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ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خواص مکانیکی خشت با استفاده از الیاف خرما

حسین محمدی، ابوالفضل اسالمی*، رضا مرشد

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

خالصه: مقاومت فشاری نسبتاً پایین و نیز مقاومت کششی ناچیز به همراه عدم شکل پذیری کافی از ضعف های اساسی ساختمان های 
گلین به شمار می رود که باعث آسیب-پذیری آن ها در برابر بارهای ثقلی و جانبی از جمله بار زلزله می گردد. در این مطالعه آزمایشگاهی 
امکان استفاده از الیاف درخت خرما به عنوان یک مسلح کننده طبیعی جهت بهبود خواص مکانیکی خشت شامل مقاومت فشاری، 
مقاومت کششی و شکل پذیری مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور بلوک های خشتی در ابعاد 50 × 200 × 200 میلی متر 
مکعب و با افزودن الیاف خرما به مقدار 0، 0/25، 0/5، 0/75 و 1% وزنی خاک ساخته می شود. مقاومت فشاری از نمونه های مکعبی 
به ابعاد 50 × 50 × 50 میلی متر مکعب که از بلوک های خشت کامل بریده شده و شکل پذیری نمونه ها نیز با استفاده از منحنیهای 
تنش - کرنش فشاری حاصل محاسبه می شود. به منظور ارزیابی مقاومت کششی نمونه ها، از آزمایش خمش سه نقطه ای بر روی 
نمونه های مکعب مستطیلی به ابعاد 50 × 50 × 200 میلی متر مکعب که از بلوک های خشت کامل بریده شده، استفاده می شود. 
نتایج به دست آمده نشان می دهد افزودن مقدار 0/25% الیاف خرما می تواند مقاومت فشاری خشت را تا حدود 50% و افزودن %1 
الیاف مقاومت کششی آن را تا بیش از 100% نسبت به نمونه شاهد افزایش دهد. همچنین بر پایه آنالیز نتایج به دست آمده از آزمایش 
های فشاری و خمش سه نقطه ای، روابط تحلیلی برای تخمین مقاومت فشاری و کششی مصالح خشتی مسلح شده با الیاف خرما )با 

مقدار الیاف 0 تا 1%( پیشنهاد می شود.
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مقدمه- 1
خاک یکی از قدیمی ترین و نخستین مصالح ساختمانی بوده که از گذشته 
تاکنون در ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفته است.  استفاده از مصالح 
خاکی هنوز در بسیاری از کشورهای جهان که روش های مدرن برای ساخت 
و ساز پرهزینه محسوب می  شود، یک روش متداول به شمار می  رود ]1[. در 
حال حاضر تقریبًا بیش از 30% جمعیت جهان در ساختمان  های ساخته شده با 
مصالح خاکی زندگی می  کنند ]2[. آمارهای موجود نشان می دهد میزان قابل 
توجهی از ساختمان های مسکونی ساخته شده در کشورمان ایران به   ویژه در 
مناطق کویری و روستایی از جنس خاک و از نوع خشتی هستند. قدیمی  ترین 
بقایای باقی مانده از این ساختمان  های خشتی در ایران مربوط به حدود 6000 
سال قبل از میالد مسیح بوده که در دره های شهر دهلران پیدا شده است ]3[. 
همچنین بسیاری از آثار تاریخی و فرهنگی به جا مانده نظیر نارین قلعه میبد 
و مسجد جامع فهرج یزد از نوع گلی و خشتی هستند که قدمت چندین هزار 

ساله دارند. از ویژگی  های مثبت مصالح خشتی می  توان به سازگاری با محیط 
زیست، اقتصادی بودن، سرعت اجرا و دسترسی آسان اشاره کرد ]2[. با این 
وجود، عملکرد سازه های خشتی در زلزله های گذشته مطلوب نبوده و عمدتًا 
بوده است ]4[. همچنین  زیادی همراه  با خسارت های جانی و مالی  همراه 
در  ساختمان  های خشتی  طراحی  برای  مناسب  استاندارد  و  آیین  نامه  فقدان 
برابر بارهای ثقلی و لرزه ای، نیاز به بررسی و بهبود خواص مکانیکی مصالح 
خشتی را ضروری می سازد. از طرفی انتخاب شهر یزد به عنوان شهر میراث 
جهانی در سال 2017 میالدی توسط سازمان یونسکو1 ]5[ اهمیت حفظ و 

مقاوم سازی سازه  های خشتی را در این شهر تاریخی چند برابر می  کند.
از  یکی  مانند خشت،  در مصالح خاکی  افزودنی  های طبیعی  از  استفاده 
به حساب  نوع مصالح  این  مکانیکی  بهبود خصوصیات  در  موثر  راه  کارهای 
می آید و از دیرباز مورد توجه گذشتگان بوده است. بسیاری از افزودنی  های 
طبیعی نظیر کاه، خرده چوب، الیاف خرما و آهک نسبتًا ارزان بوده و معمواًل 

1  UNESCO
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عنوان  به  افزودنی  ها  نوع  این  از  استفاده  آن  بر  هستند. عالوه  دسترس  در 
تثبیت یا مسلح کننده نیاز به تکنولوژی خاص و پیچیده ای ندارد. از طرفی 
افزودنی  های طبیعی مشکالت و آلودگی  های زیست محیطی کمتری نسبت 

به افزودنی  های غیرطبیعی مثل سیمان بر جای می  گذارند. 
در سال های اخیر محققان زیادی به بررسی و بهبود خصوصیات مکانیکی 
مصالح خشتی با استفاده از افزودنی  های طبیعی پرداخته اند ]6-8[. با توجه 
به نتایج مطالعات گذشته، خصوصیات مکانیکی مصالح خشتی ساخته شده 
با و یا بدون افزودنی  های طبیعی به پارامترهای مختلفی نظیر نوع افزودنی، 
-10[ دارد  بستگی  نمونه  بارگذاری  نحوه  و  نمونه ها  شکل  افزودنی،  مقدار 

