
 

 

 لوئیجی روسلیدیوار خاکی توسط  ترینطوالنیطراحی 

 

 هایساختمانطراحی شد و به عنوان یکی از بهترین  Luigi Rosselli Architectsتوسط شرکت استرالیایی  WAدیوار بزرگ 

Archdaily  ر در اختیا خاک کوبیده شدهاز ساخت و سازهایی با استفاده از  فردی بهد که مثال منحصر انتخاب ش 2016در سال

جنوبی نیمکره  احتماالًرالیا و در نوع خود در است سازه نیتریطوالن متر طول، 230معماران، این دیوار با به عقیده . گزاردمی

که  شوندمیاز مصالح بومی منطقه که در دسترس هستند ساخته  هاساختمان ،شمال غربی استرالیادر مناطق دور افتاده  است.

برای  Luigi Rosselliما با طراح . کندمیدر برابر تغییرات آب و هوایی منطقه کمک  هاآنخواص حرارتی این مواد به مقاومت 

راحی طعقایدش برای انتخاب مصالح و نقشی که این مواد در تعین روش اجرای طرح و ایده  دالیل وکسب اطالعات بیشتر درباره 

 ایفا کردند صحبت کردیم
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 مواد و مصالح اصلی مورد استفاده در پروژه چه بود؟

 و بتن استفاده شد. cor-tenمقداری فوالد  به همراه (کوبیدن بخشی از آنبا ) خاکبه طور عمده از 

 

 چه بود؟ مصالحانتخاب منبع الهام شما و دلیلتان برای  ترینبزرگانتخاب مواد و مصالح باره در

زیاد آب و هوایی و  هایمحدودیتشنی و  هایتپه ،خاک غنی از سنگ آهنبا از جمله در شمال غرب استرالیا  شرایط حاکم

 هنیاز بدورافتاده  منطقهاجرای پروژه در یک  .بودند مؤثر خلق یک پروژهایده پردازی  درهمگی به عنوان یک مجموعه  اقلیمی؛

 .دارد هاآنمواد و مصالح محلی )منابع محلی( و استفاده از  دستیابی بهیک راه حل کاربردی و مفید برای 

برجسته  هایویژگیکه یکی از )شنی  خاک غنی از آهن، خاک رساز ترکیبی  خاک کوبیدهساخته شده از  ساختار این دیوار

 کلمتش . دال بتنیباشدمیه؛ استخراج شد اطراف هایرودخانهاز بستر که  ایماسهسنگ ریزه و  مچنینه و (باشدمی این ناحیه

آب و هوای گرم و . در این دارند، استسطح صیقلی  ومحل که رنگی مایل به قرمز رودخانه  هایدانهاز شن و ماسه و سنگ 

 ،استبخش رسی دیوار دارای خاصیت جذب رطوبت  بسیار منطقی بود. خاک کوبیدناستفاده از روش  ،اقلیمی مهمشرایط 

منجر به کاهش حرارت در  نهایتاً که  شودمیلی ایجاد ؛ در نتیجه شرایط متعادشودمیول دیوار باعث تبخیر آن جریان هوا در ط

 .شودمیدیوار 

 



 

 

 چگونه بود؟ مواد و مصالح بر مفهوم طراحی تأثیر 

 مانند یک برش طبیعی ،ماسه اییک تپه در امتداد لبه  ساخته شده با خاک کوبیده شدهدیوار  متر 230 موجود در طول هایپیچ

ی از پیرو مینای پایه و اساس ساخت دیوار بر .، باشدکه در آن قرار گرفته استبازتابی از محیطی  اجرا شد تا در توپوگرافی

ی طبیع هایزمینزیر  تساخو  خاک کوبیدن روش ،هانآ داشتننگهخنک  و همچنین هااقامتگاهاهیت برای حفظ م بود.طبیعت 

حجم حرارتی و اصول،  طراحی انجام شده بر طبقانتخاب شد.  ،هااقامتگاهدرجه حرارت  داشتننگهبرای حفظ سرما و ثابت 

