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 جمهوری اسالمی ایران

  : تاریخ                                                                     وزارت راه و شهرسازی

 :شماره                                                                                                       وزیر               
 

 بسمه تعالی
 -4331 صهه    -قههان ن نمههان  یمونههی ل سم ههان نهها  مان   33بههه تنهه ماد  ههاد  

بهه رهام  ه ی سی نه       «دن  رتلعمل طاتحی ل تجاتی تجزتء غیا نهاه  تی  عمهاری  »

بهه   تهولیی رهو  ل   - اسز تحقیقها  رت    سه ی ل ریانهاهی    -ت نط تیی لهترتخانه

در جلسهه  ه ر    هها در باتبها هلزلهه     عم تن سی نه  رمهآ ییهیی طاتحهی نها  مان     

ته تیهی رل   .  ذس ر   رد تأییهو قهاتر فاه هه تنه      نا هیئیی تجاتییسمی ه  41/90/4303

ها ل نایا  اتجع صولر سالتنه ل سم ان ل نمهار    هیاریها  د ها  بخموتری ریادتری

ل صاحبان  ها نا  مانل همچمیی  ال ان  سارها ایان ل  جایان  ها نا  مانبا تجاتی 

 .رت رعای  ل تجات نمایمو ض تبطبایس  تیی  های  یمونی نا  مان  ی حاهه

     

 محمد اسالمی    
 

 





 

 پیشگفتار

های  حال خسارت در زلزله آسیب پذیر بوده و تا ها ساختمانمعماری از جمله دیوارهای داخلی و خارجی ای  اعضای غیر سازه

مدتها است این مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی . اند مالی فراوانی در سطح جهانی و بویژه در ایران موجب شده جانی و

های بیش  های مختلف تا شدت موضوع را در دستور کارهای خود قرار داده و با انجام آزمایشات استاتیکی و دینامیکی با شتاب

، سعی بر آن داشته شود میای معماری بخصوص دیوارهایی که در کشور ساخته  های معمول بر روی اجزای غیر سازه از زلزله

پیوست حاضر . ن اجزا تدوین نماید و در این راستا تجربیات بین المللی را نیز مد نظر قرار داده استتا ضوابطی برای ساخت ای

ای از نتایج این تحقیقات است که با توجه به حوادث ناگوار ناشی از زلزله در سال های اخیر در کشور بنا به توصیه  خالصه

 . گردد مقدمات تدوین آن فراهم شده، برای اجرا ابالغ میکمیته اجرایی آیین نامه قبل از ویرایش پنجم که اکنون 

بخش اول عمدتا بر روی دیوارهایی متمرکز است که با پیش بینی درز انقطاع از سازه جدا : این پیوست شامل دو بخش است

رایی سایر اجزای در این بخش جزییات اج. کنند شوند و در سختی آن دخالتی ندارند و برای سازه مزاحمتی ایجاد نمی اجرا می

 چهار تا یها ساختمان برایبخش دوم . ای از قبیل جان پناه، راه پله، سقف کاذب و نما نیز پوشش داده شده است غیر سازه

این دیوارها نقش . کند و در سختی آن مشارکت می شود میبوده و به دیوارهایی اختصاص دارد که به سازه چسبانده  طبقه

 بر عالوه. شود میدر این بخش نحوه طراحی این دیوارها و ضوابط اجرایی آنها پوشش داده . ندمیانقابی را بر عهده دار

 برآورده را 0022 استاندارد نظر مورد الزامات که دیگری اجرایی راهکار هرگونه از استفاده مجلد، این در اشاره مورد جزییات

 .است شده دانسته مجاز سازد،

 همراهی و نظر دقت و 0022 استاندارد ضوابط به ماندن وفادار خصوص در متن تدوین کارگروه ویژه توجه به عنایت با

 ارتقاء و بازبینی در 0022 استاندارد چهارم ویرایش تحلیل و ای غیرسازه اجزاء های کارگروه محترم اعضای مسئوالنه و مجدانه

 ای غیرسازه اجزاء های کارگروهزیر نظر  ،تحقیقاتباشد که گروه  شیرکمیته اجرایی ترجیح داد که متن پیوست عینا گزا متن،

 عنوان به حاضر مجلد استاندارد، این هماهنگی و اجرائی کمیته توسط مطالب محتوای تأیید به نظر .تهیه کرده است تحلیل و

 مورخ 20/002/11404 شماره بخشنامه راستای در و شده ابالغ ایران 0022 استاندارد چهارم ویرایش از ششم پیوست

 .شود می دانسته االجرا الزم 0/7/30از تاریخ  ،01/20/34

 زاده شکرچی محمد

 شهرسازی و مسکن راه، تحقیقات مرکز رئیس

 





 

 :الفبا حروف ترتیب به یفتال یتهکم اعضایمجریان و 
 مشاور دسینمهن                    آجرلو ابوالفضل مهندس

       یوزارت راه و شهرساز یاخوان                       دفتر مقررات مل یلسه مهندس

 شهرسازی و راه وزارت ملی مقررات دفتر                        افراز مسعود مهندس

 شهرسازی و مسکن راه تحقیقات مرکز علمی هیات عضو                محمدی جهان عاطفه دکتر

 مجری بخش اول /شهرسازی و مسکن راه تحقیقات مرکز علمی هیات عضو             عطاری احمد خواجه نادر دکتر

 شهرسازی و مسکن راه تحقیقات مرکز علمی هیات عضو                           زرگران مژده دکتر

 مشاور دسینمهن                        غفاری رضا مهندس

 مشاور دسینمهن      موسی ایرد غفاری کوروش مهندس

 مجری بخش دوم /زلزله مهندسی و شناسی زلزله المللی بین پژوهشگاه علمی هیات عضو                         یمحمد یدمج دکتر

 

 (به ترتیب حروف الفبا)  تصویبکمیته 
 و اجرایی ای غیر سازه کارگروهتحلیل و عضو  کارگروهمسئول  -مدرس یتاکبر آقا کوچک                استاد دانشگاه ترب یعل دکتر

 عضو کمیته اجرایی -مدرس یتاستاد دانشگاه ترب   دکتر محمدتقی احمدی                

 عضو کمیته اجرایی -صنعت و علم دانشگاه استاد      دکتر محمدحسن بازیار              

 مشاور ینمهندسمهندس پیام پالیزیان                      

 عضو کمیته اجرایی -مدرس یتاستاد دانشگاه تربدکتر عباسعلی تسنیمی                    

 و اجراییمسئول کمیته هماهنگی  -یرکبیرزاده                  استاد دانشگاه ام یمحسن تهران دکتر

 عضو کمیته اجرایی -شریف استاد دانشگاه                   دکتر سیدمحسن حائری

 عضو کمیته اجرایی -مهندس بهمن حشمتی                    انجمن مهندسان محاسب ساختمان

 و اجرایی عضو کمیته هماهنگی -صنعت و علم دانشگاه علمی هیات عضو                       یزاهد یمرتض دکتر

 و تحلیل یا سازه یرغ کارگروهعضو  -زلزله مهندسی و شناسی زلزله المللی بین پژوهشگاه علمی هیات عضو عبدالرضا سروقد مقدم               دکتر

 عضو کمیته اجرایی -یراه مسکن و شهرساز یقاتمرکز تحق ییسزاده                 استاد دانشگاه تهران و ر یدکتر محمد شکرچ

 عضو کمیته اجرایی      -مدرس یتاستاد دانشگاه تربدکتر حمزه شکیب                         

 مشاور دسینمهنمهندس علی اصغر شهاب                

 و اجرایی هماهنگی کمیته عضو -مشاور دسینمهن     یبهبهان یاصغر طاهر علی مهندس

 و عضو کمیته اجرایی یا سازه یرغ کارگروهمسئول  -شریف صنعتی دانشگاه علمی هیئت عضو                  یکاظم یمحمد تق دکتر

 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی                       دکتر مازیار حسینی

 وزارت راه و شهرسازی و کنترل ساختمان یکل دفتر مقررات مل یرفر                     مد یحامد مان مهندس

 کمیته اجرایی و یلتحل کارگروهعضو  -شریف صنعتی دانشگاهحسن مقدم                           استاد  دکتر

 وزارت راه و شهرسازی ساختمان مهندس منصور نویریان                   مدیر کل دفتر توسعه مهندسی

 یا سازه یرغ کارگروهعضو  -مشاور ینمهندسهنربخش                   یمورت مهندس

 

 :ترسیم

 مشاور ینمهندس                        کیانی وحید مهندس

 





 

 معماری ای غیرسازه اجزای ضوابط-1-6پ

 مقدمه 1-1-6پ

این در . شده استبیان  ها ساختمانای  ای اجزای غیرسازه در فصل چهارم این استاندارد ضوابط طراحی مهار لرزه

رعایت جزییات ارائه . شده استارائه  معماری ای ای اجزای غیرسازه طراحی و مهار لرزه راهکارهایی برای پیوست

که محاسبات مربوط به  در صورتی ،ها اهکارتواند از سایر ر مهندس طراح میشده در این پیوست الزامی است ولی 

 .استفاده کند، و اهداف این پیوست را برآورده نماید انجام شود براساس ضوابط فصل چهارم ای طراحی و مهار لرزه

سازمان  714ای مکانیکی، الکتریکی و بیمارستانی در نشریه  ای اجزای غیرسازه جزییات مهار لرزه هایی از نمونه

 .برنامه و بودجه کشور ارائه شده است

 

 ای معماری انواع اجزای غیرسازه -0-1-6پ

 :استموارد زیر ساختمان شامل معماری  ای سازهاجزای غیر

 دیوار خارجی -0

 تیغه و دیوار داخلی-0

 هجان پنا-4

 راه پله-1

 سقف کاذب -5

 نما-6

 سایر موارد -7

 

 بارها و اثرات ناشی از زلزله -3-1-6پ

های جانبی آنها باید  هایی که در تغییرمکان ای معماری همراه با محدودیت  ای وارد به اجزای غیر سازه بارهای لرزه

  . این استاندارد ارائه شده است 0-1و  0-1رعایت شود در بندهای 

 نیازای اعمال شده و به صورتی باشد که بیشترین  این نیرو باید همراه با بارهای مرده مورد انتظار به عضو غیر سازه

باید مقدار عرض درزهای انقطاع در نظر  ،ها در ارتباط با تغییر مکان .ها و مهارهای آنها ایجاد کند گاه را در تکیه

 .گرفته شده با ضابطه ارائه شده در این پیوست سازگار باشد
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 ای ای اجزای غیر سازه ضوابط و الزامات لرزه -4-1-6پ

 دیوارها -1-4-1-6پ

دیوارها را می توان به دو صورت غیر  .بسته به نوع کاربرد آن ارائه شده است ،دیوار ضوابط و الزامات نددر این ب

دیوارهای غیر . طراحی و اجرا نمود( میانقابی)و یا چسبانده شده به دیوار ( جداسازی شده از سازه اصلی)پیوسته 

ها با پیش بینی درز انقطاع از سازه باربر جانبی جداشده و در سختی  که بجز در کف شود میپیوسته به دیواری اطالق 

دیوار و اتصاالت در دیوارهای غیر پیوسته الزم است . کنند ندارند و مزاحمتی برای رفتار سازه ایجاد نمیآن دخالت 

الزم برای جداسازی مطابق جزییات ارائه الزامات . اینرسی خارج صفحه کنترل شوند تحت اثر نیروهای صرفاآن 

ی با اهمیت بسیار زیاد و با ها ساختماننیز در ی بلندتر از چهارطبقه و ها ساختماناین بند باید در کلیه شده در 

 . ودشرعایت  طبقات کمتر از چهار طبقه

 نیروهای وارد بر آن طبقدر سختی آن دخالت دارند و باید در برآورد ( میانقابی)دیوارهای چسبانده شده به سازه 