از  استفاده   ،]6[ همکاران  و  بوهیکا1  آزمایش های  نتایج  اساس  بر   .]6 و   8
کاهش جمع  شدگی،  موجب  بلوک  های خشتی  در  کاه  الیاف  مناسب  مقادیر 
نمونه  ها می  شود.  برشی  بهبود مقاومت  و  افزایش مقاومت کششی، فشاری 
اودرا  اوگو2 و همکاران ]11[ تأثیر نوعی الیاف طبیعی به نام فونیو3 و میزان آن 
را )0/2، 0/4، 0/6، 0/8 و 1% وزنی خاک( روی خواص مکانیکی و فیزیکی 
از  استفاده  داد  نشان  آن ها  مطالعه  نتایج  کردند.  بررسی  خشتی  بلوک  های 
الیاف، مقاومت فشاری و کششی نمونه  ها را به ترتیب تا 18 و 12% نسبت به 
نمونه شاهد بهبود می بخشد. همچنین در مطالعه آن  ها افزایش مقدار الیاف از 
مقدار 0/2 تا 0/4% وزنی خاک، باعث افزایش مقاومت فشاری شد، در حالی   
که افزایش مقدار الیاف از 0/4 تا 1% به تدریج باعث کاهش مقاومت فشاری 
شده به طوری  که مقاومت فشاری نمونه مسلح شده با 0/6% الیاف، کمتر از 
مقاومت نمونه شاهد به دست آمد. بر اساس نتایج آزمایش مقاومت فشاری 
و  نارگیل  الیاف  مانند  طبیعی  الیاف  کردن  اضافه   ،]12[ همکاران  و  دنسو4 
الیاف تفاله نیشکر تا میزان 0/5% وزنی خاک در خشت، باعث افزایش قابل 
به بیش  الیاف  افزایش مقدار  با  توجه مقاومت فشاری می  شود، در حالی  که 
از 0/5% مقاومت فشاری کاهش یافته و در بعضی نمونه  ها مقاومت فشاری 
از مقاومت نمونه شاهد کمتر به دست آمد. کانچا - ریدل5 و همکاران ]13[ 
و  )0/5 و 2% وزنی خاک(  مقادیر  با  الیاف گیاه جوت6 )کنف هندی(  تأثیر 
را روی خواص مکانیکی خشت  )7، 15 و 30 میلی  متر(  طول  های مختلف 
بررسی کردند. نتایج مطالعه آن  ها نشان داد به طور کلی افزودن الیاف باعث 
افزایش مقاومت کششی نمونه  ها نسبت به نمونه شاهد می  شود. این افزایش 

1  Bouhicha
2  Ouedraogo
3  Fonio straw
4  Danso
5  Concha - Riedel
6  Jute fiber

در نمونه  های مسلح شده با 2% الیاف و با طول الیاف 30 میلی  متر نسبت به 
سایر نمونه  های مسلح شده مشهود  تر بود. همچنین در مطالعه آن  ها اضافه 
تأثیر قابل توجهی در  الیاف حتی در مقادیر کم )0/5% وزنی خاک(  کردن 
کاهش عرض ترک  های جمع شدگی ناشی از خشک شدن داشت. ایگ7 و 
همکاران ]14[ اثر افزودن الیاف درخت موز با مقادیر مختلف )0/25، 0/5، 
بررسی  فیزیکی خشت  و  مکانیکی  خواص  بر  را  خاک(  وزنی   %1 و   0/75
کردند. نتایج بررسی آن  ها نشان داد افزودن مقدار 0/75 % الیاف به خشت 
الیاف   %0/5 مقدار  افزودن  و    %49 حدود  تا  را  فشاری  مقاومت  می  تواند 
مقاومت کششی را تا حدود 114% نسبت به نمونه شاهد افزایش دهد. با این 
  حال نتایج مطالعه آن  ها نشان داد اضافه کردن بیش از حد الیاف به خشت 
اوالسیا8 و  نمونه  ها دارد.  بهبود مقاومت فشاری و کششی  تأثیر کمتری در 
همکاران ]15[ در مطالعه خود تأثیر دو نوع الیاف طبیعی کاه و نوعی گیاه 
دریایی9 با مقادیر )0/5، 1/5 و 3% وزنی خاک( و طول  های مختلف )10 و 
30 میلی  متر و طول بلند( را بر خواص مکانیکی خشت بررسی کردند. نتایج 
مطالعات آن  ها نشان داد استفاده از مقدار و طول مناسب از الیاف کاه می  تواند 
مقاومت فشاری و کششی نمونه  ها را به ترتیب 69 و  37 % نسبت به نمونه 
شاهد افزایش دهد. همچنین استفاده از مقدار و طول مناسب از الیاف گیاه 
دریایی می  تواند مقاومت فشاری نمونه  ها را تا حدود 60% و مقاومت کششی 
را تا حدود 46% نسبت به نمونه شاهد افزایش دهد. با این   حال به طور کلی 
نشان  از خود  بهتری  مکانیکی  دریایی خواص  گیاه  الیاف  دارای  نمونه های 
دادند. در جدول 1 خالصه نتایج برخی مطالعات گذشته که از الیاف طبیعی 

برای بهبود خواص مکانیکی خشت استفاده کرده  اند، آورده شده است. 
از مهم  ترین ضعف های مصالح خشتی مقاومت کششی پایین آن  ها و عدم 
شکل   پذیری کافی در برابر بارهای وارده است. با توجه به مصرف گسترده 
این ماده ساختمانی قدیمی به ویژه در مرمت و بازسازی بافت های تاریخی، 
مطالعات بیشتری در زمینه بهبود خواص مکانیکی این نوع مصالح الزم به 
به  توجهی  قابل  طور  به  خشتی  سازه  های  عملکرد  طرفی  از  می  رسد.  نظر 
اجزاء تشکیل دهنده آن  ها یعنی دیوار و سقف بستگی داشته و مقاوم سازی 
دیوارهای خشتی می  تواند باعث بهبود عملکرد سازه ای این نوع ساختمان  ها 
اجزاء  که  خشتی  بلوک  های  مکانیکی  خواص  بهبود  [. همچنین  20[ شود 
بنابراین  ارتقاء دهد.  سازنده دیوارها هستند، می تواند عملکرد دیوارها را نیز 
درخت  الیاف  وزنی  مختلف  مقادیر  افزودن  اثر  آزمایشگاهی  مطالعه  این  در 

7  Ige
8  Olacia
9  Seagrass fiber
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مکانیکی خشت  بهبود خواص  بر  کننده طبیعی  عنوان یک مسلح  به  خرما 
بررسی می گردد. اگر چه مطالعات محدودی در زمینه استفاده از الیاف خرما 
برای مسلح کردن خشت صورت گرفته، از نظر برنامه آزمایشگاهی )شامل 
روند ساخت بلوک  های خشت، تعداد و ابعاد نمونه  هاِی آزمایش، روش انجام 
آزمایش  ها و...( با مطالعه حاضر تفاوت اساسی دارند؛ به ویژه آن   که مطالعات 
گذشته کمتر به بررسی خاصیت شکل  پذیری پرداخته  اند. در این مطالعه ابتدا 
بلوک  های خشت با مقادیر مختلف الیاف به روش سنتی ساخته و در نهایت 
آزمایش  های   فشاری و خمش سه نقطه  ای روی نمونه  های بریده شده از آن  ها 
انجام شد و نتایج با نمونه شاهد مقایسه گردید. نتایج این مطالعه می  تواند 
در زمینه بهبود خصوصیات مکانیکی مصالح خشتی مورد استفاده قرار گیرد.

