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 چکیده

و UBCایران درمی یابیم که کلیه مفاد و بند های این آیین نامه در ابتدا کپی برداری شده از آیین نامه  0022ا نگاهی موشکافانه به آیین نامه ب

گردیده ایران ظاهرا نگاهی بر مفاد سایر آیین نامه ها نیز   0022گرچه در تدوین آیین نامه میباشد. ASCE7در تلفیق با آیین نامه  IBC سپس

ایران کامال به صورت کلمه به کلمه  0022بند ها و تبصره های نوشته شده در آیین نامه  %02ولی در حقیقت مشاهده این واقعیت که بیش از 

تکیه بر  از آیین نامه های فوق کپی برداری گردیده، ابتدا این تصور را القاء می نماید که روش تدوین آیین نامه ایران کامال مسیر صحیحی را با

ود الگو برداری از آیین نامه های کشور آمریکا طی نموده است، ولی با نگرشی جامع تر و دقیق تر که در این مقاله  شرح داده شده کامال مشه

ان ، موجب گردیده که صحت برخی از بندهای آیین نامه ایر0022میگردد که حذف بندهای متعددی از آیین نامه های فوق در متن آیین نامه 

 مخدوش و حتی به چالش کشیده شود .

این اتفاق در پروسه ترجمه و تدوین مبحث دیوارهای غیر سازه ای که به نظر از دید تدوین کنندگان آیین نامه ایران جزو مباحث با اهمیت 

مریکا، اشکاالت زیادی به مفاد آیین کمتر بوده، موجب شده تا با توجه به تفاوت های روش های رایج اجرای دیوارهای غیر سازه ای در ایران و آ

 ایران در این مقوله وارد آید . 0022نامه 

نیز در این مقاله سعی گردیده عالوه بر جامع نگری، با بیان و مقایسه مفاد آیین نامه های فوق در مقوله دیوارهای غیر سازه ای، به جزئیات 

 شفاف سازی گردد . ]1[ایران 0022پرداخته و اشکاالت موجود در ویرایش چهارم آیین نامه 

 قابی ،درای والرفتار میان، دیوار های غیر سازه ای، اجزای غیر سازه ای،0022آیین نامه :کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1
الزامی می باشد که این نکته مهم  ، توجه بهدر مقوله دیوارهای غیر باربر های فوقآیین نامه  مفاد مقایسه جزئیات در ابتدا قبل از پرداختن به

ترجمه و سپس در  و رایج ساخت و ساز دیوارهای غیر باربر در کشور آمریکا و ایران را داشته باشیم درک صحیحی از فرهنگابتدا می بایست 

.  ماییمنلحاظ  را کشورهای فوقدیوارهای غیر باربر در  مالحظات خاص مربوط به فرهنگ رایج ساخت و ساز، تدوین الزامات آیین نامه ای

 سازد .بدیهی است که در این موارد ترجمه کلمه به کلمه  نه تنها مناسب نمی باشد بلکه می تواند اشتباهات فاحشی را به آیین نامه ایران وارد 

ساخت رایج  روش هایاین است که  ،سبب بروز ایراداتی در آیین نامه ایران گردیده بدانعدم توجه ی از مهم ترین مواردی که در این راستا یک

می (Gypsum boardپانل های روکش دار گچی )با اکثرا سیستم درای وال با مصالح مشتقات چوب و یا  ،دیوارهای غیر باربر در کشور آمریکا

به خود اختصاص داده است نیز الزامات زیادی را  امه فوق مفصال بدان پرداخته شده کهدر آیین ننداشته و محسوسی اثرات میانقابی که  دنباش



 

 

و متاسفانه د ناجرا می گردبا اثرات نامطلوب میانقابی های غیر باربر با استفاده از مصالح بنایی دیوار اکثرکشور ایران  که دراست حالی در این .

