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   :چكيده 
 در تعامل با روشهاي اجراي  اجزاي ساختمان كه ولي  .بنا نهاده شده است IBC و UBC زلزله ايران برپايه آيين نامه مبناي 

، از آنجائيكه روشهاي متداول اجرايي كشور .مي باشد رنگ بسياركم   2800در آيين نامه ،دنسيستمهاي ساختماني راشكل ميده،سازه
آيين نامه وه برروابط كلي كشورهاي پيشرفته تفاوت بسيار دارد، متاسفانه پارامترهاي محاسباتي كه مي بايست عالاجرايي باروشهاي 

در  هايينتيجه آن وارد شدن خطا اعمال نشده كه ،در آن لحاظ ميگرديد روشهاي اجرايي رايج ايران،خاص مذكور به علت نوع هاي 
ورت تعريف پارامترهاي جديد محاسباتي ناشي از روشهاي اجرايي متداول هدف اين مقاله نمايش ضر. نيروي زلزله است محاسبه

در ابتدا ميزان تاثير روشهاي مختلف اجراي ديوارهاي ميانقابي  دراين راستا. ينه استدرايران ونقد ضعف هاي آيين نامه در اين زم
وظيفه ارتباط پارامترهاي اجرايي و آيين نامه كه  از ييبندها با نقد  بررسي گرديده وسپسونگي توزيع آنها نيرو هاي برش پايه  وچگ

براي ريف پارامترهاي جديد محاسباتي در انتها ضرورت تع.محاسباتي را ايفا مي كنند ف، به ضعف هاي ايين نامه اشاره نموده ايم
   .اثبات كرديده است اصالح خطاهاي فوق

    سيستمهاي ساختماني،  ،پارامترهاي اجرايي، 2800بررسي آيين نامه: واژه هاي كليدي 
  
  

  :مقدمه
با . يكي ازبزرگترين مشكالت صنعت ساختمان ايران، فاصله فاحش ميان تئوري و عمل در صنعت ساختمان كشور استهم اكنون 

مان و رئوس كلي آيين نامه هاي ايران به راحتي درمي يابيم كه از لحاظ تئوري بررسي روشهاي محاسباتي حاكم برمهندسي ساخت
لي آنچه كه فاجعه ايجاد مي كليه مباحث مطرح شده دركتب مرجع وآيين نامه هاي ايران با نظاير بين المللي خود مطابقت دارد و

  .پيشرفته است با كشورهايدر مقايسه ، تفاوت بسيار در روشهاي اجرايي رايج درايران نمايد
معموال متخصصين وپژوهشگران رشته عمران  اكثرا ترجيح ميدهند انرژي خود را درزمينه هاي ريشه اين مشكل از آنجا است كه  
حيطه اجرا مشغول از طرف ديگر كسانيكه در  .و از مباحث و نكات اجرايي فاصله  مي گيرند  تئوريك وكالسيك صرف نمايند

دركشور هاي پيشرفته .وضعيت موجود كشور است  نتيجه آنكه .بيگانه گرديده اندث تئوريك ودانشگاهي مباح فعاليت هستند، با 
  .از هر دو ديدگاه  مي باشد  2800بررسي آيين نامه مقاله  اين لذا هدف. .ارتباط حلقه تئوري با اجرا در دانشگاهها پيوند ميخورد

    
مورد بررسي مجدد قرار  را  F.O.Henkel [Ref.1]مقاله دكتر، ن نامه زلزله ايران براي نمايش ضعف آييابتدا از ديدگاه محاسباتي 

  :مي دهيم 
متداول كه همان مدلسازي غلط اول با استفاده از روش : است  شدهطبقه بتني با سه روش متفاوت مدل  5يك ساختمان  فوق مقاله در 

بوده است قابي ديوارها بدون در نظر گرفتن سختي ميانبه تنهايي، ترده و گس بار خطي  به صورت  با اعمال وزن ديوارها اسكلت سازه
دوم با استفاده از مدلسازي واقعي ديوارهاي مصالح بنايي با استفاده از روش اجزاي محدود كه در برگيرنده تاثير سختي  ) .1مدل(
  ) .3مدل(هاي درايوال بوده است سوم با استفاده از مدلسازي تحليلي ديوارو .)2مدل(يان قابي آنها نيز مي باشدم



رد در محدوده االستيك خطي مو در اين مقاله تنها تاثير رفتار ديوارهاضمن آنكه .مند است ين مقاله براي هدف ما بسيار ارزشنتايج ا
فوق تاثير ضربه عالوه بر مطلب  .شد ديج در محدوده غير خطي تشديد خواهاين نتافاصله بديهي است كه  وبررسي قرار گرفته 

توزيع سختي مجدد  باديناميكي ناشي از پروسه شكست ناگهاني ،  فروپاشي و ريزش ديوارهاي مصالح بنايي كه به صورت همزمان 
در مقاله فوق مورد بررسي قرار نگرفته  و در جهت اطمينان ازآن صرفنظر گرديده است كه اعمال آن نيز افتد مياتفاق در كل سازه  