 برنامه آزمایشگاهی2- 
 برنامه آزمایش  ها2- 1- 

الیاف خرما بر خواص مکانیکی خشت،  افزودن  تأثیر  ارزیابی  به منظور 
5 طرح اختالط خاک با درصدهای مختلف وزنی الیاف خرما ساخته شد. بر 
مقاومت  بیشترین  موارد  اکثر  در   ،)1 )جدول  گذشته  مطالعات  نتایج  اساس 

فشاری و کششی در نمونه  های خشت مسلح شده با مقادیر الیاف کمتر از %1 
وزنی خاک به  دست آمده است. همچنین با توجه به این   که استفاده بیش از 
حد الیاف )بیش از 1%( باعث گلوله شدن و چسبیدن الیاف خرما به هم در 
زمان ترکیب با خاک و در نتیجه عدم کارایی مناسب آن می  شود، بنابراین 
مقادیر الیاف برای ساخت خشت  ها برابر 0/25، 0/5، 0/75 و 1% وزنی خاک 
منظور  به  نیز  )شاهد(  الیاف  بدون  گرفته شد. همچنین خشت  های  نظر  در 

کنترل و مقایسه نتایج ساخته شد.
به منظور توزیع یکنواخت الیاف در نمونه ها و همچنین تطابق بلوک  های 
ابعاد کاربردی )50 ×  ابتدا خشت  های کامل در  با شرایط کارگاهی،  خشتی 
200 × 200 میلی  متر مکعب( ساخته شده و سپس نمونه  های مورد استفاده 
در آزمایش  ها از خشت  های کامل بریده شدند. مشخصات و ابعاد خشت  های 
کامل و نمونه  های بریده شده از آن  ها برای آزمایش  های فشاری و خمش سه 
نقطه  ای در جدول 2 خالصه شده است. در هنگام برش نمونه ها دقت کافی 
به عمل آمده تا از آسیب به آن ها جلوگیری شود. در مجموع در این تحقیق 
آزمایش  های 1( دانه بندی و هیدرومتری خاک 2( تعیین مشخصات مکانیکی 
الیاف خرما 3( فشاری خشت و 4( خمش سه نقطه  ای خشت صورت گرفتند.

جدول 1. خالصه نتایج برخی مطالعات گذشته

Table 1. Summary of the results of the past studies
 . خالصه نتایج برخی مطالعات گذشته 1جدول 

Table 1. Summary of the results of the past studies 
 

 مقدار الیاف نوع الیاف 
 )درصد وزنی خاک(

 طول الیاف
(mm ) 

بیشترین مقاومت  
 فشاری 

 بیشترین مقاومت کششی
 مرجع

مقدار  
(MPa) 

میزان 
 الیاف )%(

مقدار  
(MPa) )%( میزان الیاف 

 [8] 6/0 0/ 08 6/0 91/6 - 0/ 9و   0/ 6، 3/0، 0 خرده چوب
 [8] 3/0 1/0 9/0 8/ 71 10-40 0/ 9و   0/ 6، 3/0، 0 کاه

 [7] 0/ 25 1/ 45 0/ 25 4/ 44 - 5/0و  25/0، 0 پشم گوسفند
الیاف درخت 

 [14] 5/0 3/0 0/ 75 76/1 75 1و  75/0، 5/0، 25/0، 0 موز

 [15] 5/0 56/0 5/0 2/ 82 30و   10 3و   1/ 5،  5/0، 0 کاه
 [ 16] 5/0 1/ 95 0 4/ 53 10-40 5و   4،  3،  1،  5/0، 0 کاه

الیاف گیاه 
 [17] 2/0 1/ 15 4/0 2/ 85 60و  30 8/0و   0/ 4،  2/0، 0 بامیه 

الیاف گیاه 
 [18] 5/0 66/0 0 2/ 48 30و   15، 7 2و  5/0، 0 جوت 

و   0/ 6، 0/ 5، 4/0،  0/ 3،  2/0، 0 کاه
9/0 80-20 88 /2 0 - - [19] 
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مشخصات مصالح  مصرفی- 2- 2
خاک- 1- 2- 2

کوره های  در  استفاده  مورد  خاک  از  خشت،  بلوک  های  ساخت  برای 
سنتی آجر شهر یزد که در حال حاضر نیز برای ساخت خشت خام و آجر 
ذرات  برای  خاک  دانه بندی  گردید.  استفاده  می  گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
استاندارد  مطابق  هیدرومتری  آزمایش  توسط  میکرومتر   75 از  کوچک تر 
میکرومتر   75 از  بزرگ تر  ذرات  برای  و   ]21[  ASTM D7928-17

ASTM D6913/ استاندارد  مطابق  الک،  با  دانه بندی  آزمایش  توسط 
 1 شکل  در  حاصل  دانه بندی  منحنی  شد.  انجام   ]22[  D6913M-17

نشان داده شده است.
و  اتربرگ  حدود  شامل  استفاده،  مورد  رس  خاک  فیزیکی  مشخصات 

شاخص خمیری مطابق با استاندارد ASTM D4318-17 ]23[ تعیین 
گردید. همان گونه که در جدول 3 نشان داده شده، خاک مورد استفاده از نوع 

رسی با خاصیت خمیری پایین )CL( طبقه بندی می شود.

الیاف خرما- 2- 2- 2
خرما  درخت  تنه  دور  به  بافته  به صورت  طبیعی  حالت  در  خرما  الیاف 
هستند.  توجه  قابل  نسبتًا  آب  جذب  و  توپر  ساختاری  دارای  که  پیچیده اند 
هم  از  را  آن  پود  و  تار  خیساندن،  و  درخت  از  الیاف  این  جداسازی  از  پس 
جدا می کنند. در این تحقیق الیاف به قسمت های کوچک تر خرد شد. شکل 
2 الیاف خرمای خرد شده و یک تصویر میکروسکوپی بزرگ شده از آن را 

نشان می  دهد. 

جدول 2. نمونه های آزمایش

Table 2. Experimental specimens های آزمایش. نمونه2جدول 
Table 2. Experimental specimens 

 توضیحات  نوع آزمایش نمونه 

 

- 

های سنتی ساخته شده در ابعاد  خشت
طرح اختالط )شامل نمونه   5در  -کاربردی 
طرح اختالط مسلح به الیاف با   4شاهد و 

 ( %1و   0/ 75،  0/ 5، 25/0درصدهای 

 

های کامل از هر طرح  نمونه از خشت 6 آزمایش فشاری
 اختالط بریده شد. 

 

های کامل از هر طرح  نمونه از خشت 6 ای آزمایش خمش سه نقطه
 اختالط بریده شد 
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بندی خاک. منحنی دانه1شکل   

Figure 1. Particle size distribution of soil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. منحنی دانه بندی خاک

Fig.1. Particle size distribution of soil

جدول 3. مشخصات فیزیکی خاک

Table 3. Physical properties of soil
. مشخصات فیزیکی خاک3جدول   

Table 3. Physical properties of soil 
 

 وزن واحد حجم
)3(kN/m 

نشانه 
 اجزاء خاک )%(  حدود اتربرگ )%(  خمیری

 رس الی ماسه حد روانی  حد خمیری 4/10 2/15
8/20 2/31 22 4/37 6/40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فیزیکی الیاف خرمای مورد استفاده شامل طول، قطر، وزن 
مخصوص و جذب آب در جدول 4 آمده است. 