استفاده گردیده که مباحث مربوط ایران از ترجمه کلمه به کلمه مفاد آییننامه های امریکا به نحوی  0022در تدوین ویرایش چهارم آیین نامه 

حذف گردیده طور کامل  ن در ایران بهآدلیل عدم گسترش  بوده، بهبه روش های ساخت رایج دیوارهای غیر باربر آن کشور که همان درای وال 

نامه ایران در مقوله دیوار های غیر  الزامات آیینهای معادل نیزبرای دیوارهای غیر باربر رایج در ایران نیز جانشین نگردیده اند و بند و متاسفانه

مربوط به اجرای دیوارهای غیر محسوب می گردد که کشور امریکا در زمره موارد خاص آیین نامه که در به بند هایی گشته  دودباربر تنها مح

 .قص اعمال گردیده است  بوده که متاسفانه در بسیاری موارد نیز به صورت نا با تاثیرات نامطلوب میانقابی باربر با مصالح بنایی

بر اساس سیستم درای وال  ASCE7و   IBCدر آیین نامهی غیر باربر رایج ه شده برای دیوار هائارامحاسباتو ضوابط پیروی توضیحات باال، 

و  با فرهنگ ساخت ی شود که کامالدیوار به عنوان بار زنده در نظر گرفته م تی در طراحی اکثر ساختمان ها در آمریکا بارحبوده به نحوی که

نیز بار  1300ویراش  ]0[مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 0-0-5-6بر اساس بند ساز و روش رایج اجرای دیوارهای فوق مطابقت دارد .گرچه 

م کشور مرسو و ساز فرهنگ ساخت در بند فوق اکثر دیوارهای تقسیم کننده داخلی را میتوان به عنوان بار زنده در نظر گرفت ولی متاسفانه

همانگونه که دیده می شود روش ساخت دیوارهای غیر باربر در کشور ما که اکثرا با مصالح بنایی بوده کامال با در نظر گرفتن بار  توجه نشده و

در کشور آمریکا به نحوی فرهنگ ساخت و ساز همچنین حالی که روش اجرای دیوارهای درای وال و در دیوار به عنوان بار زنده مغایرت دارد.

دیوار به صورت بار زنده کامال می شوند و درنظر گرفتن بار دیوارهابه کرات جا به جاساختمان مفید در طول عمر پس از بهره برداریاست که 

رتباط با دیوار های الزامات به مراتب بیشتر و جامع تری در ا 0022ت گرفته از این قضیه می باشد. در عوض توقع می رود در آیین نامه نشأ

 غیر باربر مصالح بنایی نسبت به آیین نامه های کشور آمریکا آورده شده باشد .

آیین نامه متناظر بندهای  ر ارتباط با اجزای غیر سازه ای بوده به همراهکه به نحوی د 0022آیین نامه ویرایش چهارم از ییبند ها ادامهدر 
]3[IBC2012 و مشکالت آنها به نقد کشیده شده است . الزم به ذکر است که آیین نامه اوردهIBC 2012   زلزله به آیین نامه برای محاسبات
]4[ASCE7می نماید استناد: 

 مالحظات کلی سازه ای

مانعی برای حرکت اعضای سازه ای در زمان  حد امکاناجزای غیر سازه ای مانند دیوار های داخلی و نماها طوری اجرا شوند که تا(   1-5-0

 اثر اندر کنش این اجزا با سیستم سازه باید در تحلیل سازه ها در نظر گرفته شود.زلزله ایجاد نکنند، در غیر اینصورت، 

12.7.4 Interaction Effects 

Moment-resisting frames that are enclosed or adjoined by elements that are more rigid and notconsidered to be part 

of the seismic force-resistingsystem shallbe designed so that the action or Failure of those elements will not impair 

the vertical load and seismic force-resisting capability of the frame. The design shall provide for the effect of these 

rigid elements on the structural system at structural deformations corresponding to the design story drift (Δ) as 

determined in Section 12.8.6. In addition, the effects of these elements shall be considered where determining 

whether a structure has one or more of the irregularities defined in Section 12.3.2. 