  .مال پيچيده تر مي نمايد  نتايج را كا
  :نتايج بدست آمده به شرح زيل است 

  
  نيروهاي برشي در تراز پايه ستونها) : 1(دياگرام 

 

  نيروهاي برشي نسبي در تراز پايه ستونها) : 2(دياگرام 
  )برحسب درصد كل نيروي برش پايه(

  
 را در مدل دارندغير سازه اي  عملكردح بنايي كه به ظاهرپارتيشن با مصالكامال مشخص است كه اگر ديوارهاي  )1(دياگرام از

بارهاي  اعمال باتنها اسكلت در آن برشي پايه ستونها نسبت به حالت متداول محاسباتي كه  ينيرو در اين صورتنماييم ، وارد تحليلي
ه در مدل درايوال در حاليكواهند داشت خبرابر نيز اختالف  2بيش از  ادر بعضي ستونها ت، گردد ديوارها مدلسازي مي گسترده و خطي
  . يگر مي باشند ها نزديك به يكدتقريبا اين عدد
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به عنوان  وشده است  گزارده به نمايش كل ستونها نسبت به برش پايه نيروي برشتوزيع درصد  ميزان)2(دياگرامدراز طرف ديگر
ايجاد شده  هر نوع ديوار نسبت به برش كل دل سازيناشي از محتي درصد توزيع نيروي برشي كه ديده مي شود جالب اي نتيجه

  .د ننيز به يك نسبت نمي باش ، درمقايسه باساير ديوارهاتراز پايه ستونهاهمان نوع ديوار در  توسط 
مصالح بنايي بوده است در حاليكه  تر ديوارهاي درايوال نسبت به سيستم ديوارهاي هدف نويسنده مقاله فوق بررسي عملكرد مناسب

اجزاي در  آنها توزيع نيروها و ميزان ايران در محاسبه 2800نمايش يكي از ضعفهاي آيين نامه  آن، ف اين مقاله از بازنگري مجدد هد
 يانواع ديوارها كه مكانيزمياز آنجاي نتيجتا.باشد است،ميمصالح بنايي  ديوارهاي ميانقابي از جنس ، در حالتيكهساختمان اي سازه
محاسبات وهمچنين رفتار اين ديوارها در  تحليل، لذا ضروري است تا آيين نامه ضرايب متفاوتي براي ندوتمتفابا يكديگر فوق 
مسئله  دوبراي ريشه يابي چگونگي رسوخ اشكال فوق در آيين نامه زلزله ايران بايد . تعريف نمايد  Rضريب رفتار ساختمان در

شده گذاري  هپاي IBCو بعد از آن  UBCايران بر پايه آيين نامه  2800ين نامه اول اينكه بنيان اصلي آي: را مد نظر داشت جداگانه 
آيين بر منوال  2800گرچه كه در تدوين آن مروري بر مالحظات ساير آيين نامه ها نيز  شده ولي خط و مشي اصلي آيين نامه . است 

روش اجراي ديوارهاي پارتيشن داخلي آنها %  90ود بديهي است براي كشوري كه بيش از حد. پايه گذاري شده است  نامه آمريكا 
، )اكثرمواقع ديوار به عنوان بار زنده در نظر گرفته مي شود از نظر فرهنگي درطراحي ساختمانها  وحتي(از سيستم درايوال مي باشد 

ايران كه استفاده از سيستم  ذكر يك بند آيين نامه به صورت كلي در مورد ديوارهاي مصالح بنايي كافي خواهد بود ولي براي كشور
به عنوان سيستم غالب كشوربيش  مصالح بنايي اجراي ديوارهاي مي باشد و سيستم% 10ديوارهاي جداكننده درايوال كمتر از حدود 

آنها در محاسبات  مي بايست ضرايب ويژه اي را براي تاثير سختي 2800آيين نامهلذا ، آمار را به خود اختصاص داده است  %90از
البته آيين نامه ايران در بخشهايي اشاراتي سطحي به اين قضيه داشته است كه نه تنها كافي . اعمال مي نمود  Rنيرويي و ضريب رفتار 

ولي قبل .كه درذيل به نقد آنها پرداخته ايمنمي باشد  نيز نبوده بلكه به هيچ وجه در بر گيرنده اثرات  واقعي مسائل مطرح شده فوق
  . آيين نامه ايران اشاره نماييم ازديدگاه كالن بهيكايك بندها، الزم است به نكته مهمي ازپرداختن به 

بند هاي آيين نامه ايران در .بزرگترين اشكال آيين نامه ايران پرداختن به سيستمهاي سازه اي يه جاي سيسستمهاي ساختماني است 
ه به نظر بي اهميت و اجزاي غير سازه اي ك گرفتهكديگر قرار مباحث تئوري هيچگونه مشكلي ندارند ولي هنگامي كه در كنار ي

، آنگاه حلقه هاي گمشده آيين نامه ايران خود  نمايند  متعاملي را به ساختمان القاء ميدر كنار اجزاي سازه اي رفتار جلوه مي كنند،
   .دنرا نمايان مي ساز