نقطه  کرنش  مقاومت کششی،  شامل  خرما  الیاف  مکانیکی  مشخصات 
آزمایش کشش مستقیم روی  انجام  با  گسیختگی و مدول االستیسیته، که 
الیاف و مطابق با استاندارد ASTM D3822-07 ]24[ تعیین شده، در 

با  الیاف  از  نمونه   20 میانگین  مشخصات،  این  است.  شده  آورده   5 جدول 
انجام شده  آن  ها  روی  مستقیم  آزمایش کشش  که  است  مختلف  قطرهای 
 ASTM D3822-07 است. برای انجام این آزمون مطابق با استاندارد
]24[، طول خالص هر نمونه از الیاف زیر دستگاه بارگذاری 100 میلی  متر و 

سرعت بارگذاری 0/05 میلی  متر بر ثانیه بود. 
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جدول 4. مشخصات فیزیکی الیاف خرما

Table 4. Physical properties of palm fibers

 

. مشخصات فیزیکی الیاف خرما4جدول   
Table 4. Physical properties of palm fibers 

 

جذب آب تا حد اشباع  kN/m)3(وزن مخصوص  ( mmقطر )  (mmطول )
 )درصد وزنی الیاف( 

5-60 1-1/0 6/18- 9/6 154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5. مشخصات مکانیکی الیاف خرما

Table 5. Mechanical properties of palm fibers
 . مشخصات مکانیکی الیاف خرما5جدول 

Table 5. Mechanical properties of palm fibers 
 

 مدول االستیسیته  کرنش نقطه گسیختگی مقاومت کششی

محدوه 
(MPa) 

میانگین  
(MPa) 

ضریب 
تغییرات  

)%( 
ضریب  میانگین  محدوه

 تغییرات )%( 
محدوه  

(MPa) 
میانگین  

(MPa) 

ضریب 
تغییرات  

)%( 

36-136 86 29 180/0-  
046/0 109/0 33 4032- 743 2382 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ب( تصویر میکروسکوپ الکترونی از الیاف الف( الیاف خرمای خرد شده 

. الیاف خرما2شکل   
Figure 2. Palm fibers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. الیاف خرما

Fig. 2. Palm fibers
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 نحوه ساخت بلوک  های خشت2- 3- 
برای ساخت خشت  های مسلح شده با الیاف در کارگاه، پس از مخلوط 
و  شد  اضافه  آب خوره  صورت  به  آن  به  آب  خشک،  خاک  با  الیاف  کردن 
روی آن جهت جلوگیری از تبخیر پوشانده شد. مقدار آب مورد استفاده برای 
ساخت خشت شاهد تقریبًا 0/25% وزنی خاک و برای خشت  های مسلح شده 
با الیاف با توجه به جذب آب الیاف تقریبًا 0/27 تا 30% وزنی خاک بود. بعد 
از گذشت 3 روز، مخلوط به خوبی با پا ورز داده شد تا نرم و یکنواخت شود. 
چنانچه ِگل حاصل حالت خمیری مناسب نداشته باشد باید مقدار کمی آب 
به مخلوط اضافه کرد و یا در صورت اضافه بودن آب باید اجازه داد مقداری 
از آب مخلوط تبخیر شود و آن  گاه قالب  گیری انجام شود. به منظور همسان 
عملیات  گونه  هیچ  قالب  گیری  هنگام  خشت،  ساخت  سنتی  روند  با  بودن 
متراکم سازی انجام نشده و خشت  های حاصل بدون تراکم و با دست ساخته 
شدند. شکل 3 مراحل خشت زنی را نشان می  دهد. خشت  های ساخته شده 
به مدت  از ساخت  و پس  بودند  میلی  متر مکعب  ابعاد 50 ×200 ×200  در 
یک ماه در محیط کارگاه نگهداری شده تا کاماًل خشک شوند. در نهایت 6 
نمونه مکعبی با ابعاد 50 × 50 × 50 میلی  متر مکعب جهت آزمایش مقاومت 
فشاری و 6 نمونه مکعب مستطیلی با ابعاد 50 × 50 × 200 میلی متر مکعب 
جهت آزمایش خمش سه نقطه ای از خشت  های هر طرح اختالط، بریده شد.

روش انجام آزمایش  ها - 4- 2
 آزمایش فشاری2- 4- 1- 

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف الیاف خرما بر رفتار خشت تحت 
فشار محوری خالص، تعداد 6 نمونه مکعبی به ابعاد 50 × 50 × 50 میلی  متر 
مکعب مطابق با استاندارد   اروپایی EN 1926 ]25[ تحت آزمایش فشاری 
قرار گرفت. پس از کالهک گذاری سطح نمونه  ها به وسیله یک الیه نازک 
مالت گچ، بارگذاری به صورت جابجایی - کنترل و با سرعت ثابت 0/01 
میلی  متر بر ثانیه انجام شد ]26[. شکل 4 یک نمونه مکعبی را تحت آزمایش 
دست  به   کرنش   - تنش  منحنی  های  از  استفاده  با  می  دهد.  نشان  فشاری 
آمده، مقاومت فشاری )fc (، کرنش متناظر با تنش فشاری حداکثر، کرنش 
(، شکل    پذیری و مدول االستیسیته  uε (، کرنش نهایی ) yε نقطه تسلیم )

uε برای هر نمونه تعیین شد. شکل  پذیری به صورت نسبت کرنش نهایی )
( محاسبه می گردد. در این مطالعه به منظور  yε ( به کرنش نقطه تسلیم )
محاسبه کرنش نهایی و تسلیم، از منحنی دو خطی مطابق با پیشنهاد پاریسی 
با کرنش  و همکاران ]26[ استفاده گردید. بدین منظور کرنش نهایی برابر 

نقطه متناظر با 0/8 تنش فشاری حداکثر )0.8fc( بعد از نقطه اوج منحنی 
تعیین می  شود. همچنین مطابق شکل 5 مساحت زیر دو نمودار اصلی و دو 
خطی از مبدأ تا باری معادل 0/8 تنش فشاری حداکثر )0.8fc( با یکدیگر 
 )0.7fc( برابر بوده و دو نمودار همدیگر را در باری معادل 0/7 تنش حداکثر
با  مطابق  سکانتی  مدول  صورت  به  نیز  االستیسیته  مدول  می  کنند.  قطع 
NP EN 1052–1 ]27[ و به صورت شیب خط وصل شده  استاندارد 
بین مبدا و نقطه متناظر با یک سوم تنش فشاری حداکثر )1/3fc( تعریف 

می  شود.

آزمایش خمش سه نقطه  ای- 2- 4- 2
به منظور تخمین مقاومت کششی نمونه ها، آزمایش خمش سه نقطه ای 
روی نمونه  های مکعب مستطیلی به ابعاد 50 × 50 × 200 میلی  متر مکعب 
که از هر طرح اختالط از بلوک  های خشت   کامل بریده شده بود، انجام شد. 
بارگذاری نمونه به صورت جابجایی - کنترل و با سرعت ثابت 0/01 میلی متر 
بر ثانیه انجام گرفت ]26[. برای قرار دادن نمونه زیر دستگاه بارگذاری مطابق 
شکل 6 و با توجه به استاندارد ASTM C348-14  ]28[، ابتدا از هر 
طرف به فاصله 20 میلی  متر با استفاده از میلگرد بدون آج )به طول حداقل 
طوری  به  شد  ایجاد  تکیه گاه  هایی  نمونه(  عرض  از  بزرگ تر  میلی  متر   20
که فاصله خالص تکیه  گاه ابتدایی و انتهایی از هم برابر 160 میلی  متر بود. 
بار  که  گرفت  قرار  طوری  نمونه  باالی  و  وسط  در  میلگرد  یک  همچنین 
توسط دستگاه به صورت نقطه  ای به وسط نمونه وارد شود. سپس حداکثر 
به  توجه  با  نهایت  در  اندازه  گیری شد.  نمونه  برای هر  قابل تحمل  نیروی 
هر  گسیختگی(  )مدول  کششی  مقاومت   ]29[  EN1015-11 استاندارد 

