه

با توجه به خصوصيات سنگهاي مرجاني و سازگاري و انطباق آن با شرايط محيطي و اقليمي 
 به وفور يافت فارس خليج ساحلي ة و سهولت دستيابي به اين نوع سنگ كه در كرانفارس خليج

مي شود، اصلح است، از اين نعمت خدادادي كه راز ماندگاري را در بردارد به منظور ساخت و 
  . برداري نمود  بهرهفارس خليجساز در بناهاي شهرهاي ساحلي 
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