برده نشده است حال آنكه سيستمهاي ساختماني  نامي از  لي درآنه ونمود تعريف را سيستم هاي سازه اي12درمبحث ايران  آيين نامه
در كشورهاي پيشرفته به  .مي نمايدنوع روشهاي اجرا در ايران به نحوي است كه سيستمهاي ساختماني را از سيستمهاي سازه اي مجزا 

بط قوي و آيين نامه هاي منسجم اجرايي ، جود ضواو تثبيت روشهاي اجرا و همچنين و دليل صنعتي بودن، مدوالريتي ، يكسان سازي
در ايران كه روشهاي اجرا صنعتي  ولي متاسفانه.د مي افت تطابق سيستمهاي ساختماني با سيستمهاي سازه اي به طور ضمني اتفاق

تفاوت  كهودخواهد بهي هيچ آيين نامه اي روشهاي اجرا را محدود و استاندارد نمي نمايد، بديهمچنين و  مي باشندوتثبيت شده ن
 .شود ديده  زيادي بين سيستمهاي ساختماني وسيستمهاي سازه اي

مرتبط نموده اند،ذكر شده ومشكالت آنها به محاسبات به نحوي مسائل اجرايي را به ه ك  2800آيين نامه  كليه بند هايدر ذيل 
  : ال نوع روش اجرا مشخص نموده ايممي اعپارامترهاي محاسباتي جديد را برا نقدكشيده شده است ضمن آنكه ضرورت ايجاد

  
 نماها و داخلي ديوارهاي مانند ، اي سازه غير اعضاي  - 6-8بند  -مالحظات پيكر بندي سازه اي -   8مبحث 

  .نكنند ايجاد زلزله وقوع زمان در اي سازه اعضاي حركت براي مزاحمتي امكان حد تا كه شوند اجرا طوري

  . شود گرفته نظر در سازه تحليل در بايد سازه سيستم با اعضا ناي اندركنش اثر صورت، اين غير در
ذكر اين بند براي محاسبه ،  يوال استديوارهاي داخلي ونما از جنس درا% 90پيروي توضيحات باال براي كشوري كه بيش از حدود 

صالح بنايي در ديوارهاي داخلي و نما براي كشور ايران كه استفاده از م است بديهيولي  رسدكافي به نظر ميتاثيرات ساير ديوارها
ديتيل هاي اجرايي با تعريف پارامترهاي مربوطه و همچنين ارائه  آيين نامه موظف به ارائه راهكار محاسبه الگوي غالب كشور است ،

 . است 
  



 اره شد ، همانگونه كه در صفحه قبل اش ،)اي سازه سيستم برحسب ها ساختمان بندي گروه( 12 مبحثهاي در تمامي بند
 هاي ساختمانيسيستمچگونگي تبديل سيستمهاي سازه اي به  در آن ليوپرداخته است  سيستم هاي سازه ايبه معرفي ايران  آيين نامه

براي كليه انتخاب روشها و تكنولوژيهاي اجرايي ، تلفيق تعاملي پروسه اي كه اين فرايند را به انجام مي رساند .كامال مجهول است 
در اين ميان نوع روش اجراي كل سازه .است كه يك سيستم سازه اي را تبديل به يك سيستم ساختماني مي نمايد ماني اجزاي ساخت

ه سيستم و الحاقي با اجزاي سازه اي و رفتار تعاملي كل سيستم با يكديگر تعريف كنند،چگونگي ارتباط المانهاي غير سازه اي 
با سيستمهاي ساختماني  باال ذكر شد رفتار مورد روشهاي اجرا درداليلي كه دربه  در كشورهاي پيشرفته .ساختماني خواهد بود 

 .و نياز به تعريف چند سيستم ساختماني براي يك نوع سيستم سازه اي نداريم  به طور ضمني منطبق خواهد بود سيستمهاي سازه اي 
تماني مي بايست جداگانه بررسي گردد و مي تواند با رفتار سيستمهاي ساخ نحوي است كهنكه نوع روشهاي اجرا در ايران بحال آ
  .تطابق نداشته باشد  سيستمهاي سازه اي رفتار

بديهي است كه اين عناصر مي بايست توانايي آزادي . براي مثال عملكرد مهاربندها در تمام آيين نامه هاي دنيا تعريف شده است  
ايران براي پر  روش اجراي غالب متاسفانه وقتي . ل سازه اي را داشته باشند و حركت براي جذب نيروهاي مدل شده در تحليعمل 

اقدام  ، توصيه هاي كلي در عدم استفاده از اين نوع مصالح عالوه بربا مصالح بنايي است ، آيين نامه موظف است   كردن اين دهانه ها
ارائه ت شده توسط مصالح بنايي با مهاربند عادي را نيز تفاوت عملكرد مهاربند سخمدل كردن مشخصي براي به تعريف پارامترهاي 