نمونه با استفاده از تئوری اویلر - برنولی مطابق رابطه )1( به دست آمد:

(1)

و   شماره معادله مورد 
 MathTypeمعادله تایپ شده در  محل قرارگیری 

 9صفحه  _(1) 1
21.5t فارسی 

Flf
bd

= 

 11صفحه  - (2) 2
 فارسی 

3 29.51 19.24 10.31 3.39cpf p p p= − + + 

 13صفحه  - (3) 3
132cp فارسی  cpE f= 

 15صفحه  - (4) 4
 فارسی 

20.64 1.91 0.56tpf p p= − + + 

 2صفحه - (1) 5
21.5t انگلیسی

Flf
bd

= 

 

 

F حداکثر نیروی  tf مقاومت کششی بر حسب مگاپاسکال، که در آن 
l فاصله خالص بین تکیه  گاه  ها بر حسب  وارد بر نمونه بر حسب نیوتون، 
حسب  بر  نمونه  عمق   d و  میلی  متر  حسب  بر  نمونه  عرض   b میلی  متر،

میلی  متر است.
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 خوره ب( ایجاد آب خاک خشک الف( مخلوط الیاف با 

  
 د(  ورز دادن مخلوط خوره با پالستیکج( پوشاندن آب

  
 های آماده شده و( خشت گیری و خشت زنی ه( قالب

 های خشت در کارگاه . مراحل تولید بلوک3شکل 
Figure 3. Production steps of adobe bricks in workshop 

 

 

 

 

 

شکل 3. مراحل تولید بلوک های خشت در کارگاه

Fig. 3. Production steps of adobe bricks in workshop
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. یک نمونه مکعبی تحت آزمایش فشاری 4شکل   

Figure 4. A typical cube specimen under compression test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4. یک نمونه مکعبی تحت آزمایش فشاری

Fig. 4. A typical cube specimen under compression test

 

کرنش –. منحنی دو خطی نظیر منحنی تنش 5شکل   
Figure 5. Bilinear stress-strain curve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 5. منحنی دو خطی نظیر منحنی تنش – کرنش

Fig. 5. Bilinear stress-strain curve



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 6، سال 1401، صفحه 2321 تا 2342

2330

 تحلیل و نتایج3- 
منحنی  های تنش - کرنش فشاری- 1- 3

منحنی های تنش - کرنش حاصل از آزمایش فشاری نمونه ها در شکل 7 
نشان داده شده است، در حالی  که مقادیر عددی مقاومت فشاری و تحلیل  های 
آماری مربوط به آن در جدول 6 قابل مشاهده می  باشند. الزم به ذکر است که 
NF به معنای نمونه های شاهد است و نمونه های مسلح شده با الیاف با توجه 

 0.25F میزان الیاف به کار رفته در آن ها نام گذاری شده اند )به عنوان مثال
به معنای نمونه  های مسلح شده با 0/25% الیاف است(. 

با مقایسه منحنی های تنش - کرنش نمونه  ها مالحظه مي شود که افت 
با  به مقاومت حداکثر،  از رسیدن  بعد  الیاف  با  بار در نمونه های مسلح شده 
سرعت کمتری نسبت به نمونه  های  شاهد )NF( رخ می دهد که بیانگر رفتار 
نمونه های  در  رفتار  این  است.  الیاف  با  شده  مسلح  نمونه های  شکل  پذیرتر 

مسلح شده با مقادیر 0/5 و 0/75% الیاف مشهودتر است.
الیاف   %0/25 با  شده  مسلح  نمونه هاي   ،6 جدول  نتایج  به  توجه  با 
بیشترین  داراي  مگاپاسکال   5/03 فشاري  مقاومت  میانگین  با   )0.25F(
مقاومت فشاري هستند که تقریبًا 50% بیشتر از مقاومت فشاری نمونه های 
فشاری  مقاومت  به عالوه  است.  مگاپاسکال  میانگین 3/36  مقدار  با  شاهد 
همه نمونه های مسلح شده با الیاف از نمونه های شاهد بیشتر است، به طوری 
که میانگین مقاومت فشاری در نمونه  های مسلح شده با 0/5، 0/75 و %1 

  
ای. یک نمونه مکعب مستطیلی تحت آزمایش خمش سه نقطه6شکل   

Figure 6. A typical prism specimen under three-point bending test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. یک نمونه مکعب مستطیلی تحت آزمایش خمش سه نقطه ای

Fig. 6. A typical prism specimen under three-point bending test

الیاف به ترتیب حدود 41، 32 و 17% نسبت به نمونه شاهد افزایش یافته 
را می  توان  الیاف  افزودن  با  نمونه  های خشتی  بهبود مقاومت فشاری  است. 
به زبری سطح الیاف که درگیری مناسبی بین الیاف و ماتریس خاک ایجاد 
می  کند )مطابق تصاویر میکروسکوپ الکترونی شکل 8( و همچنین استحکام 
کششی باالی الیاف خرما که با پیوند مناسب، از گسترش و انتشار ترک  ها 

جلوگیری می  کند، نسبت داد ]30 و 12 و 11[. 
روند نتایج مقاومت فشاری در جدول 6 نشان می  دهد مقاومت فشاری 
مقاومت  به  و  داشته  کاهش  الیاف  مقدار  افزایش  با  مسلح شده،  نمونه های 
نمونه شاهد نزدیک شده است؛ چرا که با افزایش میزان الیاف خرما، الیاف در 
بین ذرات خاک قرار گرفته و باعث کاهش اتصال و اصطکاک ذرات خاک و 

در نتیجه کاهش مقاومت فشاری می  شود ]31[. 
در شکل 9 منحنی میانگین مقاومت فشاری نمونه  های مکعبی بر حسب 
مقدار الیاف به کار رفته در آن  ها و همچنین منحنی درجه سه برازش شده 
بین نقاط این منحنی ترسیم شده است. با استفاده از آنالیز داده  های به دست 
آمده از آزمایش فشاری، می  توان رابطه )2( که رابطه درجه سه بین دو پارامتر 
مقاومت فشاری و مقدار الیاف به کار رفته در نمونه  های مکعبی است را برای 

تخمین مقاومت فشاری خشت مسلح به الیاف خرما پیشنهاد داد. 