در این صورت باید رفتار و عملکرد میانقابی دیوار و نیروهای وارد بر تیر و ستون و  .دخالت داده شوند 0-6پبخش 

 .دشولحاظ در محاسبات  آن بخشبراساس ضوابط ارائه شده در  -بر اثر این رفتار -خود دیوار 

 

 دیوارهای خارجی -1-1-4-1-6پ

برای این دیوارها باید  .کرد غیر پیوستهتوان با ایجاد درز پیوسته بین آنها و سازه محیطی  دیوارهای خارجی را می

 و 0-5-0بندهای ) اتصاالتی در نظر گرفت که قابلیت حرکت داخل صفحه و مهار خارج از صفحه را به دیوار بدهند

ضد پذیر مناسب از قبیل پشم سنگ  باید توسط مواد تراکم رها از قابفواصل جداسازی دیوا(. این استاندارد 1-5-4

 یا رابیتس  کاری از یک الیه شبکه الیاف خوردگی در نازک برای جلوگیری از ترک شود میتوصیه . پر شوندرطوبت 

برای جلوگیری از ایجاد ترک خوردگی در نازک  ها ساختمانها  در بیمارستان. پذیر استفاده شود بر روی مواد تراکم

اتصاالت کشویی سرتاسری در کناره ها و تراز سقف استفاده از الزم است های دیوار در هنگام زلزله  در گوشه ،کاری

 .شود ا اهمیت بسیار زیاد استفاده از این ضابطه توصیه میی بها ساختمانیر در سا .شود

 

 هندسیمحدودیت ابعاد  -1-1-1-4-1-6پ

در . متر بیشتر در نظر گرفته شود 5/4از آزاد آن نباید متر و ارتفاع  1خارجی در پالن نباید از دیوار  طول آزاد

گاه جهت مهار خارج از  به عنوان تکیه یا بتنی مقطع فوالدیعضو قائم با متر باید از  1دیوارهای با طول بیشتر از 

یا بتنی فوالدی   مقطععضو افقی با متر باید با استفاده از  5/4ارتفاع بیش از و در دیوارهای با ( وادار)صفحه دیوار 

ارائه شده  1-0-1-0-6پو 0-0-1-0-6پها در بندهای  جزییات وادارها و تیرک. زاد را کاهش دادارتفاع آ( تیرک)

عمود بر صفحه طراحی ای ارتفاع دیوار می تواند تا حدی که برای برش و خمش  در دیوارهای پانلی کارخانه. است

 . نظر گرفته شود شده، در
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 طراحی دیوارها-0-1-1-4-1-6پ

باید برای بارهای اینرسی ایجاد شده در آن ها، در جهت داخل صفحه و در جهت عمود بر صفحه طراحی  دیوارها

محوری در جهت داخل صفحه دیوار تحت تاثیر برش و خمش و در جهت عمود بر صفحه تحت تاثیر بار . شوند

روش طراحی این دیوارها در . گیرد خارج از صفحه عمودی و افقی قرار می ناشی از وزن دیوار و برش و خمش

مرکز تحقیقات راه، مسکن  003ضابطه شماره  –ای  ای و جزییات اجرایی دیوارهای غیر سازه راهنمای طراحی سازه»

نیروهای عمود بر صفحه باید به صورت مفصلی در نظر گرفته  تحتشرایط مرزی . ارائه شده است« سازیو شهر

 .شود

 

 ،بتنیهای  ص در ساختمانبخصو ،(دیوار کوتاه)دهند  دیوارهای خارجی که تمام ارتفاع طبقه را پوشش نمی: 0تبصره

 .سازه شوددر  "ستون کوتاه"تواند باعث تشکیل  زیرا در غیر اینصورت می. ندای جدا شو همواره باید از قاب سازه

 

 (فاصله جداسازی) عرض درز های انقطاع-3-1-1-4-1-6پ 

بیشترین فاصله جداسازی از سقف برابر با و  کف تا کف طبقهارتفاع  20/2به اندازه  ها ستوناز دیوار  صله جداسازیفا 

 . باشد میحداکثر خیز دراز مدت تیر  متر و میلی 05 دو مقدار

 

 دیوارهای پانلی -4-1-1-4-1-6پ 

 ها ساختماند مجاز به استفاده در نشوارهای قائم در طول دیوار نصب میای که به صورت نودیوارهای پانلی کارخانه

دیوار باید با . کند در این حالت دیوار به صورت یک دال یک طرفه عمل می. باشند به عنوان دیوار خارجی، می

در این حالت باید اتصال . در تراز سقف و کف مهار شوداستفاده از نبشی یا المان مشابه در جهت خارج از صفحه، 

در این . پانل دیوار در تراز سقف با نبشی به صورت کشویی بوده و دیوار اجازه جابجایی داخل صفحه را داشته باشد

 . باشد نوع دیوارها نیازی به اجرای وادار نمی

باید از  ،تحمل بار خمشی وارد بر آن را نداشته باشد ای باشد که پانل، قابلیت که ارتفاع دیوار به اندازه در صورتی

از اتصال آن به باید شود و می به وادار متصل مورد استفاده تیرک .  تیرک در تراز میانی و وادار انتهایی استفاده نمود

فنی از نامه  ای مجاز به استفاده در صنعت ساختمان هستند که دارای گواهی دیوارهای پانلی. دشوپرهیز  ها ستون

توصیه موکدا ها  در بیمارستاناستفاده از دیوارهای خارجی پانلی  .مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشند

 .شود می

 

 دیوارهای بلوکی -5-1-1-4-1-6پ 

جداسازی در جهت  در این حالت. شود میطراحی دیوار مشابه با یک پوسته و دال دو طرفه  در دیوارهای بلوکی،

متصل به  شکل  Uهای های فوالدی و یا بست تواند توسط نبشی می مهار در جهت خارج از صفحهداخل صفحه و 
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و وادارهای  دیوار( طرفین) در دو انتهای ها ستونمتصل به شکل  Uهای  ای در تراز سقف و نبشی یا بست دال سازه

باید برای نیروی خارج از صفحه طراحی باشند که یا پیوسته توانند منقطع  های فوالدی می نبشی .انجام گرددمیانی 

در این دیوارها باید از المان مسلح کننده میلگرد بستر مورب یا نردبانی برای دیوارهای دارای مالت ماسه . شوند

 و یا محصوالت جدید مانند های فوالدی منقطع یا پیوسته برای دیوارهای دارای مالت بستر نازک سیمان و از بست

 5/4در دیوارهای با ارتفاع کمتر از  .، جهت یکپارچه سازی و حفظ پیوستگی دیوار استفاده نمودمش الیاف نوارهای

 .باشد میمتر لزومی به اجرای وادار انتهایی در نزدیکی ستون ن

 

 (ها تیغه)دیوارهای داخلی  -0-1-4-1-6پ

ها به عنوان مهار  حاالتی که از تیغهدر عالوه به . رسان بوده است سیبآها در زلزله یکی از عوامل اصلی  خرابی تیغه

 ها شود، خرابی تیغه ای استفاده می ها یا دیگر اعضای غیرسازه های الکتریکی، قفسه کشی، اتاقک جانبی برای لوله

باید مانند دیوارهای خارجی از سقف و  های داخلی تیغه. شود تاسیساتاین رساندن به ممکن است باعث آسیب 

 .جداسازی شوند ها ستون

مانند . دپر شوضد رطوبت ر مناسب از قبیل پشم سنگ پذی فواصل جداسازی دیوارها از قاب باید توسط مواد تراکم

برای جلوگیری از ترک خوردگی در نازک کاری از یک  شود میتوصیه دیوارهای خارجی در دیوارهای داخلی نیز 

ها  برای جلوگیری از ایجاد ترک  در بیمارستان .بر روی مواد تراکم پذیر استفاده شود یا رابیتس الیه شبکه الیاف

اتصاالت کشویی سرتاسری در کناره ها و خوردگی در نازک کاری، در گوشه های دیوار در هنگام زلزله الزم است از 

 .این ضابطه توصیه می شوداهمیت بسیار زیاد استفاده از ی با ها ساختماندر سایر . ودتراز سقف استفاده ش

 

شود، تیغه و مهارهای الزم  ای استفاده  در صورتی که از تیغه به عنوان مهار جانبی دیگر اعضای غیرسازه :1تبصره

 .باید برای بار وارده کنترل شوند

در  مانند دیوارهای خارجی بخصوص( دیوار کوتاه)دهند  هایی که تمام ارتفاع طبقه را پوشش نمی تیغه :0تبصره

 . ای جدا شوند ی بتنی همواره باید از قاب سازهها ساختمان

 

   فاصله جداسازی -1-0-1-4-1-6پ

فاصله جداسازی از سقف برابر و  کف تا کف طبقهارتفاع  20/2به اندازه  ها ستوناز دیوارهای داخلی صله جداسازی فا

 . باشد میحداکثر خیز دراز مدت تیر  متر و میلی 05 بیشترین دو مقداربا 

 

 تیغه پانلی -0-0-1-4-1-6پ

شود و دیوار باید با استفاده از قطعات نبشی یا  دیوار به صورت یک دال یک طرفه طراحی می ،های پانلی قائم در تیغه

در این حالت باید اتصال پانل دیوار در . قطعه اتصال مشابه در جهت خارج از صفحه در تراز سقف و کف مهار شود
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در این نوع . نبشی یا ناودانی به صورت کشویی بوده و دیوار اجازه جابجایی داخل صفحه را داشته باشدتراز سقف با 

 .باشد دیوارها نیازی به وادار انتهایی یا میانی نمی

های پانلی باید به نحوی اجرا شود که موجب چسبیدن و اتصال  پوشش نما و یا پاشش سیمان بر روی سطوح تیغه

 .د و از حرکت آن در داخل صفحه جلوگیری ننمایدشولی ننبشی به تیغه پان

باید از تیرک  ،ای باشد که پانل قابلیت تحمل بار خمشی وارد بر آن را نداشته باشد که ارتفاع دیوار به اندازه در صورتی

 ها ستونآن به  توجه شود که تیرک باید به وادار متصل شود و از اتصال. در تراز میانی و وادار انتهایی استفاده نمود

 .شود توصیه میموکدا ها  در بیمارستاناستفاده از دیوارهای داخلی پنلی . پرهیز شود

 

در این حالت  .باید توجه شود که تیرک پانل سرد نورد نباید به سقف متصل شود LSFهای ساخته شده از  در تیغه

که به صورت کشویی امکان جابجایی دارند و  دو تیرک قرار گرفته در درون هم)توان از تیرک تغییر شکل دهنده  می

استفاده نمود برای جزییات بیشتر ( تیرک باال به سقف متصل بوده و تیرک پایین به قاب سرد نورد متصل است

 .سازمان برنامه و بودجه مراجعه نمود 600توان به نشریه  می

 

 تیغه بلوکی  -3-0-1-4-1-6پ

صفحه و  داخلجداسازی در جهت  .شود میدیوار مشابه با یک پوسته و دال دو طرفه طراحی  های بلوکی، در تیغه

 ،و یا قطعات مشابه آنها شکل Uهای  تواند توسط قطعات نبشی فوالدی، بست میصفحه  خارج ازمهار در جهت 

قطعات  .دشوانجام  ،میانیو وادارهای  دیوار( طرفین) در دو انتهای ها ستونمتصل به سازه در تراز سقف و متصل به 

در این دیوارها باید از . باشند که باید برای نیروی خارج از صفحه طراحی شوند یا پیوسته توانند منقطع اتصال می

های فوالدی  یا نردبانی برای دیوارهای دارای مالت ماسه سیمان و از بست خرپاییالمان مسلح کننده میلگرد بستر 

 .دکرسازی و حفظ پیوستگی دیوار استفاده  منقطع یا پیوسته برای دیوارهای دارای مالت بستر نازک جهت یکپارچه