ذکر این بند برای محاسبه تاثیرات سایر دیوارها ، ها میباشد ب برای دیوارپیرو توضیحات باال برای کشوری که سیستم درای وال سیستم غال

بند  اینسیستم دیوارها به صورت مصالح بنایی میباشد نباید به درصد بسیار باالیی از  در کشور ایران که ولی بدیهی است ،به نظر میرسد کافی

الزامات ، متوجه میشویم که آیین نامه ایران نه تنها  ASCE7با مقایسه بند آیین نامه ایران با آیین نامه  عالوه بر مطلب فوق.کلی اکتفا کرد

به هیچ عنوان الزام آور  کهاستفاده کرده ، " تا حد امکان "لفظ از بلکهیل های اجرایی مناسب را بیان نکرده است یات ، راهکارها و دیتجزئ

 12.7.4بند  دردر صورتی که . صورت مبهم و کلی بیان میکندبه های محاسباتی و تحلیلی سازه را  یکی از مهمترین فراینداقعو درنمیباشد و 



 

 

. این در حالی میباشد  قاب های خمشیه شده در این بند برای ضوابط ارائهمچنین  .ه شده استاستفاد "باید "از لفظ ASCE7آیین نامه 

میکی ناشی زیرا ضربه دینااثر میانقابی دیوارهای مصالح بنایی به صورت ویژه بررسی شود  ،است باید در قاب های ساختمانی ساده با مهاربندی

،  فروپاشی و ریزش دیوارهای مصالح بنایی که به صورت همزمان با توزیع سختی مجدد در کل سازه اتفاق می شکست ناگهانی از پروسه

یین آبه اندازه  آیین نامه ایران حتیدر میتواند عملکرد مهاربندها را مختل کند و در نهایت منجر به تخریب ساختمان گردد. اما متاسفانه افتد

 ین موضوع اشاره نشده است. نامه آمریکا به ا

در نظر گرفتن اثرات در تعیین نامنظمی سازه )نامنظمی در پالن ، نامنظمی در ارتفاع( ASCE7آیین نامه  12.7.4پیرو بندالزم به ذکر است 

نگونه که در آیین نامه همابه این موضوع مهم نپرداخته است. این اعضا  به هیچ وجهاین اعضا الزامی است .درصورتی که که آیین نامه ایران 

ASCE7شده و در محاسبات بسیار تاثیرگذار باشند. ساختمانموجب نامنظمی  ذکر شده می تواند 

 ضوابط طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی-

در  سختی باشدنمایانگر وضعیت سازه به لحاظ توزیع جرم و تا حد امکان مدل ریاضی که برای تحلیل سازه در نظر گرفته میشود باید )3-1-6

گرفته این مدل باید عالوه بر کلیه اجزای مقاوم جانبی ،اجزایی که مقاومت و سختی آنها تاثیر قابل مالحظه ای در توزیع نیروها دارند در نظر 

سازه ها را می  رعایت اثر ترک خوردگی اجزا در سختی آنها الزامی است. اثر ترک خوردگی در این سازه های بتن آرمهدر این ارتباط در شوند 
 . برای تعیین تغییر شکل ها و نیز نیروهای داخلی در تحلیل سازه منظور کرد 5-5-3توان مطابق بند 

12.7.3 Structural modeling 

A mathematical model of the structure shall be constructed for the purpose of determining member forces and 

structure displacements resulting from applied loads and any imposed displacements or P-delta effects. The model 

shall include the stiffness and strength of elements that are significant to the distribution of forces and deformations 

in the structure and represent the spatial distribution of mass and stiffness throughout the structure.In addition, the 
model shall comply with the following: 

a. Stiffness properties of concrete and masonry elementsshall consider the effects of cracked sections. 

اجرا و مصالح استفاده شده در نقابی دیوار ها در نظر گرفته شود، زیرا نحوه ی سازه باید اثر میامتوجه میشویم در مدل ساز بر اساس این بند

و در توزیع نیروها بسیار تاثیر گذار میباشند . حال همانگونه که مشاهده  داشتهکه دیوارها سختی قابل مالحظه ای  استایران به گونه ای 

برای کشوری مانند ایران که  بیانگر این امر میباشد و حد امکانبه کاربردن لفظ تا  بسیار کلی بیان شده و 0022در آیین نامه میکنیم این بند 

یل راهکارها و محاسبات مورد نیاز را به همراه دیتبودهتا موظف ایران وآیین نامه  نمی باشدکافی  ،غالب است باربر بناییدیوارهای غیر سیستم 

ویرایش چهارم  0022آیین نامه  6-1-3حال با کمی دقت متوجه میشویم که بند ه دهد.ئهای اجرایی مناسب برای مدل کردن این اجزا ارا

به اشتباه تا حد امکان ترجمه شده " shall"ی الزام آور کلمه  ورده شدهوآASCE7آیین نامه  3-7-10 ترجمه کلمه به کلمه بخشی از بند 