 یک رویکرد جدید در معماری مناطق دور شمال غربی استرالیا است.تطابقات و همسان سازی ها نشان دهنده 

 

 مزایای استفاده از این مواد و مصالح در پروژه چه بود؟

 سقفشنی برای ساخت و فرم دهی  هایتپهخاک کوبیده شده وجود دارد، میلی متری از  450جی ضخامت در نمای خار

که یک خنکی طبیعی در آب و هوای مناطق زیر خط استوایی استفاده شد تی در دسترس مصالح حراربهترین  به عنوان هااقامتگاه

در اختیار است شن و سنگریزه  ،خاک رسیک ترکیب از  ،صورت متراکم شدهبه  خاک محلدر روش استفاده از  .کندمیفراهم 

در  مصالحمنبع یا معدن  .کندمیرا حذف  هاآنپرداخت مصالح یا صرف انرژی برای فراوری مواد مانند شکستن  عملیات که

 مصرف انرژی در حمل و نقل مصالح کاهش یافت. بنابراین داخل یا مجاورت سایت پروژه قرار داشت.

فحه ص و به موازات آن روی زمین یک کندمیسیلیکونی است که به عنوان سایبان عمل کورتن حفاظ سقف یک قاب فوالدی 

 فضای ساختمان از تابش داشتننگهشده است. جلوی سقف به صورت سایبانی وسیع برای دور  طراحیبتنی به عنوان ایوان 

وقات خارج از فضای داخلی و لذت بردن از ساعات روز طراحی شده است و ساکنان را به گذراندن ا ترینگرمدر طول  آفتاب

 .کندمیدعوت  وزدمیخنکی باد مالیمی که هنگام غروب از شمال و شمال شرق 



 

 

 

 به دلیل نوع مصالحی که انتخاب کردید مواجه شدید؟با مشکل و چالشی هم 

ر زمینه د نظیریبیپایه و اساس  انرژی در قوانین کنونی ساختمان استرالیا دارای تأثیراتمربوط به کارایی و  هاییبینپیش 

                مشاوران ما .شوندنمیحرارتی و خصوصیات رطوبتی فاکتور محسوب  حجم .باشدمیتوجه به رسانایی حرارتی مواد 

Floyd Energy  که ؛جوانب را بررسی کنندبیشتر در سطوح باالتر همه  هایارزیابیتا با همانند سازی برنامه و را بکار گرفتیم 

 شد. تائیددر یک حجم حرارتی باال  کوبیدن خاک محلتفاده از روش ساخت با برتری اسدر نتیجه آن 

 



 

 

ده بودید؟ و امکان استفاده از مواد دیگر وجود داشت؟ و اگر رآیا به استفاده از مواد و مصالح دیگری در پروژه فکر ک

 ؟کردیدمیچگونه در طرح تغییر ایجاد  شدمی طوراین

وجود  نآجر بنایی یا بت مانند استفاده از یپیشنهاداتن ما به مصالح حرارتی نیاز داشتیم. زمیخیر. در این نقطه از کره  حقیقتاً

مصالح از منابع محلی  %90پروژه  ن. در ایکردیممیرا وارد  هاآنباید هردوی  داشتیم اما هاآنما تمایل به استفاده از که  داشت

 شد. تأمین

 

 ؟چگونه صورت گرفتانتخاب پیمانکار برای فراهم کردن نیازهای پروژه  روند

ر د هایمانتجربهدر بسیاری از موارد از مشابه دیگری در سیدنی کار کرده و تجربه داشتیم و  ساختمانی هایپروژهر د قبالً ما 

 .انتخاب شدند . پیمان کاران پروژه از خود محلاستفاده کردیم Kirribill House پروژه

 Jaxon construction :سازنده

 Murchison Stabilized Erth Pty Ltd بخش کوبیدن خاک: پیمانکار

 Pritchard Francis :مشاور سازه

 Floyd Energy :محیط زیست شاورم
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