 .باشد میمتر لزومی به اجرای وادار انتهایی در نزدیکی ستون ن 5/4در دیوارهای با ارتفاع کمتر از 

 

 جزییات اجرایی دیوارهای داخلی و خارجی-0-4-1-6پ

جابجایی نسبی طبقات و  دیوار، و باالی خیز تیرهای زیردر اثر د که شوباید به نحوی انجام  به سازه اتصال دیوارها

و شود  بماند و عملکرد آن حفظ پایدارقطعه دیوار ، ...، باد و عوامل وارد آورنده نیروی خارج از صفحه از جمله زلزله یا

جزییات  .هایی از اتصاالت مورد قبول ارائه شده است در این بند نمونه. دیوار جلوگیری نمایدایجاد ترک شدید در  از

ای و جزییات اجرایی دیوارهای غیر  طراحی سازهراهنمای »در همراه با جداول مقاطع محاسبه شده تر  مشروح

با توجه به دیوارهای بلوکی . ارائه شده است «سازیمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر 003ضابطه شماره  –ای سازه

این مسئله در  .(0-6شکل پ) با استفاده از ابزار مناسب مسلح شوندباید در جهت افقی عملکرد دو طرفه آنها 
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و دیوارهای ( 0-6شکل پ)بانی  خرپایی یا نرده ه از میلگرد بسترتواند با استفاد دیوارهای بلوکی اجرا شده با مالت می

های  ورتان با استفاده از بستی های پلی یا چسب( متر میلی 4ضخامت مالت کمتر از )اجرا شده با مالت بستر نازک 

های مورد استفاده باید طبق ضوابط  میلگردها و بست(. 4-6شکل پ) نازک فوالدی منقطع یا پیوسته انجام شود

و یا  از جنس فوالد ضد زنگ یا فوالد گالوانیزه استدر مواردی که مورد نیاز ساختمان رات ملی مبحث هشتم مقر

سطح مقطع موثر دیوار در برش خارج  2224/2 حداقل سطح مقطع قطعه مسلح کننده. باشند دار سرد نورد میلگرد آج

باشد که باید قطعه براساس  مسلح کننده در ارتفاع دیوار یک متر می اتحداکثر فاصله قائم قطع .باشد از صفحه می

 .آن طراحی و محاسبه شود

 

 

 دارای مالت سیمانی مسلح شده به میلگرد بستر...( سفال، آجر بلوک سیمانی سبک و)دیوار خارجی بلوکی  -0-6شکل پ

 

 ارتفاع دیوار 10/1

 ارتفاع دیوار 10/1
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 یبان هنردمیلگرد بستر خرپایی یا  -0-6پ شکل
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 های فلزی منقطع در دیوارهای بلوکی ساخته شده از مالت بستر نازک بست -4-6شکل پ

 

 وادارها-1-0-4-1-6پ

 مقطع فوالدیبا قائم عضو از  ،بیشتر شود( متر 1حداکثر )که طول دیوار از مقادیر مجاز براساس طراحی  تیدر صور

وادار . شود میاستفاده  آن و اجزای مسلح کنندهبه عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار ( وادار) یا بتنی

د ولی اتصال آن در زیر تراز سقف باید در شوباید به نحو مناسبی به کف سازه با اتصال به صورت مفصلی متصل 

در دیوارهای خارجی  .دشوای داخل صفحه به صورت کشویی باشد تا امکان جابجایی درون صفحه دیوار فراهم راست

پشم سنگ ضد رطوبت برای عایق بندی پوشانده شود و بر روی آن یک الیه مش روی سطح وادار باید به وسیله 

 .(1-6پ شکل) الیافی یا رابیتس برای جلوگیری از ترک خوردگی نازک کاری اجرا شود
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 اجرای عایق پشم سنگ و مش الیاف یا رابیتس بر روی وادار  -1-6شکل پ

 

 اتصال به وادارها-0-0-4-1-6پ

بسته به نوع و طول دیوار، ممکن برای مهار خارج از صفحه دیوارها  ها ستونای در فواصل بین  در دیوارهای غیرسازه

به وادار استفاده از اتصاالت جوشی یا پیچی و نظایر آنها به وادار مجاز است  برای انتقال بار. باشد نیاز به وادار است 

های  دیوار با توجه به بارهای وارده و شرایط لبه. ولی نباید از مقاومت اصطکاکی ناشی از بارهای ثقلی استفاده شود

ترل شوند و بر این اساس کن( روی کف)و شرایط مرزی زیر  دیوارو دو لبه قائم دو طرف ( زیر سقف)در باال  آن

 . که نیاز به مهار با استفاده از وادار دارد محاسبه شود دیوارحداقل طول 

ها و با اعمال بار  گاهی لبه توان بر پایه محاسبه ظرفیت خمشی پانل دیوار با فرض شرایط تکیه فواصل وادارها را می

این  .کند شده در این پیوست شرایط مفصلی را تأمین می باید توجه نمود که جزییات ارایه. وارد بر دیوار تعیین نمود

مرکز تحقیقات راه، مسکن و  003شماره  ضابطهکنترل برای دیوارهای بلوکی به صورت دال دو طرفه براساس 
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شود  های فوالدی مسلح می دیوار بلوکی در فاصله بین وادارها با میلگرد بستر یا تسمه. شود انجام می شهرسازی

 (.5-6شکل پ)

 
 میلگرد بستر در فاصله بین وادارها و اتصال آن به وادار -5-6شکل پ

 

 ای اتصال وادار به قاب سازه -3-0-4-1-6پ

در دیوارهای بلوکی که نیاز به وادار دارند به منظور تامین حرکت جانبی داخل صفحه دیوارها، مجموعه دیوار و وادار 

های تعبیه شده در تیرها که تنها جهت  وادارها نباید به نبشی .همزمان از آزادی در حرکت جانبی برخوردارند

با توجه به اتصال کشویی وادار (. الف -6-6شکل پ) اند جوش شوند جلوگیری از حرکت خارج از صفحه نصب شده

 . به رعایت فاصله جداسازی دیوار در مجاورت وادارها نمی باشد و دیوار می تواند از بر وادار چیده شودنیازی 

در دیوارهای واقع در خارج قاب، وادارهای دو انتهای دیوار باید در برابر حرکت جانبی در هر دو جهت مقید : تبصره

در این حالت جزییات اتصال دیوار به این . شود شوند و به دیوار اجازه حرکت داده  (به صورت اتصال تلسکوپی)

-6شکل پ) بین وادار و دیوار باید رعایت شود% 0جداسازی  باشد در این فاصله می ها ستونوادارها مانند اتصال به 

 .(ب -6
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 به صورت اتصال کشویی با استفاده از نبشی -الف

 
 تلسکوپی اتصال وادار انتهایی در دیوارهای خارج از قاب به صورت  -ب

 اتصال وادار به سقف  -6-6شکل پ
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 (متر 5/3دیوارهای با ارتفاع بیش از )تیرک ها -4-0-4-1-6پ

دیوار زاد آ ارتفاع( تیرک) یا بتنی فوالدی  مقطععضو افقی با متر باید با استفاده از  5/4در دیوارهای با ارتفاع بیش از 

ای به نحو مناسب انجام شود، نیاز به اجرای وادار  در این حالت برای اینکه جداسازی دیوار از قاب سازه .را کاهش داد

جهت عدم ایجاد مانع برای تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پالستیک وادار ) باشد میبرای نگه داشتن تیرک  انتهایی

نحوه اجرای تیرک به این صورت . (باشد 7-6انتهایی باید حداقل در فاصله یک متری از بر ستون طبق شکل پ

به . تیرک منتقل شودشیند و بار ثقلی دیوار فوقانی نباید به ناست که تیرک باید به صورت کامل بر روی دیوار ب

جزییات اتصاالت آن  0-6متری و شکل پ 6نحوه اجرای تیرک و وادارها در یک دیوار  6-6عنوان نمونه شکل پ

اتصال انتهای تیرک به ستون نیز باید به صورت نشیمن با قابلیت جابجایی در راستای دیوار  .را نشان داده است

 .باشد 0-6مطابق شکل پ

 
 (متری 6به عنوان نمونه یک دیوار با ارتفاع ) دارای تیرک و وادار متر 5/4بلوکی با ارتفاع بیش از  دیوارهای -7-6شکل پ
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 متر 5/4جزییات اجرایی اتصال تیرک و وادار در دیوار با ارتفاع بیش از  -0-6شکل پ

 نبشی نگهدارنده بلوک  
 طرف دو در هرروی تیرک 
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 متر 5/4جزییات اجرایی اتصال تیرک و وادار در دیوار با ارتفاع بیش از  -0-6شکل پادامه 
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 ای اتصال دیوار به اعضای قائم سازهی ها روش-5-0-4-1-6پ

ای دیگر در سازه باید به  و دیوارهای برشی ساختمان یا هر عضو قائم سازه ها ستوناتصال لبه قائم دیوارها به 

در دیوارهای پانلی نیازی به اتصال بین دیوار و ستون . ای باشد که ممانعتی در برابر جابجایی نسبی ایجاد نکند گونه

و بر روی آن در نازک  پر شودضد رطوبت وجود ندارد و فواصل بین این دو باید با مواد تراکم پذیر مانند پشم سنگ 

 . استفاده شودیا رابیتس  شبکه الیاف کاری از یک الیه

 

 اتصال کشویی با استفاده از دو نبشی یا ناودانی -الف

به  ،استفاده از اتصال کشویی در محل تماس ،ای ی مناسب برای اتصال دیوار به عضو قائم سازهها روشیکی از 

سرد یا  نورد گرمهای  و یا ناودانی  نبشیدر این حالت استفاده از . باشد مییا پیوسته نبشی یا ناودانی منقطع  وسیله

 شود توصیه می ،شود ای اتصال داده می شده فوالدی در طرفین دیوار که به نحو مناسبی به عضو قائم سازهنورد 

  (.3-6شکل پ)

 
 یا ناودانی به ستون با استفاده از نبشی کدیوار خارجی ساخته شده از بلو مهار -3-6پ شکل

 

 شکل  Uانعطاف پذیر اتصال با بست های -ب

دیوار مهار خارج از صفحه و در عین حال تامین آزادی حرکت در درون صفحه  لغزشی برای شکل  Uاتصاالتاز 

 . (الف-02-6شکل پ) استفاده نمود توان می
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 شاخک انتهایی-ج

می توان  جهت اتصال دیوار به ستون در جهت خارج آن  شاخک انتهایی از در صورت استفاده از میلگرد بستر 

 .(ب-02-6شکل پ) باشد و نیازی به استفاده از نبشی یا ناودانی نمیاستفاده نمود 

 
 شکل U بست ارتجاعیبه ستون با استفاده از  کاتصال دیوار خارجی ساخته شده از بلو -الف

 
 استفاده از شاخک انتهایی به همراه میلگرد بستر -ب

 جهت نیروی خارج از صفحه ستونهای مهار دیوار به  روش– 02-6شکل پ

 

 اتصال دیوار به زیر سقف-6-0-4-1-6پ

اتصال دیوار به زیر سقف باید به صورت اتصال لغزشی بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف و با استفاده از مهار خارج 

انتخاب نوع اتصال بستگی به  .(الف-00-6شکل پ)یا ناودانی اجرا شود  از صفحه دیوار با قطعاتی از قبیل نبشی

های بتنی چنانچه بر  در سازه. وضعیت دیواری دارد که بین اعضای قائم شامل ستون، دیوار و یا وادار مهار شده است

ای برای باالی دیوار نباشد  اخت عضو سازهسبینی اتصاالت مناسب لغزشی در زمان  اساس نوع سقف امکان پیش
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صورت کاشت میل  باید توجه شود که در این. میل مهار پس از اجرای تیر انجام داد توان این اتصال را با کاشت می