و همانگونه که در قسمت های قبل مفصال شرح داده شد برای کشور آمریکا با روش های ساخت و ساز غالب و رایج دیوارهای غیر باربر با  .است

 آنها مطابقت دارد. اجرایبا روش  کامال کافی به نظر میرسد و نامهذکر این بند در آیین سیستم درای وال 

 روش تحلیل استاتیکی معادل-

 T، تناوب اصلی نوسانزمان  3-3-3

ساختمان ها متعارف( ساختمان های متعارف به ساختمان هایی اطالق میشود که توزیع جرم و سختی در ارتفاع آنها عمدتا به  3-3-3-1

 صورت متناسب تغییر کند. در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را میتوان از روابط تجربی زیر به دست آورد. 



 

 

خمشی( برای ساختمان های با سیستم قاب الف  

:در مواردی که جداگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب ها ایجاد ننمایند  -1  

T=0.08𝐻0.75                                                                                                                           -  های فوالدیدر قاب  

T=0.05𝐻0.9 در قاب بتن آرمه                                                                                -   

در مواردی که جداگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قابها ایجاد نمایند :   -0  

درصد مقادیر عنوان شده در باال در نظر گرفته شود 02باید برابر با  T مقدار     

  3-3فوالدی از رابطه  های ب(برای ساختمان ها با سیستم مهاربندی واگرا ، مشابه قاب

:جداگر های میانقابی  وجود به غیر از سیستم کنسولی ،با یا بدون 5-3پ( برای ساختمان های با سایر سیستم های مندرج در جدول   

T=0.05𝐻0.75 

12.8.2.1 Approximate Fundamental Period 

The approximate fundamental period (T a), in s, shall be determined from the following equation: 

Ta=cthn
x                          (12.8-7)  

whereh n  is the structural height as defined in Section 11.2 and the coefficients Ct  and x are determined from Table 

12.8-2. 

ر : 1جدول تقریبی Xو  tCمقادی تناوب  سبه زمان  رای محا  ( table 12.8-2) ب

x Ct 

Moment-resisting frame systems in which the frames resist 100% of the required seismic force 
and are not enclosed or adjoined by components that are more rigid and will prevent the 

frames 

from deflecting where subjected to seismic forces: 

0.8 
0.028 

(0.0724)a 
Steel moment-resisting frames 

0.9 
0.016 

(0.0466)a 
Concrete moment-resisting frames 

0.75 0.03 (0.0731)a Steel eccentrically braced frames in accordance with Table 12.2-1 lines B1 or D1 

0.75 0.03 (0.0731)a Steel buckling-restrained braced frames 

0.75 0.02 (0.0488)a All other structural systems 

a Metric equivalents are shown in parentheses. 

The approximate fundamental period, Ta , in s for masonry or concrete shear wall structures is permitted to be 
determined from Eq. 12.8-9 as follows: 

Ta =
0.0019

√𝐶𝑊
ℎ𝑛     (12.8-9)                    

Where cw is calculated from Eq. 12.8-10 as follows:  Cw=
100

𝐴𝐵
∑ (

ℎ𝑛

ℎ𝑖
)2𝑥

𝑖=1
𝐴𝑖

[1+0.83(
ℎ𝑖
𝐷𝑖

)2]
 (12.8-10) 

نیز ر این بند متاسفانه حتی د باتی وارد نموده ، بند فوق است .که به صراحت دیوارهای میانقابی را در فرمولهای محاسایران  تنها بند آیین نامه

ده در ه شئاز روابط اراآیین نامه ایران برای محاسبه زمان تناوب تقریبی سازه عادی در نظر گرفته نشده است .دیوارهای جدا کننده  تاثیر

 بند10-0-0-1 آیین نامه آمریکا استفاده میکند. البته رابطه ذکر شده برای قاب های خمشی فقط برای حالتی است که هیچگونه اثر میانقابی 



 

 

بی که حتی رفتار دیوار میانقاعملکرد واقعی و بدون توجه به در قاب های خمشی،  ایران برای اعمال اثر میانقابینامه  نداشته باشیم . اما آیین