(2)

و   شماره معادله مورد 
 MathTypeمعادله تایپ شده در  محل قرارگیری 

 9صفحه  _(1) 1
21.5t فارسی 

Flf
bd

= 

 11صفحه  - (2) 2
 فارسی 

3 29.51 19.24 10.31 3.39cpf p p p= − + + 

 13صفحه  - (3) 3
132cp فارسی  cpE f= 

 15صفحه  - (4) 4
 فارسی 

20.64 1.91 0.56tpf p p= − + + 

 2صفحه - (1) 5
21.5t انگلیسی

Flf
bd

= 
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 0.25Fب(  NFالف( 

  
 0.75Fد(  0.5Fج( 

 
 1.0Fه( 

های مکعبیکرنش نمونه -های تنش . منحنی7شکل   
Figure 7. Stress-strain curves of cube specimens 

 

 

 

 

 

شکل 7. منحنی های تنش - کرنش نمونه های مکعبی

Fig. 7. Stress-strain curves of cube specimens
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جدول 6. نتایج مقاومت فشاری حاصل از منحنی های تنش – کرنش

Table 6. Results of the compressive strength obtained from the stress-strain curves

 

کرنش  –های تنش . نتایج مقاومت فشاری حاصل از منحنی6جدول   
Table 6. Results of the compressive strength obtained from the stress-strain curves 

 

 نمونه 
کرنش متناظر با تنش  مقاومت فشاری

 حداکثر
حداکثر  

(MPa) 
 حداقل 

(MPa) 
میانگین  

(MPa) 
 انحراف معیار 

(MPa) 
ضریب 

 تغییرات )%( 
  *تغییرات

  *تغییرات میانگین  )%(
)%( 

NF 64/3 06/3 36/3 19 /0 7/5 - 0076 /0 - 
0.25F 65/5 14 /4 03 /5 45 /0 9/8 7/49 0090 /0 4/18 
0.5F 15 /5 35 /4 75 /4 32 /0 7/6 4/41 0132 /0 6/73 
0.75F 85 /4 08 /4 43 /4 24 /0 5/5 8/31 0120 /0 8/57 
1.0F 28 /4 54 /3 94 /3 27 /0 8/6 3/17 0089 /0 1/17 

 گیری شده است. متناظر با تنش حداکثر، نسبت به نمونه شاهد اندازهو میانگین کرنش  تغییرات میانگین مقاومت فشاری *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 . تصویر میکروسکوپ الکترونی از الیاف درون خشت8شکل 

Figure 8. Microscopic illustration of palm fibers inside adobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palm fiber Palm fiber 

شکل 8. تصویر میکروسکوپ الکترونی از الیاف درون خشت

Fig.8. Microscopic illustration of palm fibers inside adobe

 p cpf مقاومت فشاری خشت بر حسب مگاپاسکال و که در رابطه )2(،
مقدار الیاف به کار رفته در آن بر حسب درصد است. الزم به ذکر است صحت 
رابطه )2( فقط در محدوده درصد وزنی الیاف 0 تا 1% است. همچنین مقدار 
R2 )ضریب تعیین1 یا میزان پراکندگی داده  ها( رابطه )2( برابر 0/76 است. 

مقادیر عددی مدول االستیسیته به دست آمده از منحنی  های تنش – 
کرنش فشاری نمونه  ها )شکل 7( و تحلیل  های آماری آن در جدول 7 گزارش 
االستیسیته  مدول  مقادیر  میانگین   ،7 جدول  نتایج  به  توجه  با  است.  شده 

1  Coefficient of determination

نمونه  های مسلح شده با الیاف نسبت به نمونه شاهد بیشتر بوده و باالترین 
مقدار مربوط به نمونه با مقدار الیاف 0/25% است. تغییرات مدول االستیسیته 
فشاری نمونه های مسلح شده با الیاف نسبت به نمونه شاهد نشان می  دهد 
با افزایش مقدار الیاف به تدریج از شدت روند کاهشی موجود کاسته شده به 
طوری که نمونه  های مسلح شده با 0/75 و 1% الیاف تقریبًا مدول االستیسیته 
االستیسیته  مدول  بر  الیاف  مثبت حضور  تأثیر  مسئله  این  داشتند.  مشابهی 
بلوک های خشتی را نشان می  دهد؛ هر چند با افزایش مقدار الیاف این مقدار 

کاهش یافته است.



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 6، سال 1401، صفحه 2321 تا 2342

2333

 
 های مکعبی خشت بر حسب مقدار الیاف منحنی میانگین مقاومت فشاری نمونه .9شکل 

Figure 9. Average compressive strength curve of adobe cubes versus fiber content 
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شکل 9. منحنی میانگین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی خشت بر حسب مقدار الیاف 

Fig. 9. Average compressive strength curve of adobe cubes versus fiber content

جدول7. مقادیر مدول االستیسیته به دست آمده از منحنی های تنش – کرنش فشاری

Table 7. Results of elastic modulus obtained from the compressive stress-strain curves

 

کرنش فشاری  –های تنش . مقادیر مدول االستیسیته به دست آمده از منحنی7جدول  
Table 7. Results of elastic modulus obtained from the compressive stress-strain curves 

 

 نمونه 
 مدول االستیسیته 

انحراف معیار   ( MPaمیانگین ) (MPaحداقل ) (MPaحداکثر )
(MPa)  )%( تغییرات ضریب تغییرات*  )%( 

NF 532 5/398 23 /465 75 /48 5/10 - 
0.25F 13 /724 600 19/672 76/51 7/7 5/44 
0.5F 89 /706 516 75/604 17/63 4/10 0/30 
0.75F 64/669 22 /472 65/557 89/61 1/11 9/19 
1.0F 614 89 /462 46/550 72 /51 4/9 3/18 

 گیری شده است. *تغییرات میانگین مدول االستیسیته نسبت به نمونه شاهد اندازه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فشاری  مقاومت  و  االستیسیته  مدول  داده  های  آنالیز  از  استفاده  با 
نمونه  های مکعبی می  توان رابطه خطی )3( را برای تخمین مدول االستیسیته 

خشت مسلح شده با الیاف خرما بر حسب مقاومت فشاری آن تخمین زد.

(3)

و   شماره معادله مورد 
 MathTypeمعادله تایپ شده در  محل قرارگیری 

 9صفحه  _(1) 1
21.5t فارسی 

Flf
bd

= 

 11صفحه  - (2) 2
 فارسی 

3 29.51 19.24 10.31 3.39cpf p p p= − + + 

 13صفحه  - (3) 3
132cp فارسی  cpE f= 

 15صفحه  - (4) 4
 فارسی 

20.64 1.91 0.56tpf p p= − + + 

 2صفحه - (1) 5
21.5t انگلیسی

Flf
bd

= 

 

 

مقاومت  و  االستیسیته  مدول  ترتیب  به   cpf و  CPE  ،)3( رابطه  در 
فشاری خشت مسلح شده با الیاف خرما بر حسب مگاپاسکال است. الزم به 

ذکر است مقدار ضریب R2 )ضریب تعیین( رابطه )3( برابر 0/9 است.
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 شکل  پذیری3- 2- 
منحنی های دوخطی نظیر هر یک از منحنی  های تنش - کرنش نمونه  ها 
در شکل 10 و مقادیر عددی داده  های به دست آمده از منحنی  های دوخطی 
در جدول 8 آمده است. همچنین به منظور بررسی تأثیر درصد الیاف بر مقدار 
شکل  پذیری، منحنی میانگین شکل  پذیری نمونه  ها بر حسب درصد الیاف در 