حداقل فاصله باالی دیوار تا . باشد مهار باید در هسته تیر بتنی انجام شود و کاشت و اتصال به پوشش بتن مجاز نمی

 .امتداد دیوار در نظر گرفته شوددراز مدت سقف در خیز حداکثر و  متر میلی 05 دو مقدار رینتبرابر با بیشزیر سقف 

شود مهار  توان با استفاده از دو نبشی و یا ناودانی که به طریق مناسب به سقف سازه متصل می لبه باالیی دیوار را می

با این اتصال امکان حرکت آزادانه دیوار . ها نباید به دیوار یا وادار پیچ، میخ و یا جوش شوند ناودانی و یا نبشی. نمود

فاصله باالی دیوار تا سقف باید در حدی باشد که تیر بتواند آزادانه خیز داده و اتصالی . شود درون صفحه تامین میدر 

ها به ترتیب ابتدا در یک سمت اجرا و پس از دیوارچینی و قرارگیری باالترین بلوک دیوار،  نبشی. با دیوار پیدا ننماید

می . و به شکل منقطع یا پیوسته باشدیا گرم نورد ورت سرد نورد تواند به ص نبشی می. دشو نبشی دوم متصل می

به وسیله  0-0-1-0-6پبند  جزییاتآخرین ردیف دیوار را با ، سقف مهار خارج از صفحه دیوار در ترازتوان به جای 

 طرفه لحاظ در این صورت توجه شود که در محاسبات دیوار به صورت یک صفحه یک. میلگرد یا بست مسلح نمود

 .(ب-00-6شکل پ) ننده دیوار لحاظ شودک های مسلح شود و کل بار جانبی وارده به دیوار در طراحی وادارها و المان

 
 اتصال دیوار به سقف با استفاده از نبشی -الف

 ارتفاع دیوار 10/1



  00 

 
 عدم اتصال به سقف و اجرای المان مسلح کننده در رج آخر دیوار-ب

 سقف  ادیوار ب اجرایی در محل تالقیجزییات  -00-6شکل پ

 

هاای دارای تیرچاه یاا تیار یاا هار ناوع ساقف مخاتلط کاه            خصوص در انواع سقفه در اجرای دیوارهای داخلی ب

تاوان رج انتهاایی دیاوار یاا رج ماقبال آنارا        مانناد دیوارهاای خاارجی مای     ،در آنها تیری در راستای دیاوار نباشاد  

 (00-6شکل پ)بست مسلح کرد با میلگرد بستر یا 

 

 
اتصال وادار به سقف باید ) مهار دیوار به صورت یک طرفه با استفاده از قطعه مسلح کننده در باالترین ردیف بلوک مصالح بنایی -00-6شکل پ

 (صورت کشویی باشد
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 به یکدیگر ای سازههای غیر اتصال دیوار  -7-0-4-1-6پ

، از متقاطعهای کششی در درون صفحه دیوارهای  که به دلیل امکان بروز تنش شود میتوصیه  در اتصال دیوارها

جداسازی دیوارها از یک  برایهای فلزی مشابه آنچه در مورد اتصال به ستون به کار برده شد استفاده شود و یا  بست

در محل اجرای دو  اجرای وادار مجزا 04-6شکل پ .استفاده شوددار از وامتقاطع دیگر در محل اتصال دو دیوار 

 . دهد نحوه اجرای بست در محل تقاطع را نمایش می 01-6دیوار متقاطع و شکل پ

 

 
 نمای سه بعدی اجرای دیوار های متقاطع -الف

 
 اجرای دیوار متقاطع از پالن -ب

 در محل اتصال دو دیوار وادارو نحوه اجرای متقاطع اجرای دیوارهای   -04-6شکل پ

پشم سنگ به ضخامت 
 متر میلی 05

پشم سنگ به ضخامت 
 متر میلی 42



  02 

 
 اجرای دیوار متقاطع با استفاده از بست انعطاف پذیر -01-6شکل پ

 

 اجرای نعل درگاه و نصب پنجره -0-0-4-1-6پ

با رعایت جزئیات  باید بدارای درب یا پنجره باشند، اجرای نعل درگاه و نصب پنجره یا در در شرایطی که دیوارها

 نعل درگاهوادار و متر، نیاز به اجرای  5/0برای بازشوهای بزرگتر از . انجام شود 06-6و پ 05-6های پ مشابه شکل

 یفلزی مناسب که پاسخگو چهارچوبکه از  در صورتی ،در بازشوهای کوچکتر از این اندازه. باشد در کنار بازشو می

 ،.(توانند جوش داده شوند می) لح کننده دیوار به قاب متصل شوندسهای م بارهای وارده باشد استفاده شود و المان

 .تعبیه نمودوادار ها نیز  صورت باید برای این دهانه در غیر این ،اشدب در کنار بازشو نمیوادار احتیاجی به تعبیه 
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 درگاه در اطراف بازشونحوه اجرای فریم و نعل  -05-6پشکل 

 
 در دو طرف بازشو در صورت نیاز وادارنحوه اجرای  -06-6پشکل 

 

 های مهاربندی اجرای دیوار در دهانه-9-0-4-1-6پ

اجرای . ای جداسازی شود ، دیوار باید در جهت داخل صفحه از قاب سازهها ساختمانهای مهاربندی در تمام  در دهانه

یا با هرگونه تماس یا اتصال به مهاربند با توجه به اینکه مانع از عملکرد صحیح و رفتار دیوار در محور مهاربند 

اشد دیوار باید خارج از محور مهاربند و با جزییات جداسازی ارائه شده در این ب شود ممنوع می مناسب مهاربند می
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دو دیوار در دو سمت مهاربند که فاقد هر توان برای عدم نمایان بودن مهاربند از  در صورت نیاز می .پیوست اجرا شود

 .دکرباشند استفاده  گونه اتصال و درگیری با مهاربند می

 

 جزییات اجرای دیوار در بیمارستان ها-12-0-4-1-6پ

در بیمارستانها جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه ترک در دیوار در هنگام زلزله و خارج نشدن فضاهای استریل از 

یک  به اندازهداخل آن که  ،است که در مجاورت تیر و ستون از قطعات ناودانی سرتاسریسرویس دهی ضروری 

شکل و  07-6مطابق شکل پ ،ارتفاع طبقه از مواد تراکم پذیر نظیر پشم سنگ ضد رطوبت پر شده است درصد

 .ددیوارهای بلوکی و پانلی الزم االجرا می باشهر دو نوع این جزییات برای . استفاده شود 00-6پ

 

 

 
 ر دیوارهای بیمارستانی اجرای ناودانی سرتاسری در مجاورت تیر و ستون د -07-6شکل پ
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 عدم اتصال ناودانی قانم به کف طبقه -الف

 
 عدم اتصال ناودانی قانم و افقی به یکدیگر -ب

 جزییات اتصال ناودانی سرتاسری به تیر و ستون  -00-6شکل پ

 

 مهار دیواری نوین ها روش-11-0-4-1-6پ

 الیاف شبکهمسلح کردن دیوار با  -1-11-0-4-1-6پ

در این روش خمش دیوار، یک طرفه و در . باشد الیاف می شبکهکردن آن با  ای دیوارها مسلح یک روش مهار لرزه

توجه شود که در این . باشد بنابراین دیوار نیازی به وادار ندارد و محدودیتی در طول دیوار وجود ندارد راستای قائم می
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روش نوارهای  در این. الیاف استفاده نمودشبکه های دیوار و کنار بازشوها باید بر روی دیوار از نوار  حالت در لبه

کاری بر روی آن به صورت دستی  ساخته شده از الیاف کربن یا شیشه بر روی دیوار قرار داده شده و نازک شبکه

باید نبشی مهار خارج صفحه دیوار در باال و پایین دیوار اجرا شده و  پاششبعد از انجام الیه اول . شود می پاشیده

بر روی نبشی اجرا شود و از حرکت  پاششنباید توجه شود که ) اجرا شود کاری دیوار بر روی نبشی الیه نهایی نازک

سازی که پایین دیوار در داخل آن قرار  متر کف میلی 52در صورت وجود حداقل  .(داخل صفحه دیوار جلوگیری نماید

جنس سیمان کاری روی دیوار از  که نازک در این روش، درصورتی. باشد گیرد نیازی به اجرای نبشی پایینی نمی

مناسب بوده و در  MPa 0222با مقاومت تسلیم بیش از ( AR-Glass)شیشه مقاوم به قلیا  انتخاب شده باشد، الیاف

با همان مقاومت تسلیم نیز  E-Glass شیشه کاری از جنس گچ منظور شده باشد، استفاده از الیاف که نازک صورتی

در هر دو صورت، مقدار الیاف مورد نیاز با توجه به مشخصات آنها در (. 02-6و پ 03-6های پ شکل)باشد  مجاز می

gr/mنواری حداقل صورت استفاده به  حالت
gr/mاستفاده به صورت سرتاسری  حالتو در  022 2

در هر ) 52 2

نیز می توان به عنوان جایگزین   MPa 4222الیاف کربن با مقاومت تسلیم بیش از شبکه از . باشد می( سمت دیوار

از هزینه کمتری  ها روشتواند نسبت به سایر  این روش با توجه به حذف وادارها می. الیاف شیشه استفاده نمود

 .باشدقابل کاربرد مینیز ی موجود ها ساختمانبرخوردار بوده و برای 

 

 
 الیاف شیشه یا کربنشبکه مسلح کردن دیوارها با استفاده از نوارهای  -03-6پشکل 



05 

 
 

 
 الیاف شبکهسازی دیوار با  جزییات مسلح-02-6پ شکل

 

 تواند الیاف می شبکه .اند های متعدد است که به یکدیگر متصل شده ای متشکل از نخ یک ساختار شبکه الیاف شبکه

ها در یک راستا از مقاومت  ساختار یک جهته به معنای این است که نخ. دارای ساختار یک جهته یا دو جهته باشد

تر تنها برای اتصال و  های ضعیف کششی مناسبی برخوردار هستند اما در جهت دیگر مقاومت کمتری داشته و نخ
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در . لذا در طراحی و کاربرد باید جهت قوی مالک باربری باشد ؛اند تر استفاده شده های قوی کنار هم نگهداشتن نخ

یک نخ تا نخ )ها  فاصله بین چشمه. باشند ها از مقاومت کششی باالیی  برخوردار می مش دوطرفه در هر دو جهت نخ

. ر باشدمتر کمت میلی 5اما این فاصله نباید از . تواند متفاوت باشد ای بنا به طراحی می در ساختار شبکه( مجاور

الیافی باید از نصف فاصله باز بین  شبکههمچنین حداکثر اندازه سنگدانه مورد استفاده در مالت، برای اتصال 

    .ها بیشتر نباشد چشمه

پارچه الیافی که عموماً  همچنین واند  ای پلیمری داشته و از نخ و الیاف تشکیل نشده ژئوگریدهایی که ساختار شبکه

. الیافی مورد استفاده قرار گیرند شبکهنباید به عنوان  ،گیرد مورد استفاده قرار می FRPزیت در ساختارهای کامپو

 .دهد های الیافی را نمایش می شبکهای از  نمونه 00-6شکل پ

 

 
  الیافی شبکهای از  نمونه -00-6پشکل 

 

به علت  باشند،باید از الیاف شیشه مقاوم به قلیا  در محیط سیمانی حتماًالیاف شیشه مورد استفاده الزم به ذکر است 

گیرند و کاهش  ، الیاف شیشه تحت تأثیر قلیایی محیط پیرامون خود قرار می(< 5/00pHبا )در محیط سیمانی که این

تواند تا تخریب کامل شبکه  در نهایت فرآیند خوردگی در محلول قلیایی با گذشت زمان می .کنند مقاومت پیدا می