    . د نمي باش عكسهاي ذيل همگي بيانگر اين اشتباه متداول. نمايد

  
 نظر در سازه تحليل براي كه رياضي مدل  6-1- 13بند  - زلزله نيروي برابر در ها ساختمان محاسبه -  13مبحث 

 بايد مدل اين در  .باشد سختي و جرم توزيع لحاظ سازه به ضعيتو گر نمايان امكان حد تا بايد شود مي گرفته

 نيروها توزيع در اي مالحظه قابل تأثير آنها سختيو  مقاومت كه اجزايي جانبي، مقاوم اجزاي بركليه عالوه

  .شوند  گرفته نظر در ، دارند
ضمن آنكه كليه مطالب باال در باره  .آوري نمي باشد كه لفظ الزامنموده است استفاده تا حد امكان از لفظ  ، آيين نامهدر اين بند 
  . صادق استمجددا اين بند نيز 

 
  

١شکل 



  
 .  Tنوسان ،  اصلي تناوب زمان  6-3- 13 بند 

 خمشي قاب سيستم با هاي ساختمان براي -الف 

 :ننمايند ايجاد ها قاب حركت براي مانعي ميانقابي جداگرهاي چنانچه -1               

  فوالدي هاي قاب در                                                                                                
  مسلح بتن هاي قاب در                                                                                 - 

 :نمايند ايجاد ها قاب حركت براي يمانع ميانقابي جداگرهاي چنانچه -  2                 

 گرفته نظر در باال در شده عنوان مقادير درصد 80با برابر Tمقدار                                                                     

   .شود مي
  
 وجود عدم يا وجود موارد تمام در ها، سيستم ساير با ساختمانهاي براي -ب

  ابيميانق جداگرهاي
  

متاسفانه حتي در اين بند  . ارهاي ميانقابي را در فرمولهاي محاسباتي وارد نموده ، بند فوق است وتنها بند آيين نامه كه به صراحت دي
براي بررسي صحت ودقت فرمول برلي اونع سازه ها با تعداد طبقات .نيز تاثير  ديوار هاي جدا كننده  عادي در نظر گرفته نشده است 

درپهنه بنديهاي مختلف لرزه اي و انواع زمين هاي زير ساخت ،مقادير تاثير نهايي اين پارامتر را در ضريب زلزله  محاسبه  مختلف
براي قابهاي فوالدي و بتني در صورتيكه جداگرهاي ميانقابي )  B( جداول زير ميزان درصد افزايش ضريب بازتاب ساختمان. نموده 

ي مختلف و نوع براي كليه مناطق با لرزه خيز  بت به  حالتيكه جداگرهاي ميانقابي مانع حركت نبوده ،مانع حركت فابها باشند را نس
، اين ضريب  Cبديهي است با توجه به فرمول كلي ضزيب زلزله . .طبقه به نمايش ميدهند 20تا  2 براي ساختمان ها و همچنين زمين 

  . به همين ميزان افزايش خواهد يافت 
همان

گونه 
از ه ك

جداو
ل 

مشهود 
است 
ضري

براي قابهاي ساختماني درصورتي كه جداگر هاي ميانقابي مانع حركت قابها باشند نسبت به زلزله بازتاب و درنهايت ضريب  ب 
% 16در ساختمان هاي كوتاه بدون تغيير و در ساختمانهاي بلند حداكثر   حالتي كه جداگرهاي ميانقابي مانع حركت قاب نباشند ،

از ساختمانهاي كوتاه به ساختمانهاي ميان مرتبه و بلند به صورت جهشي است كه با واقعيت   B افزايش ضمن آنكه. د نش مي يابافزاي
همانگونه كه در مدل تحليلي بررسي شده  ،مشاهده نموديم سختي ديوارهاي ميانقابي هم درميزان برش پايه و هم . تطابق ندارد 

   .ننموده استلحاظ  ،آن را در اين فرمولآيين نامه ن ستونها تاثير بسزايي دارد كه درنسبت  توزيع برش پايه در بي

 آثار گيرنده بر در ساختمان رفتار ضريب 8- 3-13بند  - زلزله نيروي برابر در ها ساختمان محاسبه -  13مبحث 

 نوع به توجه با يبضر اين  .است سازه در موجود مقاومت اضافه و نامعيني درجه پذيري، شكل قبيل از عواملي

  .شود مي تعيين) 6( جدول طبق ، ساختمان باربر سيستم
  
  
  

 1 جدول



  
  