شکل 11 ترسیم شده است.
با  الیاف   %0/5 با  شده  مسلح  نمونه  های   ،8 جدول  نتایج  به  توجه  با 
مربوط  و کمترین شکل  پذیری  بیشترین شکل  پذیری  دارای  میانگین 2/90 
به نمونه شاهد )بدون الیاف( با میانگین 1/62 است. این مسئله نشان می  دهد 
الیاف شکل    پذیری بیشتری نسبت به نمونه شاهد  با  نمونه  های مسلح شده 
با 0/25، 0/5، 0/75 و %1  نمونه  های مسلح شده  در  افزایش  این  داشتند. 
الیاف به ترتیب برابر 19، 79، 35 و 26% نسبت به نمونه شاهد است. بهبود 
در  الیاف  نقش  به  می  توان  را  الیاف  افزودن  با  خاصیت شکل  پذیری خشت 
جلوگیری از باز شدن ترک  ها )فشاری و خمشی( نسبت داد که از افت ناگهانی 
بار )نیرو( در نمونه جلوگیری می  کنند. با توجه به شکل 11، با افزایش مقدار 
الیاف به بیش از 0/5% روند بهبود خاصیت شکل  پذیری کندتر شده و باعث 
شده تا مقادیر شکل  پذیری به شکل  پذیری نمونه شاهد نزدیک شود. از موارد 
ذکر شده می  توان نتیجه گرفت افزودن الیاف خرما به مقدار 0/75 و 1% در 
تأثیر مثبت کمتری در بهبود خاصیت شکل  پذیری آن دارد؛ چرا که  خشت 
الیاف شده و  و  بین ذرات خاک  باعث کاهش اصطکاک  الیاف  زیاد  مقادیر 
در نتیجه نقش الیاف در جلوگیری از باز شدن ترک  ها کمتر و منجر به افت 

سریع  تر بار و در نتیجه کاهش شکل  پذیری می  شود.

 مقاومت کششی3- 3- 
خالصه نتایج آزمایش خمش سه نقطه ای برای هر گروه از نمونه ها در 

جدول 9 آمده است.
نتایج آزمایش خمش سه نقطه ای نشان می دهد مقاومت کششی نمونه ها 
با افزایش مقدار الیاف افزایش یافته به طوری   که حداکثر مقاومت کششی 
و  مگاپاسکال   1/12 میانگین  با  الیاف   %1 با  شده  مسلح  نمونه  به  مربوط 
حداقل مقاومت کششی مربوط به نمونه شاهد )بدون الیاف( با میانگین 0/55 
با  نمونه  های مسلح شده  مقاومت کششی همه  مگاپاسکال است. همچنین 
الیاف نسبت به نمونه شاهد  افزایش داشته و این افزایش در نمونه  های مسلح 
شده با 0/25، 0/5، 0/75 و 1% الیاف به ترتیب برابر 53، 80، 96 و %103 
است. با توجه به مطالب ذکر شده افزودن الیاف خرما از مقدار 0/25 تا %1 
وزنی خاک به طور مستقیم باعث افزایش مقاومت کششی شده، هر چند روند 

نتایج نشان می  دهد سرعت افزایش مقاومت کششی نسبت به نمونه شاهد 
با افزایش مقدار الیاف کاهش یافته است. بهبود مقاومت کششی با افزودن 
الیاف را می  توان به مقاومت کششی باالی الیاف و توانایی آن  ها در جلوگیری 

از باز شدن ترک  ها نسبت داد ]32[.
در شکل 12 منحنی میانگین مقاومت کششی نمونه  های مکعب مستطیلی 
خشت بر حسب مقدار الیاف به کار رفته در آن  ها و همچنین منحنی درجه 
دو برازش شده بین نقاط این منحنی ترسیم شده است. با استفاده از آنالیز 
داده  های به دست آمده، رابطه درجه دو )4( برای تخمین مقاومت کششی 

خشت بر حسب مقدار الیاف به کار رفته در آن پیشنهاد می شود. 

(4)

و   شماره معادله مورد 
 MathTypeمعادله تایپ شده در  محل قرارگیری 

 9صفحه  _(1) 1
21.5t فارسی 

Flf
bd

= 

 11صفحه  - (2) 2
 فارسی 

3 29.51 19.24 10.31 3.39cpf p p p= − + + 

 13صفحه  - (3) 3
132cp فارسی  cpE f= 

 15صفحه  - (4) 4
 فارسی 

20.64 1.91 0.56tpf p p= − + + 

 2صفحه - (1) 5
21.5t انگلیسی

Flf
bd

= 

 

 

tpf مقاومت کششی خشت بر حسب مگاپاسکال و  که در رابطه )4(، 
p مقدار الیاف مورد استفاده در آن بر حسب درصد است. مقدار R2 )ضریب 

تعیین( رابطه )4( برابر 0/91 است. الزم به ذکر است صحت رابطه )4( فقط 
در محدوده درصد وزنی الیاف 0 تا 1% است.

منحنی نیرو – تغییر مکان آزمایش خمش سه نقطه  ای برای یک نمونه 
بدون الیاف و یک نمونه مسلح شده با 0/5% الیاف در شکل 13 نشان داده 

شده است.
تا رسیدن به نقطه حداکثر  با توجه به منحنی شکل 13، هر دو نمونه 
نیروی کششی از یک رفتار خطی االستیک پیروی کرده و در نهایت، ترک  ها 
گسترش یافته و منجر به شکافت نمونه شده است. در نمونه بدون الیاف این 
شکافت منجر به گسیختگی ناگهانی و دو نیم شدن نمونه شد، در حالی    که 
در نمونه مسلح شده با الیاف، شکافت ایجاد شده به دلیل وجود الیاف منجر 
به گسیختگی کامل نمونه نشده است )شکل 14(. همچنین در نمونه مسلح 
شده با الیاف، پس از رسیدن به نیروی حداکثر و افت بار، تحمل نیرو ادامه 
پیدا کرده است. همچنین در  ادامه  داشته و ترک  ها به صورت کنترل شده 
نمونه  های با مقدار الیاف کمتر عرض ترک گسیختگی بعد از شکست کامل 
نمونه، بیشتر است. با توجه به نتایج جدول 9 و منحنی  های شکل 13، عالوه 
بر تأثیر الیاف در افزایش مقدار حداکثر نیروی گسیختگی، مشاهده می  شود 
نمونه  های مسلح شده با الیاف، در نقطه متناظر با نیروی حداکثر، تغییر مکان 
الیاف  مقدار  افزایش  با  مقدار  این  و  داشته  شاهد  نمونه  به  نسبت  بیشتری 
الیاف جابجایی متناظر با  افزایش یافته است به طوری   که در نمونه با %1 
نیروی حداکثر بیش از 100% نسبت به نمونه ی شاهد افزایش داشته است. 
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 0.25Fب(  NFالف( 

  
 0.75Fد(  0.5Fج( 

 
 1.0Fه( 

ها کرنش نمونه -های تنش های دوخطی متناظر با منحنی. منحنی10شکل   
Figure 10. Bilinear curves of actual stress-strain curves of specimens 

 

شکل 10. منحنی های دوخطی متناظر با منحنی های تنش - کرنش نمونه ها

Fig. 10. Bilinear curves of actual stress-strain curves of specimens
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جدول 8. نتایج حاصل از منحنی های دوخطی

Table 8. Results of bilinear curves

 

های دوخطی. نتایج حاصل از منحنی8جدول   
Table 8. Results of bilinear curves 

 