کاهش مقدار قلیای سیمان و ایجاد یک  .یابد میکاهش الیه تقویت پیدا کند و به این ترتیب طول عمر الیاف  ادامه

هرچند راهکارهای موثری در بهبود خوردگی الیاف  ،برابر اثرات شیمیایی محیط  الیه سد محافظتی روی الیاف در

الیاف شیشه مقاوم به . باشند اما کافی نیست و حتماً الزم است از الیاف شیشه مقاوم به قلیا استفاده نمود شیشه می

 . باشد( ZrO2)درصد زیرکونیا  06 باید دارای حداقل قلیا

الیاف و آزمون  ا دراالستیسیته، تعیین درصد زیرکونیتعیین سطح مقطع نخ، دانسیته، مقاومت کششی و مدول 

 . باشند های مش شیشه می های ضروری برای شناخت ویژگی مقاومت به قلیا از جمله آزمون

تعیین سطح مقطع نخ، دانسیته، مقاومت کششی و مدول االستیسیته، تعیین درصد کربن یا گرفتن طیف مادون قرمز 

FTIR باشند های مش کربنی می ای ضروری برای شناخت ویژگیه از نمونه از جمله آزمون . 
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 FRPمسلح کردن دیوار با  -0-11-0-4-1-6پ

جزییات  .باشد می FRPاستفاده از نوارهای قائم  ،پایدارسازی دیوار در جهت خارج از صفحه برای یک روش دیگر

است و جزییات اتصال آن به تیر و ه شده ئمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارا 630-نشریه ضاین روش در 

ممکن است در بسیاری از حاالت  FRP تراین روش با توجه به هزینه باال .باشد می 0-00-0-1-0ستون مشابه بند 

 .غیر اقتصادی شود

 

 های بتنی درحین اجرای اتصاالت مهار دیوارها جلوگیری از آسیب به سازه -10-0-4-1-6پ

و یا در هنگام اجرای اسکلت سازه بتنی  شود میهای بتنی یا با استفاده از میخ و پیچ انجام  کلیه اتصاالت به سازه -

 ندشو ها و مقاطع مورد نظر جایگذاری می در مکان دارای خم انتهایییا میلگرد جوش شده میخ  صفحات دارای گل

 .(00-6شکل پ)

کن شدن پوشش بتنی اعضای  شود که موجب قلوهای از لبه اجرا  به فاصلهباید محل میخ یا پیچ در لبه قطعات  -

 .دشوسازه ن

 . استفاده از میخ های کاشت به صورت ضربه ای ممنوع می باشد و می توان از روش کاشت چرخشی استفاده نمود -

 .باشد میصورت قائم ه الزاماً زاویه نصب پیچ یا میخ در اجرای اتصاالت بر سطوح اعضای سازه ب -

از  ،محل قرارگیری پیچ و یا میخ بر روی قطعات اتصال توسط مته مناسب و با یک شماره کمتر شود میپیشنهاد  -

 .دشوقبل سوراخ 

 
 در تیر و ستون بتنیمهار دیوار اتصال جهت  انتظار صفحات نحوه قرارگرفتنجزییات  -00-6پشکل 
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 دیوارهای پانلی -13-0-4-1-6پ

ای، باد و ضربه را با عملکرد و رفتار  ای باشد که قابلیت تحمل بارهای لرزه گونهدر دیوار پانلی ساختار پانل باید به 

به  در این حالت پانل فقط باید در جهت خارج از صفحه در باال و پایین دیوار. داشته باشددر راستای قائم  طرفهیک 

یا قرار گیرد سازی  متر کف میلی 52حداقل که پایین پانل در  یدر صورت. (04-6شکل پ) وسیله نبشی مهار شود

در . (01-6شکل پ) باشد مینیازی به اجرایی نبشی در پایین پانل ن سقف ریشه اجرا شده باشددر برای پایین پانل 

و سایر  به سمت خارج دیوار باشدباید  شود میکه پس از اجرای دیوار نصب  های مهار به سقف الت نبشیاین ح

 .مشابه دیوارهای بلوکی اجرا شود تواند میجزییات نیز 

 
 مهار دیوار پانلی در قسمت فوقانی نحوه جزییات -04-6پشکل 

 

 
 یا ناودانیدارای ریشه کاشت در پایین دیوار توسط نبشی  دیوارقسمت فوقانی مهار خارج از صفحه  -01-6شکل پ
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 نمای داخلی -3-4-1-6پ

های داخل صفحه و جداشدگی  توانند دچار ترک این اجزاء می. شود نماهای داخلی، حساس به جابجایی محسوب می 

در . دای شون مکان یا جداشدگی خارج صفحههمچنین ممکن است بر اثر شتاب، مستقیماً دچار تغییر. از دیوار شوند

ای که تحت جابجایی بزرگ قرار  ای سازهکه این اجزاء به طور مستقیم روی دیوارهای برشی یا اعض صورتی

نیازی به کنترل  ،در صورت رعایت الزامات جداسازی دیوار. پذیر خواهند بود گیرند، نصب شوند، در زلزله آسیب می

 .باشد در جهت داخل صفحه برای نماهای داخلی اجرا شده بر روی این دیوارها نمی ای لرزه

 

 نمای خارجی-4-4-1-6پ

 های چسبانده شدهنما -1-4-4-1-6پ

مسلح شده با مش الیاف  ی سیمانیهانماانواع این نوع نما شامل نماهای سنگی، آجری و سرامیکی چسبانده شده، ، 

 . باشد میو نماهای مشابه آنها  ،یا توری های فلزی

محاسبه شده افقی  ای ندی باید قادر به تحمل نیروهای طراحی لرزهب ی چسبانده شده، اتصال و مهار پشتدر نماها

 .باشند فصل چهارم این استانداردطبق 

شوند، ممکن است در اثر تغییرشکل الیه  با توجه به اینکه نماهای چسبانده شده حساس به جابجایی محسوب می

که این اجزاء به طور مستقیم روی دیوارهای برشی یا  در صورتی. زیرین ترک خورده یا از جای خود بیرون رانده شود

 . پذیر خواهند بود گیرند نصب شوند، در زلزله آسیب ای که تحت جابجایی بزرگ قرار می سازهاعضای 

در نماهای چسبانده شده خرابی داخل صفحه نما معموالً بر اثر تغییرشکل سازة دربرگیرندة دیواری که نما بر روی 

خرابی خارج از صفحه که . شود که باعث به وجود آمدن ترک و گسترش آن می ،دهد آن چسبانده شده است رخ می

بدین منظور باید با استفاده از جزئیات ارائه . باشد دهد، مستقیماً به دلیل شتاب می به صورت بیرون افتادن نما رخ می

این جداسازی باید به . را جدا نمود( 0-1-0-6پبند )، اتصال دیوار پشتیبان به سازه محیطی پیوستشده در این 

هایی که پوشش نما از  د و در محلشوحرکت آن با دیوار فراهم امکان ا اتصال نما به دیوار، نحوی صورت گیرد که ب

شکل ) دشوجلوگیری  ها ستونتوسط مصالح پرکننده نظیر پشم سنگ از چسبیدن نما به باید کند  عبور می ها ستون

 . اجرا شود درز انقطاع نمادر ( تیر یا دال) ای باشد که در تراز طبقات  باید به گونه اجرای نماهمچنین  .(05-6پ

ی ساخته شود که بتواند ضوابط مباحث مقررات ملی در بحث عایق حرارتی را برآورده از مصالحکه دیوار در صورتیکه 

ت عایق بندی پوسته در غیر این صورت باید  جزییا .کند نیازی به اجرای عایق حرارتی جداگانه بر روی دیوار نیست

نما به نحو مناسبی به در این حالت باید  .حث مقررات ملی رعایت گردداخارجی شامل مجموعه دیوار و نما طبق مب

  .دیوار پشت متصل شود

به صورت جزییات اجرایی نماها  .ارائه شده است 06-6در شکل پ ی چسبانده شدهاز جزییات اجرایی نما ای نمونه

  .سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است 701در نشریه مشروح 
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 نحوه اجرای نمای چسبانده شده در دیوارهای جداسازی شده -05-6شکل پ

 

 
 نحو صحیح اجرای نمای سیمانی مسلح شده به مش الیاف و عایق حرارتی بر روی دیوار -06-6شکل پ
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 نماهای مهار شده-0-4-4-1-6پ

، نمای کامپوزیت، نمای نماهای مهار شده شامل نماهای آجری و سنگی مهارشده، نماهای سرامیکی خشک 

در نمای مهارشده  .شود می مسلح شده به الیاف های سیمانی هتختانواع و ای و نماهای بتنی پیش ساخته  شیشه

ای ناشی از شتاب افقی داخل صفحه، خارج صفحه  اتصاالت باید بارهای ثقلی ناشی از وزن نما به همراه بارهای لرزه

 .و قائم زلزله را تحمل نمایند

به سازه  شود می توصیه ،مهار شدهبا توجه به هدف کاربرد نماهای با اهمیت زیاد و بسیار زیاد  یها ساختماندر 

یا  شودارتفاع طبقه محدود  20/2به داخل و خارج از صفحه آن  ای طراحی شود که حداکثر تغییر مکان نسبی گونه

از سازه با اتصاالت لوبیایی  07-6شکل پ مانندنما در تراز سقف طبقات در جهت داخل صفحه  قاب نگهدارنده

ای طراحی  به گونهسازه  شود می توصیه نماهای مهار شده، دارایبا اهمیت متوسط  یها ساختماندر . جداسازی شود

یا قاب نگهدارنده نما  دشوارتفاع طبقه محدود  20/2به داخل و خارج از صفحه آن  شود که حداکثر تغییر مکان نسبی

جزییات . از سازه جداسازی شودبا اتصاالت لوبیایی  07-6شکل پمانند در تراز سقف طبقات در جهت داخل صفحه 

 .ارائه شده است و بودجه سازمان برنامه 701اجرایی این نماها در نشریه 

 

 

 اجرای خشک نمای سرامیکینمونه اجرای اتصال لوبیایی به تیر در  -الف
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 پانل بتنی پیش ساختهنمونه اجرای اتصال لوبیایی به تیر در  -ب

 ای تیر طبقه جهت جداسازی نما از جابجایی داخل صفحه قاب سازههایی از اجرای اتصال لوبیایی در محل اتصال به  نمونه -07-6شکل پ

در همان . در نماهای آجری، نما باید در ترازی که دیوار خارجی مسلح شده است با بست به دیوار پشت مهار شود

 مراهاین نما به ه جزییات اجرای. قرار داده شود( 00-6مطابق شکل پ)تراز باید یک عدد میلگرد در الیه نما نیز 

سازمان برنامه و بودجه  701جزییات مشروح در نشریه  .نشان داده شده است 03-6در شکل پدیگر الزامات اجرایی 

 .ارائه شده است
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 نحوه مهار نمای آجری به دیوار پشت -00-6شکل پ
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 جزییات اجرای نمای آجری-03-6شکل پ

 

آن را به نحو مناسبی به دیوار خارجی ساختمان توان  در نماهای سنگی نیز  با اجرای بست در شکاف سنگ می

های آن را  و درزبندی کاری و عایق نماها و جزییات اجرایی  هایی از این بست نمونه 42-6شکل پ. متصل نمود

 .دهد نشان می( درصورت نیاز)
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 الف نمونه ای از اتصال دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار

 

 نمای سنگی به دیوار در محل مسلح سازی دیوار نمونه ای از اجرای دوخت به پشت-ب

 هایی از اجرای دوخت به پشت نمای سنگی به دیوار و جزییات اجرایی آن نمونه -42-6شکل پ
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 کاذب  سقف -5-4-1-6پ