  Hm ساختمان مجاز ارتفاع حداكثر با ، همراه Rساختمان، رفتار ضريب مقادير 6 جدول

 R  جانبي نيروهاي برابر در مقاوم سيستم  سازه سيستم
Hm 

  )متر(

 سيستم -ف ال

  باربر ديوارهاي

 ويژه لحمس بتن برشي ديوارهاي - 1

 متوسط مسلح بتن برشي ديوارهاي - 2

 معمولي مسلح بتن برشي ديوارهاي -  3

  مسلح بنّايي مصالح با برشي ديوارهاي -  4

7 
6 
5 
4  

50 

50 

30 

15  

 قاب سيستم -ب

  ساده ساختماني

 ويژه مسلح بتن برشي ديوارهاي-1

 متوسط مسلح بتن برشي ديوارهاي -  2

  وليمعم مسلح بتن برشي ديوارهاي -  3
 مسلح بنّايي مصالح با برشي ديوارهاي -  4

  فوالدي محور برون مهاربندي -  5
  فوالدي محور هم مهاربندي -  6

8 
7 
5 
4 
7 
6  

50  
50 

30 

15 

50 

50  

 قاب سيستم -پ

  خمشي

 ويژه مسلح بتن خمشي قاب-1

  متوسط مسلح بتن خمشي قاب  -  2

   معمولي مسلح بتن خمشي قاب  -  3
 ويژه فوالدي خمشي قاب -  4

  متوسط فوالدي خمشي قاب -  5

   معمولي فوالدي خمشي قاب -  6

10 

7 
4 

10 

7 
5  

150 

50 

 - 
150 

50 

 -  

 دوگانه سيستم - ت

  تركيبي يا

 ويژه مسلح بتن برشيديوارهاي + )بتني يا فوالدي( ويژه خمشي قاب-1

 متوسط مسلح بتن برشي ديوارهاي+ متوسط بتني خمشي قاب - 2

 متوسط مسلح بتن برشي ديوارهاي+سط متو فوالدي شيخم قاب -  3

 محورفوالدي برون مهاربندي + ويژه فوالدي خمشي قاب -  4

 محورفوالدي هم مهاربندي+ ويژه فوالدي خمشي قاب -  5

 محورفوالدي برون مهاربندي+ متوسط فوالدي خمشي قاب -  6

  محور فوالدي هم مهاربندي+ متوسط فوالدي خمشي قاب -  7

11  
8  
8  

10  
9  
7  
7  

200  
70  
70  

150  
150  
70  
70  

 

را مشخص ننموده و تنها به تقسيم بندي ايده آل  رايج كشوراجرا شده سيستمهاي ساختماني  ضريب رفتار ولادر اين جدآيين نامه 
ه يكي از كمصالح بنايي غير مسلح در اينجا ضروري بود تاثير سختي ديوار هاي ميانقابي با  .سيستم هاي سازه اي پرداخته است

يين نامه نكه تا زمانيكه در كشور ضوابط و آضمن آ.روشهاي نا مناسب رايج كشور است با معرفي سيستمي مجزا  اعمال مي گرديد
،اقدام به معرفي و به جاي معرفي و تقسيم بندي سيستم هاي سازه اي مي بايست هاي محكم اجرايي وجود ندارد ، اين آيين نامه 

  .ساختماني مي نمود تقسيم بندي سيستم هاي
 

  
  شود مي توزيع ساختمان ارتفاع در زير رابطه مطابق V پايه برشي نيروي - 9 -  3 -  13بند  

:Wi طبقه  وزنi پايين و باال در كه هايي ستون و ديوارها وزن نصف و آن سربار از قسمتي و سقف وزن شامل 

  . اند گرفته قرار سقف
  

مي باشد با اين تفاوت كه روش اجراي ديوارهاي غير سازه اي و همچنين اجزاي  UBCيين نامه اين فرمول كامال استخراج شده از آ
و در .اجرا ميگرددبر اساس اتصال همزمان به كف و سقف  به اجبارسازه اي الحاقي در دستورالعمل ها و آيين نامه هاي امريكا غير 

نامه ايران آيين دراين در حالي است كه . بري طبقه باال منظور گردد اين حالت بديهي است كه نصف وزن ديوار ها به عنوان سهم بار
نيز به دليل نبودن يك استاندارد مشخص اين اتصال به  عملنشده است و در  ذكر نحوه اتصال ديوار ها به سقف هيچ ضوابطي براي 

آيين نامه  فرمول ارائه شده در  كه باود مي ش واردبار ديوار ها فقط روي سقف پايين  عمال در اين حال. نمي گردد خوبي اجرا 
 .لحاظ شده است با شرح جزئيات و ارائه ديتيل  اين موضوع به طور كاملامريكا  كه در آيين نامه هاي جالب است .مغايرت دارد

  
  



  
 همراه به شود مي ايجاد ساختمان طبقات در  نيروها توزيع اساس بر كه زلزله، برشي نيروي 1- 10- 3-13بند 

 طبقه هر در بايد ، طبقات در نيروها اين بودن مركز از برون علت به شده ايجاد پيچش از ناشي برشي ينيرو

 صورت در . گردد توزيع آنها سختي تناسب به جانبي نيروهاي برابر در مقاوم سيستم مختلف عناصر يننيز ب

  .گردد  منظور نيز كفها در شده ايجاد هاي تغييرشكل اثر بايد ها برش اين توزيع در طبقات، كف نبودن صلب
 مي دست به زير رابطه از زلزله ، جانبي نيروهاي اثر ، بر  iطبقه  در شده ايجاد پيچشي لنگر 2- 10-3-13بند 