 نمونه 
 پذیری شکل  نهایی کرنش  کرنش تسلیم

انحراف  میانگین  حداقل  حداکثر میانگین  میانگین 
 معیار 

ضریب 
 تغییرات )%( 

* تغییرات

)%( 
NF 0063 /0 0102 /0 83 /1 37 /1 62/1 15 /0 3/9 - 

0.25F 0065 /0 0127 /0 40 /2 63/1 92 /1 24 /0 8/12 5/18 
0.5F 0075 /0 0219 /0 31 /3 41 /2 90 /2 31 /0 8/10 0/79 
0.75F 0081 /0 0180 /0 72 /2 89 /1 19 /2 31 /0 1/14 2/35 
1.0F 0065 /0 0132 /0 51 /2 67/1 04 /2 26/0 9/12 9/25 

 گیری شده است.پذیری نسبت به نمونه شاهد اندازه*تغییرات میانگین شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها بر حسب درصد الیافپذیری نمونه. منحنی میانگین شکل11شکل 

Figure 11. Average ductility curve of specimens versus fiber content 
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شکل 11. منحنی میانگین شکل پذیری نمونه ها بر حسب درصد الیاف

Fig. 11. Average ductility curve of specimens versus fiber content
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جدول 9. نتایج آزمایش خمش سه نقطه ای

Table 9. Results of three-point bending test

 

ای . نتایج آزمایش خمش سه نقطه9جدول   
Table 9. Results of three-point bending test 

 

 نمونه 

تغییر مکان متناظر با   نیروی حداکثر
 مقاومت کششی نیروی حداکثر

میانگین   (kNمیانگین )
(mm ) 

  * تغییرات
)%( 

حداکثر 
(MPa) 

حداقل  
(MPa) 

میانگین  
(MPa) 

انحراف  
معیار 

(MPa) 

ضریب 
تغییرات 

)%( 

*  تغییرات

)%( 

NF 29 /0 492/0 - 61/0 44 /0 55 /0 06/0 2/10 - 
0.25F 44 /0 583/0 5/18 9/0 77 /0 84 /0 04 /0 2/5 7/52 
0.5F 51 /0 754/0 3/53 09 /1 86/0 99 /0 08 /0 7/7 80 
0.75F 56/0 002/1 7/103 09 /1 02 /1 08 /1 04 /0 0/4 3/96 
1.0F 58 /0 011/1 5/105 19 /1 02 /1 12 /1 07 /0 1/6 6/103 

 گیری شده است. متناظر با نیروی حداکثر و میانگین مقاومت کششی، نسبت به نمونه شاهد اندازه*تغییرات میانگین تغییر مکان  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های خشت بر حسب مقدار الیاف. منحنی  میانگین مقاومت کششی نمونه12شکل 

Figure 12. Average tensile strength of adobe specimens versus fiber content 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 12. منحنی  میانگین مقاومت کششی نمونه های خشت بر حسب مقدار الیاف

Fig.12. Average tensile strength of adobe specimens versus fiber content
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 الیاف % 5/0مکان یک نمونه بدون الیاف و یک نمونه مسلح شده با  تغییر –های نیرو منحنی. 13 شکل

Figure 13. Load-displacement curves of a specimen without fiber and a specimen with 0.5% fiber 
content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 13. منحنی های نیرو – تغییر مکان یک نمونه بدون الیاف و یک نمونه مسلح شده با 0/5% الیاف

Fig. 13. Load-displacement curves of a specimen without fiber and a specimen with 0.5% fiber content

 

 
 ای ها بعد از آزمایش خمش سه نقطه. نمونه14شکل 

Figure 14. Status of specimens after three-point bending test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 14. نمونه ها بعد از آزمایش خمش سه نقطه ای

Fig. 14. Status of specimens after three-point bending test
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این مسئله نشان می  دهد حضور الیاف در خشت گسترش ترک  ها را به تعویق 
انداخته و گسیختگی نمونه ها در مقادیر بزرگ تر جابجایی اتفاق افتاده است.

 جمع بندی 4- 
در این مطالعه تأثیر استفاده از مقادیر مختلف وزنی الیاف درخت خرما )0 
تا 1% وزنی خاک( به عنوان یک مسلح کننده طبیعی در بلوک های خشتی 
به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور برای هر گروه 
از خشت  های شاهد و مسلح شده با الیاف، 6 نمونه مکعبی و 6 نمونه مکعب 
مستطیلی بریده شد و مورد آزمایش فشاری و خمش سه نقطه ای قرار گرفت. 
در نهایت نتایج به دست آمده از آزمون فشاری و خمشی نمونه های مسلح 
شده با الیاف با نمونه های شاهد مقایسه شدند. نتایج به دست آمده در این 

مطالعه را می توان به صورت زیر خالصه کرد:
1. استفاده از الیاف خرما به میزان 0/25% وزنی خاک می  تواند مقاومت 
فشاری خشت را تا 50% و مدول االستیسیته فشاری را تا 45% نسبت به 

نمونه شاهد افزایش دهد. 
2. اگرچه افزودن مقدار 0 تا 1% الیاف به خشت مقاومت فشاری را بهبود 
می  بخشد ولی با افزایش میزان الیاف از 0/5 تا 1% مقاومت فشاری خشت 

به تدریج کاهش می  یابد.
3. استفاده از الیاف خرما به مقدار 0/5% وزنی خاک در بلوک  های خشتی، 
باعث افزایش شکل   پذیری تا حدود 80% نسبت به نمونه شاهد شد. هر چند 
نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از الیاف به میزان بیش از 0/5% )تا %1( 
وزنی خاک می  تواند تأثیر کمتری بر بهبود خاصیت شکل    پذیری خشت داشته 

باشد.
4. با افزایش مقدار الیاف خرما از 0 تا 1% وزنی خاک، به تدریج مقاومت 
کششی مصالح خشتی هم افزایش می یابد. )تا بیش از 100% نسبت به نمونه 

شاهد( 
بلوک  های  کردن  مسلح  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر  مجموع  در   .5
مکانیکی  بهبود خواص  برای  بهینه  مقدار  عنوان  به  الیاف   %0/5 با  خشتی 

آن ها پیشنهاد می  شود.

 تشکر و قدردانی5- 
نویسندگان از راهنمایی  ها و زحمات آقای مهندس حسین میرابی مسئول 
محترم آزمایشگاه سازه دانشکده عمران دانشگاه یزد جهت انجام این مطالعه 
پژوهشکده  مالی  حمایت های  از  دارند. همچنین  را  تشکر  و  قدردانی  کمال 

معماری بومی دانشگاه یزد جهت انجام این پژوهش سپاس گزاری می شود.

فهرست عالئم - 6
 فهرست عالئم 

 عالئم انگلیسی
   b    ،عرض مقطعmm 

      d ،عمق مقطعmm 
cpE    ،مدول االستیسیته خشت مسلح شده با الیاف خرماMPa 

    F ،حداکثر نیروی وارد بر نمونهkN 
cf      ،مقاومت فشاریMPa 

cpf     ،مقاومت فشاری خشت مسلح شده با الیاف خرماMPa 
t f       ،مقاومت کششیMPa 

tpf       ،مقاومت کششی خشت مسلح شده با الیاف خرماMPa 
p       % ،مقدر الیاف خرما 

      lها، گاه فاصله خالص بین تکیهmm 

 عالئم یونانی 

u    کرنش نهایی 

y   کرنش تسلیم 
 زیر نویس

 *      پاورقی جدول 
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