 :شوند های کاذب از لحاظ نحوه اتصال به سقف به چهار گروه کلی تقسیم می سقف

مصالحی که توسط اتصاالت مکانیکی و یا چسب به آنها متصل های بتنی یا فلزی با  پوشش سقف: دسته الف

 ؛شوند می

که توسط اعضایی ( متر از سقف سانتی 62با فاصله کمتر از )از قبیل گچی، فلزی یا چوبی صفحات آویخته : دسته ب

  ؛شوند های چوبی یا فلزی متصل می به نگهدارنده

و همچنین ( متر از سقف سانتی 62با فاصله بیشتر از )از قبیل گچی، فلزی یا چوبی صفحات آویخته : پدسته 

 ؛(رابیتس)های فلزی به همراه روکش گچی  های کاذب تشکیل شده از توری سقف

 .مکانیکی و روشنایی تجهیزات همراه به( T-bars) نگهدارنده مستقل سازه دارای یکپارچه کاذب های سقف: ت دسته

 

 :سقف های کاذب رعایت گردد ای لرزهطراحی  درکه باید  ینکات-1-5-4-1-6پ

شوند، الزم است که فاصله  هایی که دچار شتاب قائم باالیی به هنگام زلزله می بان های طره یا سایه در زیر بالکن-

 . آویزهای سقف کاذب نسبت به یکدیگر کاهش یابد

سط دیوارها به صورت جانبی در مترمربع که تو 04های کاذب با مساحت کمتر از  ای برای سقف ارائه جزئیات لرزه-

 .اند الزم نیست سازه مهار شده

های فلزی یا برای  های سنگین دیگر مانند گچ، چوب و یا پانل ای خاصی برای سقف جزئیات لرزهممکن است  -

برای این موارد، جزئیات به صورت مشابه با آن چه برای . های مختلف مورد نیاز باشد سقف الیه گچی در ارتفاع

مهاربندی . شودشتری استفاده میاز مهاربندی بی ،حفظ ایمنی برایشود بوده ولی  های عایق صوت استفاده می سقف

های سنگین آویخته به صورت معمول شامل یک میله فشاری قائم و مهارهای سیمی کششی  ای برای سقف لرزه

معموالً از )های فشاری از اعضای خمشی  توان به جای مهاربندی سیمی و میله در برخی موارد می. باشد قطری می

 (.40-6پ  شکل) دکراستفاده ( فوالد سرد نورد

 

 متری  1/0تا  0/0سقف الیه گچی با مهار جانبی در فواصل  -40-6شکل پ
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. ندارند ای لرزهطرح نیازی به   تهای الف، ب و  های کاذب گروه سقف :متوسط اهمیت با یها ساختمان-الف

 .باشند 4-0-6پد نطبق ب های نسبی محاسبه شده ، باید قادر به پذیرش تغییرشکلپهای کاذب گروه  سقف

باید قادر به تحمل و د های الف و ب  های کاذب گروه سقف :ی با اهمیت زیاد و بسیار زیادها ساختمان -ب

باید قادر به پذیرش   های کاذب گروه ج، سقف. باشند 4-0-6پای محاسبه شده طبق بند  نیروهای طراحی لرزه

جزئیات  40-6پشکل . باشند 4-0-6پبند های نسبی محاسبه شده طبق  تغییرشکلای و  نیروهای طراحی لرزه

نحوه مهار  41-6و پ 44-6های پ همچنین در شکل .دهد نمایش میرا نوع الف های کاذب  سقف ای لرزهمهار 

 .های کاذب نوع ب و پ و جزییات آن ارائه شده است سقف

 

 
 های کاذب نوع الف هایی از سقف نمونه گچی مستقیم وصل شده به سازه پانلسقف  -40-6پشکل 

 cm 12پشت بند دیوار در هر 
دهانه تیرچه سقف، اندازه برحسب )های پیچ شده به داربست دیوار  میخ گل

 .بایستی محکم شود...( داربست، ضخامت گچ و 

 ورق گچی

 ورق گچی متصل شده به تیرهای سقف( الف

 های الزم برای یک ورق گچی ناودانی

 قاب کف سازه

 های خودکار پیچ

mm 122 

 ورق گچی متصل شده به ناودانی یا مقاطع مشابه( ب
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 (ارائه شده است 03-6اطع در شکل پجزییات مق) پالن مهاربندی عرضی برای شبکه سقف سنگین معلق -44-6پشکل 

 

 

 شده شبکه سقف، لغزنده اصلی، ناودانی نوردگرم

 مقطع ناودانی گالوانیزه: تخته پوشی عمودی

 لبه آزاد

 

 های فشاریدرجه با میله 15طرفه با زاویه  1مهاربندی جانبی سیمی  لبه ثابت

 اصلی تیرک هر در عمودی آویزهای محل

 الیه گچی

 

 پیچ نشود

 درز

# 10 S.M.S 

 مهار تیرچه اصلی: A-Aمقطع 

 گره زینی به
 تیرک اصلی با سیم

 اتصال و آویز سیمی به سازه

نبشی دیوار روی لبه شناور با پایه افقی 

 متر سانتی 5حداقل 

 رواداری حداقل

 متری سانتی 0
C-Cرا ببینیدد 

 انتهای ثابت تیرک اصلی       انتهای آزاد تیرک اصلی            

 آویز عمودی

 لبه مجاور 0شبکه وصل شده در طول 

 داربست

 متر سانتی 02حداکثر 

 متر سانتی 05حداکثر 

نبشی دیوار روی لبه شناور با 

 متر سانتی 5پایه افقی حداقل 

 

نبشی دیوار روی لبه شناور با 

 سانتیمتر 5پایه افقی حداقل 

 انتهای ثابت تیرک فرعی                                                           انتهای تیرک فرعی 

 

 مهار تیرچه فرعی: B-Bمقطع 

 متر سانتی 02حداکثر 

 رواداری حداقل

 متری سانتی 0

 متر سانتی 05و حداکثر  02حداقل 

 پیچ نشود

 آویز عمودی

 پیچ به تیرک فرعی

 داربست

 

 متر سانتی 02حداکثر 

# 10 S.M.S 

 الیه گچی

 پیچ شود

دیوا

 ر
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 00-6مقاطع نشان داده شده در شکل پ گچی معلق پانلجزئیات مهاربندی جانبی برای سقف  -41-6پشکل 

 

 ها  پناه جان -6-4-1-6پ

در این حالت مناسب است . شود می توصیهمتر  0/0ها  پناه جان حداقل ارتفاعنشانی  با توجه به ضوابط سازمان آتش

پناه  جان ای لرزهمهار  برایاین ارتفاع . متر بر روی بام ادامه پیدا کنند 45/0تا ارتفاع  پیرامونی بام،ی ها ستون که

طول آزاد  ،طبق جزییات ارائه شده واداربا اجرای  ورت نیازصدر  ها ستوندر فاصله بین (. 45-6پشکل ) باشد می

یا  46-6پجزییات ارائه شده در شکل  مشابهها باید به نحو مناسبی دارپناه بین وا دیوار کوتاه شده و دیوار جان

 .جهت تحمل بارهای خارج صفحه مسلح شودی مشابه ها روش

 

 
 

 اتصال مهار و آویز سیمی به سازه

 های سیمی گره آویز قائم سیمی
 میله فشاری دور 1قطری 

 تیرک اصلی

 متقاطع
 گیره مهار کننده برای
 ها جلوگیری از لغزش سیم

 مهارهای سیمی

 

 آویز قائم

 میله فشاری

 جزئیات مهار جانبی: C-Cمقطع                             جزئیات مهار جانبی: D-Dمقطع   
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 پناه غیرمسلح بنائی نحوه مهار جان -45-6پشکل 
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 توسط وادار فلزیپناه بنائی  مهار جان -46-6پشکل 

 

کننده قرار گرفته در دیوار و مهار شده در  پناه استفاده از میلگردهای مسلح جان ای لرزهمهار  برای یک روش دیگر

 .باشد می 47-6پمتر مانند شکل  0در فواصل ( وادار بتنی)دال سقف 
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  وادار بتنیپناه با  جزئیات اجرایی اتصال جان -47-6پشکل 

 

 ها پله راه -7-4-1-6پ

ها برای تخلیه ساکنان پس از وقوع زلزله مورد نیاز بوده و حفظ عملکرد آنها پس از زلزله از اولویت باالیی  پله

های فرار که جزئی از  و پله باشد میهایی که جزئی از سازه اصلی ساختمان  ه پلهها به دو گرو پله. باشد برخوردار می

 .شوند تقسیم می باشد میسازه اصلی ساختمان ن

باید اثر آن در  ای سازهبه قاب ها پلهراهدر صورت اتصال  ،باشند هایی که جزئی از سازه اصلی ساختمان می در پله

الزم در این حالت . دشولحاظ  شود میو نیروهایی که به تیر و ستون اطراف آن براثر این باربری وارد  ای لرزهباربری 

در این خصوص الزم است یکبار  .دنسازی شو مدل دال بتنی پله و پاگردها ها، شامل شمشیریپله  راهاجزای است 

سازه بدون لحاظ نمودن سختی اجزای پله، مدل و طراحی شود تا سیستم باربرجانبی سازه به تنهایی قادر به تحمل 

یکبار هم با مدل کردن اجزای پله و در نظر گرفتن تأثیر سختی آن، سازه مورد بررسی کل نیروی زلزله طرح باشد و 

های بتنی در سازهباید توجه شود . دمجدد قرار گرفته و اجزای پله نیز تحت نیروهای ایجاد شده در آنها طراحی شون

ی مجاور راه پله ها ستونه در اجرای تیر و اتصال دال راه پله در تراز پاگرد میان طبقه باعث ایجاد ستون کوتا

 اجرا طبقه تراز همان در را آن طبقه، نیم تیر اجرای بجای می توان کوتاه ستون تشکیل از جلوگیری جهت .شود می

 اطراف یها ستون به که شود می اجرا تیری ها ستونک این روی بر سپس. کرد اجرا ستونک دو آن روی بر و نمود
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 و پله دال نهایتاً. دارد طبقه ارتفاع 20/2اندازه   به حداقل ای فاصله اطراف یها ستون با آن انتهای و نبوده متصل

 نشیمن تیر است ذکر به الزم. شوند می متصل ها ستونک روی بر گرفته قرار تیر این به طبقه نیم تراز در پاگردها

 و ثقلی بارهای از ناشی شده ایجاد پیچش تحت بایستی دارند قرار آن روی بر ها ستونک که طبقه تراز در گرفته قرار

 (.40-6شکل پ) یستن مجاز تیر این روی بر پیچشی سختی کاهش ضریب اعمال. شود طراحی ای لرزه
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 اجرای پاگرد راه پله بر روی ستونک جهت جلوگیری از ایجاد ستون کوتاه -40-6شکل پ

 

و  43-6های پ مطابق جزئیات ارائه شده در شکل جداسازی آن، کاهش اندرکنش پله و سازه برای یک روش دیگر

براساس این جزئیات از ایجاد ستون کوتاه در . باشدمیدر تراز پاگرد میان طبقه و تراز پاگرد پایین هر طبقه   12-6پ

حداقل ) شودو آسیب به دال راه پله به علت جذب نیروی جانبی توسط راه پله جلوگیری میی مجاور راه پله ها ستون

رمپ راه پله فقط در تراز پاگرد طبقه از طریق بالشتک فلزی بر روی  .(باشد متر می سانتی 02پهنا دستک بتنی برابر 

های  بالشتکاین . شود دال پاگرد می نشیند و اتصال رمپ و دال پاگرد در تراز میان طبقه به صورت پیوسته اجرا می

 . اشندفلزی باید در داخل هسته بتنی مهار شده ب
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 جزئیات اجرایی جداسازی نشیمن پاگرد راه پله در تراز نیم طبقه -93-6شکل پ
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 جزئیات اجرایی جداسازی نشیمن پاگرد راه پله در تراز طبقه -12-6شکل پ