  :آيد

 
وزنهاي ناشي از خروج از محوري  در اثر پيچش  تشديد ميزانفوق ، آيين نامه هيچگونه پارامتري را براي محاسبه   هايبنددر 

همچنين المان هاي غير سازه اي الحاقي در تعامل با سختي اضافي ناشي از ديوار هاي ميان قابي منظور ي غير سازه اي و ديوارها
و عدم صحت آن در آيين نامه ايران به دليل استفاده گسترده  UBCبديهي است كه علت صحت  بند فوق در آيين نامه .ننموده است

و آيين نامه ايران موظف بوده پارامتر .يستمهاي ديوار هاي مصالح بنايي در كشور ايران استاز سيستمهاي درايوال در آن كشور و س
  .اضافه مي نمود UBCجديدي را منطبق با روشهاي اجرايي داخل كشور نسبت به آيين نامه 

  
 تغييرات احتمال آوردن حساب به منظور ، به eajطبقه ، هر تراز در اتفاقي مركزي برون 3- 10- 3- 13بند 

 مي گرفته نظر در ديگر، سوي از زلزله پيچشي مولفه از ناشي نيروي و سو يك از سختي و توزيع جرم اتفاقي

 امتداد در ، طبقه آن در ساختمان بعد درصد 5 با برابر حداقل و جهت دو هر در بايد برون مركزي اين . شود

 مركزي اتفاقي برون شود، مي نامنظمي مشمول ساختمان كه مواردي در . شود اختيار نيروي جانبي، بر عمود

  .شود ضرب زير، رابطه ، طبق Ajبزرگنمايي  ضريب در بايد حداقل

 
 

بديهي است  و.مي بايست پارامتري براي تاثير وجود و يا عدم وجود سختي ناشي از ديوار هاي ميانقابي لحاظ مي گرديد در اين بند
 .مال وجود اين پيچش اتفاقي را تشديد مي نمايدكه وجود سختي ناشي از ديوار هاي ميانقابي احت

 الحاقي قطعات و ساختمان اجزاي  - الحاقي قطعات و ساختمان اجزاي بر وارد زلزله جانبي نيروي  8 – 13بند 

  :شوند محاسبه آيد مي دست به زير رابطه از كه جانبي نيروي مقابل در بايد ساختمان به

  
 

 مقاومت توان مي شوند مي ساخته سيمان ماسه مالت و بنّايي مصالح با كه الحاقي قطعات براي : 1 تبصره
 519 شماره استاندارد در مندرج ، ها آن فشاري مقاومت درصد 15 تا حداكثر را مالت و مصالح كششي مجاز

 در ايران،

 .نمود منظور محاسبات

  



 Bpرا و ديتيل اتصاالت آنها هيچگونه تاثيري در مقدار نوع روش اج Bpاشكال آيين نامه ايران در بند فوق اين است كه در محاسبه 
و آيين نامه قابل ذكر است آيين نامه هاي جهان در رابطه با اين موضوع دستورالعملها و الزامات مفصلي را مطرح نموده اند  .ندارد

  .اكتفا نموده است و با توضيحات كلي ايران تنها به يك بند

 با  هاي ساختمان  در-1- 12-13بند -طعات غير سازه اي متصل يه ساختمان قطعات نما و ساير ق - 12- 13مبحث 

 داخلي جداكننده ديوارهاي  كه صورتي در طبقه هشت از بلندتر و  ساختمان هاي زياد و زياد خيلي اهميت

 تيمحدودي كه شوند متصل سازه به طريقي به بايد د،نباش جانبي باربر اي سازه سيستم جزو نما ديوارهاي يا و

 نيروي انتقال توانايي بايد سازه به ديوارها اين اتصاالت . ننمايند ايجاد ديوار صفحه امتداد در سازه حركت در

 انعطاف و سبك جنس از است بهتر ديوارها قبيل اين . باشند دارا سازه به را ديوار جرم اثر بر شده ايجاد زلزله

حدوديتي در حركت سازه ، در امتداد صفحه ديوار ايجاد متقابال چنانچه اين ديوار ها م.شوند انتخاب پذير
نمايند ،اثر سختي آنها بايد در تحليل سازه براي نيرو هاي جانبي منظور گردد و ديوار ها و اتصاالت آنها به سازه 

  .براي تالش هاي ايجاد شده در آنها طراحي شوند
الزام آور طبقه    8اهميت خيلي زياد و زياد و ساختمان هاي بلندتر از سا ختمان هاي با  براي  تنها بند فوق اشكال اول اين است كه

مي بايست براي كليه ساختمان ها  در صورتي كه. نيستبه رعايت است و براي ساير ساختمان ها و با درجه اهميت هاي ديگر الزم 
ارائه  هازي انواع ديوار ها و روش اجراي آنساكاربردي براي مدلاشكال  دوم اينكه مجددا هيچگونه پارامتر.مد نظر قرار مي گرفت