 

های متصل و جلوگیری از خرابی  های لوبیایی برای جداسازی پله از کف اتصاالتی با سوراخ ،های سبکدر پله -

 .باشند ای مفید می ناشی از گریز بین طبقه

ها با مصالح ترد  اگر نرده پله. ها در برابر زلزله است پله های ایمن عاملی بسیار مهم برای ایمنی راه تأمین خروجی -

بایست دارای درزهای اجرایی الزم بوده  می ،ساخته شده باشد... ح، سفال کاری مجوف و مانند مصالح بنایی غیرمسل

ها  های اضطراری یا کانال ها، چراغ ها، چراغ لوله. ها جلوگیری شود تا از آوار و خطرات ناشی از سقوط مصالح در پله

 . ی شودها جلوگیر باید دارای مهاربند باشند تا از خطر سقوط و ایجاد آوار در پله



17 

 درنظرگیری اثر میانقابی دیوار در ساختمان -0-6پ

 مقدمه   -1-0-6پ

دیوارهای داخلی و نماها باید طوری اجرا شوند که تا حد امکان مانعی برای حرکت  ،استاندارداین  0-5-0طبق بند 

در . این پیوست راهکارهایی در این زمینه ارائه داده است اول بخش .در زمان زلزله ایجاد نکنند ای سازهاجزای 

در  ای سازهجدا نشوند الزم است اثر اندرکنش این اعضا با سیستم خود های پیرامونی  صورتی که دیوارها از قاب

 . که در این بخش راهکارهایی برای این منظور ارائه شده است شودتحلیل و طراحی سازه لحاظ 

ای از یک قاب فوالدی یا بتنی را پوشانده و توسط تیرها و  شود که به طور کامل دهانه اطالق می دیواریمیانقاب به 

که باید ضوابط این بخش را اقناع  باشد میشامل میانقاب و قاب پیرامونی آن  پر میانقاب . احاطه شده است ها ستون

 .  نماید

از میانقاب برای تامین مقاومت بر اساس ضوابط این پیوست  توان میحداکثر تعداد طبقات ساختمانی که در آن 

، باید قادر به ها میانقاب، به تنهایی و بدون احتساب ها ساختماناین   سازه. جانبی استفاده نمود، چهار طبقه است

 .ودشاثر وجود میانقاب در بروز نامنظمی در سازه باید بررسی و در طراحی سازه لحاظ . تحمل بارهای ثقلی باشد

  .ی با اهمیت خیلی زیاد قابل استفاده نیستها ساختمانضوابط این بخش در مورد  ضمنا

نیز  ها میانقابند باید به تنهایی و بدون در نظرگیری اثر شو میطراحی تحلیل و هایی که با ضوابط این بخش سازه

 ای سازهبه عنوان اجزای  ها میانقاب، ای سازهمگر اینکه در نقشه های  ،باشند شامل بار زلزله جوابگوی بارهای وارده

های نگهداری ساختمان قید شود که امکان تغییر، جابجایی یا تخریب آنها بدون انجام  معرفی شده و در دستورالعمل

 . تحلیل و ارزیابی های مجدد وجود ندارد

 

 دیوارهای مشمول این بخش  -0-0-6پ

یا ساخته شده از توپر و سوراخدار دنظر است شامل دیوارهای آجری م بخشمیانقاب های مصالح بنایی که در این 

در ( شاتکریت)بتن پاشی  الیه ی ساخته شده از مصالح بنایی فوق و تقویت شده بادیوارها. باشند می بلوک سیمانی

آجر ساخته شده از  دیوارهایشامل ضوابط این پیوست، . شود مینیز مشمول این بخش یک یا هر دو وجه آنها 

 . دشو سنگ، شیشه یا جنس های دیگر نمی، (بلوک سفالی مجوف)مجوف 

 

 مدلسازی میانقاب مصالح بنایی در جهت درون صفحه -3-0-6پ

از  توان میهای مصالح بنایی در جهت درون صفحه  میانقابمدلسازی ، برای 1-0-6پدر صورت وجود شرایط بند 

د شو میاستفاده  قطریعضو یک برای این منظور به جای میانقاب از . فشاری معادل استفاده نمود عضو قطریمدل 

-6پ شکل)آید به دست می (0-6پ) که ضریب ارتجاعی و ضخامت آن با دیوار یکسان است و عرض آن از رابطه

 .دشو مینماید و در کشش حذف  تنها در فشار عمل می ،این عضو قطری(. 10
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مدل قاب میانپر( دیوار با عملکرد میانقابی                                       ب( الف  

عضو معادل میانقاب -10-6شکل پ  

 

 سختی -1-3-0-6پ

قطری  عضوبا بکارگیری یک  توان میسختی ارتجاعی درون صفحه یک پانل از میانقاب مصالح بنایی غیرمسلح را 

با میانقاب  این عضو،ضخامت و ضریب ارتجاعی . به حساب آورد (0-6پ) طبق رابطه aفشاری معادل به عرض

 : عبارت است از( متر برحسب میلی) aعرض. باشد مورد نظر یکسان می

(                                                    0-6پ)  
0 4

0 175
.

l col inf
a . R h r


 

 :که در آن

                                              (                       0-6پ)
0 25

2

4

.

m inf

l

f col inf

E t sin

E I h




 
  
  

 

 :و نیز

colh  ارتفاع ستون( برحسبmm) ؛ 

infh ارتفاع پانل میانقاب ( برحسبmm)؛ 

f
E  ضریب ارتجاعی مصالح قاب( برحسبMPa) ؛ 

m
E  ضریب ارتجاعی مصالح میانقاب( برحسبMPa) ؛ ضریب ارتجاعی مصالح ساخته شده از واحدهای بنایی

m) برابر مقدار مقاومت فشاری 552معادل 
f  ) برای سایر مصالح باید به . دشو میآنها در نظر گرفته

سازمان  430ضابطه  7روابط موجود در فصل  های مرتبط با آنها و برای میانقاب بتن پاشی شده، به نامه آیین

 . مراجعه نمود برنامه و بودجه کشور

m
f  مقدار مقاومت فشاری مصالح بنایی میانقاب را ؛ (MPaبرحسب )مقاومت فشاری مصالح بنایی میانقاب  =

 برای کنترل این. این فرض باید در اجرا کنترل شود. توان در طراحی بر اساس مراجع معتبر فرض کرد می

 5/0مقدار مفروض در مرحله طراحی کمتر و از  3/2گیری شده نباید از  فرض، مقدار مقاومت فشاری اندازه

m)مقاومت فشاری مصالح بنایی میانقاب  ندازه گیریابرای . برابر آن بیشتر باشد
f  )حداقل سه نمونه  توان می

 0بیش از  متر و نسبت ارتفاع به ضخامت میلی 122را که دارای حداقل ارتفاع منشوری از همان مصالح دیوار 
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متوسط مقاومت این سه نمونه برابر مقاومت فشاری مصالح بنایی میانقاب  .کردساخت و آزمایش  ،است

در صورتی که دیوار از واحدهای بنایی تشکیل شده باشد، نمونه منشوری باید دارای حداقل . شود فرض می

ها  آزمایشباشد، باید تعداد % 05نتایج بیش از ( C.O.V)اگر ضریب تغییرات . سه ردیف واحد بنایی باشد

ی ها روشاز سایر  توان میبرای تعیین مقاومت فشاری مصالح بنایی میانقاب، . کثر تا دو برابر افزایش یابدحدا

در هر  .کرداستفاده  نیز سازمان برنامه و بودجه کشور 430و ضابطه  712 ، ضابطه471معرفی شده در نشریه 

mمقدار  ،حال
f   باشد، در غیر اینصورت یا باید این مقدار مقاومت را با تقویت کمتر مگاپاسکال  5/4نباید از

میانقاب تامین نمود یا اثر میانقابی این دیوار در نظر گرفته نشود و طبق بخش اول این پیوست از قاب 

 . دشوپیرامونی جداسازی 

colI برحسب ) اینرسی ستون لنگرmm
از  توان میی پیرامونی میانقاب متفاوت باشند ها ستون؛ در صورتی که (4

 .متوسط لنگر اینرسی آنها به جای این کمیت استفاده نمود

infr طول قطری پانل میانقاب ( برحسبmm)؛ 

 باشد؛ می( نسبت ارتفاع به طول)ای که تانژانت آن برابر ضریب تناسب میانقاب  زاویه 

l
  رود کار میه فشاری پانل ب عضوضریبی که برای محاسبة عرض معادل. 

R =  صورت  و در غیر این 2/0ضریب کاهنده نوع اتصال قاب؛ در صورتی که اتصاالت قاب گیردار باشد مقدار آن

 . دشو میدر نظر گرفته  3/2برابر 

inft  ضخامت آن قسمتی از دیوار( برحسبmm )برای  .است که در تماس مستقیم و کامل با اعضای قاب باشد

در )ها  آیند باید تمهیدات الزم در هر یک از کنج دیوارهایی که در محاسبات سختی و مقاومت به حساب می

دیوار با تیر و ستون برای تماس مستقیم ( 0-6پبرابر عرض معادل محاسبه شده با رابطه  5/0حداقل 

در غیر این صورت در محاسبه ظرفیت میانقاب تنها قسمتی از دیوار که در تماس  .پیرامونی فراهم شده باشد

بیشترین ضخامتی از دیوار که ولی در کنترل تیر و ستون باید  شود باشد منظور می مستقیم با اعضای قاب می

شان در جاهای مختلف،  برای دیوارهایی که ضخامت. ددر نظر گرفته شوبا تیر یا ستون در تماس است، 

موضوع )طراحی برای محاسبه مقاومت  کاری شده، متفاوت است، مانند دیوارهایی که بخش پایینی آنها سنگ

-4-0-6موضوع بند پ) ، کمترین ضخامت و برای محاسبه مقاومت نهایی قطری محتمل(0-5-0-6بند پ

 . گیرد قرار می ، میانگین ضخامت دیوار مالک عمل(0

 

 مقاومت نهایی قطری محتمل -0-3-0-6پ

             0-1-0-6های پبند)، که برای کنترل اعضا و اتصاالت قاب Fuمحتمل میانقاب،  مقاومت نهایی قطری

 :آیدرود از رابطه زیر به دست می به کار می( 4-1-0-6و پ

u(                                                     4-6پ) inf m
F a R t f  

mفشاری معادل و عضوعرض  aکه در آن 
f  ،R   وtinf  ضریب کاهنده مصالح میانقاببه ترتیب مقاومت فشاری ،

 . اند تعریف شده (0-6پ)ذیل رابطه  که دنباش می نوع اتصال قاب و ضخامت میانقاب
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 شرایط الزم برای عملکرد میانقابی دیوار  -4-0-6پ

این اثرات . اعضا و اتصاالت قاب محیطی یک میانقاب باید برای اثرات اندرکنش قاب و میانقاب کفایت داشته باشند

در صورتی که هر یک از شرایط . باشند های قاب می شامل نیروهای منتقل شده از میانقاب به تیر، ستون و اتصال

به عنوان میانقاب در نظر گرفت و باید به صورت  توان مید، دیوار آن را نشوبرای قاب دارای دیوار برآورده ناین بند 

 . جدا شده از قاب اجرا شود

هایی،  در چنین دهانه. ای باشد که مهاربند بتواند آزادانه عمل نماید دیوار موجود در دهانه مهاربندی باید به گونه

 .   اثر میانقابی دیوار را در نظر گرفت و باید آنها را به صورت جدا شده از قاب اجرا نمود توان مین

 

 شرایط دیوار برای بروز عملکرد میانقابی -1-4-0-6پ

شرایط مربوط به ) ند که دارای همه شرایط زیر باشندشو به عنوان میانقاب در نظر گرفته توانند  میتنها دیوارهایی 

 :(های اجرایی ذکر شوند اجرا باید در نقشه

 . باشند 6-0-6دارای مقاومت عمود بر صفحه کافی مذکور در بند پ .0

برای دیوارهای ساخته شده از واحدهای بنایی، دیوارچینی باید به صورت هشت گیر انجام شده باشد به گونه ای  .0

ضمن اینکه درزهای قائم آن نیز مانند درزهای . پوشش داده باشد آجر پایینی را 05/2که هر آجر باالیی حداقل 

  .افقی باید دارای مالت ماسه سیمان باشند

در صورت  .درزی بین دیوار و اعضای قاب وجود نداشته باشد و دیوار به طور کامل درتماس با تیر و ستون باشد .4

بر خالف روش مرسوم اجرای دیوار، . پذیر پر کرد انبساطتوان آن را با مالت  وجود درز بین دیوار و تیر فوقانی می

 .ت مایل چیده شده اند استفاده کردتوان از آجرهایی که در رج آخر به صور برای از بین بردن اثر درز فوقانی نمی

مگر اینکه تمام فضاهای خالی باقیمانده، به خصوص فضای خالی بین آجر مورب و کنج قاب، با بتن یا مصالحی 

 .قاومت فشاری آن مساوی یا بیشتر از آجر است پر شودکه م

 . باشد شدگی کج یا دادگی باید کامال شاقول اجرا شده و فاقد شکم دیوار .1

 . ساختمان دارای دیافراگم صلب باشد .5

 . متر بیشتر باشد 6متر و طول آن از  1ارتفاع دیوار نباید از  .6

 00-4، که از رابطه (ها در تحلیل ا درنظرگیری اثر میانقابب)پر  تغییرمکان جانبی نسبی غیر خطی طرح قاب میان .7

و  20/2، 220/2ی با اهمیت زیاد، متوسط و کم نباید به ترتیب از ها ساختمانآید، در  این استاندارد به دست می

 .برابر ارتفاع طبقه بیشتر باشد 205/2

 

 شرایط اعضای قاب پیرامونی دیوار  -0-4-0-6پ

اعضا قاب پیرامونی دیوار نیز باید دارای شرایطی باشند تا بتوان آن دیوار را به عنوان میانقاب در عالوه بر خود دیوار، 

و  0-0-1-0-6پجاور میانقاب، به ترتیب باید قادر به تحمل نیروهای بیان شده در بند ستون و تیر م. نظر گرفت

در این بررسی باید . های وارد به سازه باشندبه عنوان بار ایجاد شده در زلزله در ترکیب با سایر بار 0-0-1-0-6پ

 . اثر نیروهای زلزله در هر دو جهت متقابل در نظر گرفته شوند



50 

 ی مجاور پانل میانقابها ستونمقاومت الزم برای   -1-0-4-0-6پ

نیروهای حاصل از حالتی که در تحمل ی مجاور یک پانل میانقاب باید برای ها ستونهای خمشی و برشی  مقاومت

به ستون اعمال  10-6پ از باال یا پائین پانل میانقاب مطابق شکل cefflدر فاصلة  cosuFن نیروی افقی برابر آ

زاویه قطر   و بدست می آید( 1-6پ)از رابطه  cefflو (4-6پ)از رابطه  Fu این شرایط،در  .کافی باشد ،شده است

uباید تحمل بارهای کششی و فشاری ناشی از اعمال نیروی  ها ستوناین . باشد میمیانقاب با افق 
F sin   را نیز

 .داشته باشد

                                        (                                   1-6پ)
c

ceff

a
l

cos
 

از نیز،  c آید و  به دست می( 0-6پ) باشد که از رابطه فشاری معادل میانقاب می عضوعرض  a در این رابطه،

د که در آنشو محاسبه می( 5-6پ)رابطه 
infL  طول میانقاب و  باشد زاویه قطر میانقاب با افق می. 

(                                                       5-6پ) 
1

c

inf

a cos
sin

L

  
   

 


  

 

 
 نیروی وارد به ستون از طرف میانقاب -24-6پ شکل

 

 مقاومت الزم برای تیرهای مجاور پانل میانقاب -0-0-4-0-6پ

 ،نیروهای حاصل از حالتی باشد که در آن با مقاومتهای خمشی و برشی تیرهای قاب پیرامونی یک میانقاب باید برابر

uنیروی قائم 
F sin  در فاصله

beffl  در آن  وبه تیر اعمال شده است  ،14-6پ مطابق شکل دو طرف میانقاب،از

Fu  و ( 4-6پ)از رابطه
beffl  آید بدست می( 6-6پ)از رابطه: 

(                                                                         6-6پ)
b

beff

a
l

sin
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 :محاسبه کرد(  7-6پ)از رابطه  توان میرا bمقدار 

1                                        (         7-6پ)

b

inf

acos
sin

L

  
   

 


  

 

 

 
 نیروی وارد به تیر از طرف میانقاب -14-6پشکل 

 

 اثرات موضعی میانقاب بر اعضای قاب -3-0-4-0-6پ

مانند خمیدگی )اثرات موضعی ناشی از عملکرد میانقابی دیوار بر اعضای قاب نباید باعث خرابی موضعی در آنها شود 

(  3-6پ)و ( 0-6پ)نیروی حاصل از روابط  ،برای این منظور(. شکل، کمانش جان و غیره Iهای مقاطع فوالدی  بال

 :شود می به ترتیب برای ستون و تیر محاسبه

(                                                    0-6پ)
)1(

)sin(cos
2






 u

col

F
F 

)1((                                                  3-6پ)

)cos(sin
2






 u

beam

F
F

 

مصالح قاب است که در صورت عدم وجود اطالعات دقیق ضریب اصطکاک بین مصالح میانقاب و  که در آن 

از نیروهای  تنش قائمتوزیع  .در نظرگرفت 5/2و برای قاب بتنی برابر  4/2آن را برای قاب فوالدی برابر  توان می

ه اندازه در طولی ب( تنش حداکثر در کنج)مثلثی توان به صورت  حاصل از این روابط را می
ceffl (1-6پ از رابطه ) بر

 روی ستون و
beffl (6-6پ از رابطه ) در نظر گرفتبر روی تیر. 
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نیز باید به صورت پیچش روی قاب در نظرگرفته  آنقرار نداشته باشد، اثر خروج از محوریت  قاباگر دیوار در محور 

 .شود

 

 اتصاالت قاب -3-4-0-6پ

 . در ترکیب با سایر بارهای موجود در سازه باشد Fu sinقاب باید قادر به تحمل نیروی برشی   اتصال تیر به ستون

 

 تحلیل سازه و محاسبه نیروی حاصل از عملکرد میانقابی دیوار  -5-0-6پ

بیان شده  0-4-0-6پفشاری با مشخصاتی که در بند  یک عضو قطریدر تحلیل سازه، هر میانقاب به صورت 

 . دشو میمدل 

های دارای اتصال مفصلی تیر به ستون، جزو اعضای لرزه بر ساختمان  ی پیرامونی میانقاب حتی در قابها ستون

در مورد اعمال همزمان مولفه جهت  ،استاندارداین  1-0-4بند در بررسی ند و در تحلیل سازه باید شو میمحسوب 

 . مد نظر قرار گیرند ،متعامد زلزله

 

 ضرائب لرزه ای سازه دارای میانقاب  -1-5-0-6پ

مشابه سیستم قاب )استاندارد این  1-4برای سازه دارای میانقاب بر اساس جدول  0Ωو  Ru ،Cdهای  مقدار کمیت

 .دشو میدر نظر گرفته  5/0و  5/0، 4، به ترتیب برابر (ساختمانی دارای دیوار برشی مصالح بنایی مسلح

 

 کنترل مقاومت میانقاب  -0-5-0-6پ

در طراحی سازه به روش ضرائب بار و مقاومت، نیروی عضو قطری فشاری میانقاب که از تحلیل با ترکیبات بار 

0نباید از مقاومت طراحی آن که برابر آید میشامل زلزله به دست  4
u

. F  باشد، بیشتر شود میدر نظر گرفته . 
 

 قطع میانقاب در ارتفاع ساختمان -3-5-0-6پ

در صورتی که در یک دهانه، میانقاب در یکی از طبقات وجود نداشته باشد، دیوارهای آن دهانه در طبقات باال را 

 . میانقاب فرض کرد و باید آنها را بر اساس بخش اول این پیوست، از قاب پیرامونی جدا نمود توان مین

 

 دیوارهای مصالح بنایی در جهت خارج از صفحهارزیابی  -6-0-6پ

 .دیوار باشندخارج از صفحه مقاومت کافی برای تحمل نیروهای دارای و اجزا و اتصاالت آن باید  ها میانقابهمه 

استاندارد این  1مشابه دیوارهای جدا شده و بر اساس فصل  ،نیروی زلزله وارد به میانقاب در جهت عمود بر صفحه

 . رددگ محاسبه می

بخش نخست این پیوست برای  در معرفی شده  یها روشاز توان  در جهت عمود بر صفحه می برای تامین مقاومت

، باید کامال به (بر خالف دیوار جدا شده)اجزاء اضافه شده به میانقاب البته . استفاده نمود ،دیوارهای جدا شده از قاب

د مورد توان نیز می( شاتکریت)الیه پوشش بتن آرمه . ای بین آنها و دیوار وجود نداشته باشد و فاصلهمتصل بوده دیوار 
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مد نظر قرار را کشور برنامه و بودجه سازمان  430ضابطه  0-7ضوابط بخش توان  بدین منظور می .استفاده قرار گیرد

 . داد

 .نمودباید از سختی عمود بر صفحه میانقاب صرفنظر  ،در مدل تحلیلی سازه

 

 های دارای بازشو میانقاب -7-0-6پ

تنها در مواردی که همه شرایط زیر . دشومیانقاب دارای بازشو باید تا حد امکان به صورت جدا شده از قاب اجرا 

 :میانقاب فرض کرد توان دیوار را می ،فراهم باشد

 .باشدطول و ارتفاع بازشو به ترتیب از یک سوم طول و یک سوم ارتفاع دیوار کمتر  .0

 .ارتفاع دیوار بیشتر باشد% 02طول و % 02فاصله افقی و قائم بازشو از تیر و ستون به ترتیب از  .0

 . د باشدشو میبازشو دارای قاب فوالدی که به چارچوب پنجره متصل  .4

در صورتی که دیوار دارای دو  .کاهش یابد% 02در این حالت الزم است سختی و مقاومت طراحی میانقاب به مقدار 

گیرد در نظر  اندازه کوچکترین مستطیلی که همه بازشوها را در بر می ی معادل،یا چند بازشو باشد، برای ابعاد بازشو

صفحه الزامی خارج از تامین مقاومت کافی در جهت  ،در دیوارهای دارای بازشو نیز مانند سایر دیوارها. شود میگرفته 

 . است

 

 های نوین  میانقاب -0-0-6پ

 داشتهپذیر  ، رفتاری شکلخود که در جهت صفحهاند  معرفی شدهانواع جدیدی از میانقاب بر اساس تحقیقات علمی، 

برای  هایی، الزم است صورت استفاده از چنین میانقابدر . و در جهت عمود بر صفحه نیز کامال پایدار هستند

مقاومت برای تعیین مقدار و همچنین رامونی پیدر سازه، کنترل کفایت اعضا و اتصاالت قاب  ها سازی آن مدل

 . عمل شود معتبرضوابط بر اساس سایر کمیات مورد نیاز، و طراحی 

سازمان برنامه و بودجه کشور  430ضابطه  0-7بخش توان از  می ،میانقاب دارای فیوز لغزان در صورت استفاده از

 . نمودفرض  Fuآن را برابر با ( 0-5-0-6مذکور در بند پ)و مقاومت طراحی استفاده 

 

 

 