ديتيل خاصي براي رفتار مناسب ديوار ها ارائه نگرديده است و به همين دليل است كه در اينجا نيز اشكال سوم اينكه .نگرديده است
الوه بر تمامي مسائل ديوار ها بدون رعايت هيچ اصولي به ستون ها متصل مي گردند كه ع ،در ببشتر ساختمانهاي اجرا شده در كشور

   .منفي مي گذارند مطرح شده قبلي ، در رفتار تعاملي ستون ها نيز  تاثير

  

 از آنها در كه طبقه  8از  بلندتر هاي يا ساختمان و زياد و زياد خيلي اهميت با در ساختمان هاي  2- 12- 13

 برابر در مقاومت براي بايد نما قطعات ، است شده استفاده نما براي اي شيشه قطعات يا و ساخته پيش قطعات
 اثر بر سازه طبقات در شده ايجاد هاي مكان تغيير باشند قادر آن، بر عالوه و شوند، طراحي زلزله نيروي
 روي بر بايد قطعات اين.  نمايند تحمل ، سازه حركت در محدوديتي ايجاد بدون را، زلزله جانبي نيروي

  ...و . شوند متصل اجزاارائه شده به  ضوابط مطابق مكانيكي تاتصاال با يا و بوده متكي اي سازه اجزاي
طبقه   الزام آور  8براي  سا ختمان هاي با اهميت خيلي زياد و زياد و ساختمان هاي بلندتر از مجددا اشكال بند فوق  اين است كه تنها 

اين است كه در ادامه  نقطه قوت آيين نامه يگراز طرف د.و براي ساير ساختمان ها و با درجه اهميت هاي ديگرالزامي  نيست است
در مات ديتايل هاي مربوط به نما هاي پيش ساخته و قطعات  شيشه اي را اكه با نقطه چين نشان داده شده است ،آيين نامه  الزاين بند

ولي از . اماتي را بيان نموده درز بين آنها و يا نوع اتصال پيچها به صورت لوبيايي الزكامال ذكر كرده است و حتي در مورد خط  20
طرف ديگر همين برخورد دوگانه آيين نامه فيما بين نماهاي صنعتي  پيش ساخته با نماهاي متداول از مصالح بنايي ،  نقطه ضعف 

ه ب اهميت تاثير وزن و سختيهاي محاسبه نشده ناشي از نماهاي با مصالح بنايي نسبت  در صورتيكه. .آيين نامه محسوب مي گردد
با ديتايل  قضايااين درضوابط و دستورالعملهاي اجرايي آيين نامه هاي امريكا اينگونه نما ها بسيار حساس تر است ولي جالب است كه 

   .چند نمونه از اين ديتيل ها به همراه عكسهاي نمونه هاي اجرايي مربوطه ارائه گرديده است درذيل .شده است بيان  كامل

  
  



  
  

 طبقه تعداد هر ،با 2- 12-13و  1- 12- 13دوبند  در شده ذكر موارد از غير تمان هايبراي ساخ 2- 12- 13

مبحث ضوابط ساختمان هاي با  بندهاي مطابق حداقل، نماسازي و اي سازه غير ديوارهاي ضوابط رعايت
  .امي استالز ) 12- 14و 7-14  مطابق بند هاي ( بند ديوارهاي غير ساز ه اي و تيغه ها–مصالح بنايي غير مسلح 

  
بزرگترين اشكال بند فوق فرافكني علني تدوين كنندگان بخشهاي محاسباتي آيين نامه از وارد محاسبه كردن پارامترهاي محاسباتي 

آنان قضيه فوق را به بخش مربوط به ديوار هاي جدا كننده  ساختمان  .كننده با مصالح بنايي مي باشد تاثيرات نماها و ديوارهاي جدا
در  ي جداكننده و نماهاي با مصالح بنايي ديوارها ناشي از سختي اضافي در صورتيكه عملكرد .غير مسلح ارجاع نموده اند  هاي بنايي

عملكرد همين  خواهد بود در صورتيكه ساختمان شناژي به عنوان پارامتر محافظه كارانه و در جهت ضريب اطمينان  سيستم ساختماني
  )طبق  نتايج بدست آمده از مقاله بررسي شده باال(تي درجهت تضعيف ومشكل آفريني خواهد بودپارتيشن ونما در سيستمهاي اسكل

  :ضمن آنكه تناقضات آشكار ذيل نيز درمبحث مذكور وجود دارد
  

ديوارهاي غير سازه اي وتيغه  -  1- 7-14 بند  - غيرمسلح بنايي مصالح با هاي ساختمان ضوابط  -  14مبحث 
 برابر ضخامت  40از  ستعبارت بند پشت دو بين تيغه يا اي غيرسازه مجاز ديوار ر طولحداكث ):يا جداگرها(ها

 .باشد متر هر كدام كه كمتر  6 يا و تيغه ديوار يا

پشت  طرفين دهانه ترين بزرگ  حداقل طول به و ديوار ضخامت معادل حداقل ضخامت به بايد بند پشت
 قرار ديوار يا تيغه داخل در چوبي يا و مسلح بتن ، فوالدي قائم عناصر توان مي بند پشت جاي به . باشد بند

  .نمود مهار طبقه سقف و كف در مناسبي طور به را عناصر سر دو داد و
صورت  متراست در3.5مجاور كف تراز از ها تيغه و اي غيرسازه ديوارهاي مجاز ارتفاع حداكثر 2- 7- 14

 .كرد مبادرت ديوار تقويت به مناسبي طور به قائم و افقي فهايكال تعبيه با بايد حد اين از تجاوز

رگ  يعني شوند، مهار سقف پوشش زير به كامالً بايد دارند ادامه طبقه ارتفاع تمام در كه هايي تيغه 3- 7- 14
 طبقه ارتفاع تمام در كه هايي تيغه فوقاني لبه.شود داده جاي سقف زير در كافي مالت و فشار با تيغه آخر

 كننده احاطه هاي كالف يا و ساختمان برسازه كه چوبي يا و مسلح بتن يا فوالدي كالف با بايد ندارند دامها

  ...و شود بندي كالف باشد، مي متصل تيغه
   

ساختمانهاي باسيستم ديوار باربر مي بردن ضريب اطمينان شود ،كليه ضوابط فوق در جهت باالهمانگونه كه در اين بندها ديده مي 
ارائه راهكارهايي وديوارهايي با مصالح بنايي در سيستم اسكلتي سختي اضافي منفي ناشي از آيين نامه هيچ حرفي در زمينه تاثير شدوبا

  .ضمن آنكه تمام توصيه هاي  فوق در سيستم اسكلتي عملكرد ديوارها را بدتر مي نمايد. براي كاهش آن ننموده است 

  
  :نتيجه گيري 

ايران  به جاي پرداختن به سيستمهاي ساختماني،تنها سيستمهاي  2800تهاي مختلف مقاله اشاره گرديد آيين نامه همانطور كه در قسم
كه اين قضيه .و پارامترهاي ناشي از اعمال تاثير روشهاي  اجرايي در آن لحاظ نگرديده است  را مورد بررسي قرار داده است سازه اي 

  .له مي گردد باعث خطا هايي در  محاسبه نيروي زلز
 ميزان وهيچ وجه قابل صرفنظركردن نيست به  مصالح بنايي  با تاثير رفتار روش اجراي ديوار هاي ميانقابي ،در بحث مدلسازي تحليلي

  .اتفاق افتاد نيز  براي مثال ارائه شده حتي تا دو برابر نيروي برشي پايهدر بعضي از ستون ها اين خطا 
همان نوع  ايجاد شده توسط  نسبت به برش كل مياقابي  ديوار روش اجراي  هر نوع ي از مدل سازيناشدرصد توزيع نيروي برشي  

كه خود عامل وارد شدن خطاي ديگري در محاسبات .نيز به يك نسبت نمي باشند  ، درمقايسه باساير ديوارهاديوار در تراز پايه ستونها
  . است



تاثير ضربه ديناميكي ناشي از پروسه شكست ناگهاني ،  ي در محدوده غير خطي و تاثير رفتار نوع روش اجراي ديوار هاي ميانقاب
مقاله  ايندرنيزفروپاشي و ريزش ديوارهاي مصالح بنايي كه به صورت همزمان با توزيع سختي مجدد در كل سازه  اتفاق مي افتد 

  .ر مي نمايد پيچيده ت شديدتر و  اعمال آن نتايج را كامالكه قرار نگرفته   مورد بررسي 

در محاسبات وهمچنين اجزاي ساختماني را اجراي انواع  هايروش رفتار تحليلضروري است تا آيين نامه ضرايب متفاوتي براي  
  .تا بتواند پوشاننده تاثيرات فوق باشد  تعريف نمايد Rدرضريب رفتار ساختمان 

براي  2800آيين نامه فرمولهاي طبق  زلزلهدرنهايت ضريب  بازتاب و ضريب پس بررسي جداول حاالت مختلف نتيجه گرفته شد كه 
قابهاي ساختماني درصورتي كه جداگر هاي ميانقابي مانع حركت قابها باشند نسبت به حالتي كه جداگرهاي ميانقابي مانع حركت 

از   Bضمن آنكه افزايش . يابند افزايش مي % 16بدون تغيير و در ساختمانهاي بلند حداكثر  ، قاب نباشند ، در ساختمان هاي كوتاه 
  . ساختمانهاي كوتاه به ساختمانهاي ميان مرتبه و بلند به صورت جهشي است كه با واقعيت تطابق ندارد 

نقاط كه به گونه اي ارتباط با  نوع سيستم هاي ساختماني داشته است ،  آيين نامهاز ي يبندها جزء به جزء  بررسي با مقاله انتهايدر
و ضرورت تعريف پارامترهايي براي  هبه عدم تاثير روشهاي اجراي اجزاي ساختماني براي هريك ازبندها ارائه گرديدضعف مربوط 

  .  ه استآنها مشخص گرديدواصالح  اعمال
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