ائه نداده و ، هیچگونه محاسباتی را ارمی تواند با توجه به روش های اجرای موجود در کشور مشابه یک دیوار برشی با مصالح بنایی عمل نماید

 اعثاثر میانقابی نمیکند بلکه باین موضوع نه تنها کمکی به اعمال . درصد کاهش میدهد 02زمان تناوب را تنها به صورت کامال کلی و تقریبی 

حاسبه زمان همچنین آیین نامه ایران اثر میانقابی را فقط در م شود. و تفاوت زیاد میان مدل تحلیلی و مدل واقعی میاشتباه در محاسبات بروز 

ضریب رفتار  بایست آیین نامه می ند وتناوب در نظر میگیرد در صورتی که اثرمیانقابی ناشی از دیوارها باعث میشود رفتار سازه به کلی تغییر ک

. پرداخته میشوداین موضوع در قسمت بعد بیشتر  به. نیز در محاسبات منظور می نمودمتناسب با این شرایط را   

انواع سازه  محاسبات مربوط به، 0022آیین نامه  دربرای اعمال تاثیر دیوارهای میانقابی ارائه شده  و صحترابطه دقت برای بررسیاز طرف دیگر 

حاسبه نموده برروی ضریب زلزله  مرا  هااین پارامترمقادیر تاثیر نهایی انجام شده و درپهنه بندیهای مختلف لرزه ای متفاوتها با تعداد طبقات 

ند  نسبت باشدر صورتیکه جداگرهای میانقابی مانع حرکت قابها برای قابهای فوالدیساختمان زلزلهمیزان درصد افزایش ضریب  0ول . جدایم 

ای ساختمان بر سه و همچنین تیپ برای کلیه مناطق با لرزه خیزی مختلف و نوع زمینرا  به حالتیکه جداگرهای میانقابی مانع حرکت نبوده

. می دهدنمایش  متر ارتفاع از تراز مبنا 52تا  6ی ها  

سبت به های میانقابی مانع حرکت قابها باشند ندرصورتی که جداگرابهای ساختمانی مشهود است ضریب زلزله برای ق 0 ولهمانگونه که از جد

هنه خطر حالتی که جداگرهای میانقابی مانع حرکت قاب نباشند ، در ساختمان های کوتاه بدون تغییر میباشد و در ساختمانهای بلند )در پ

.افزایش می یابند  12/00%( حداکثر  کمپذیری   

یا مصالح بنایی از روابطی استفاده میکند که در در سازه های با دیواربرشی بتنی آیین نامه آمریکا برای محاسبه زمان تناوب الزم به ذکر است 

 .اشاره نشده است بدان آیین نامه ایران

ر میانقابی -0جدول  ث ا ر میانقابی و بدون  ث ا ا  ب زله  سبه ی ضریب زل  محا

 

 



 

 

 UR،ضریب رفتار ساختمان 3-3-5

این  موجود در سازه ساختمان است. اضافه مقاومت،نامعینی و  شکل پذیریضریب رفتار ساختمان در برگیرنده خصوصیاتی مانند  3-3-5-1

-3، با رعایت محدودیت های بند آن به کاربرده شده است کردن ن و تمهیداتی که برای شکل پذیرضریب با توجه به نوع سیستم باربر ساختما

 ( را در حد مقاومت به دست می دهد .0-3نیروی برشی در رابطه ) UR تعیین میگردد.توجه شود که مقدار  4-3ازجدول  7-5-3-3تا  3-5-0

ختمان،  -3جدول ختمان  Rمقادیرضریبرفتارسا تفاعمجازسا ر کثرا حدا  Hm ، همراهبا

ازهس سیستم  Ru سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی 

Hm 

(متر)  

 سیستم-ف ال

 دیوارهای

 باربر

 ویژه آرمه بتن برشی دیوارهای -1

 متوسط آرمه بتن برشی دیوارهای -0

 معمولی آرمه بتن برشی دیوارهای – 3

 مسلح بنّایی مصالح با برشی دیوارهای – 4

 تسمه ای فوالدی هایدیوارهای متشکل از قاب های سبک فوالدی سردنورد و مهار -5

 سردنورد و صفحات پوشش فوالدیدیوارهای متشکل از قاب های سبک فوالدی -6
 دیوارهای بتن پاششی سه بعدی-7

5 

4 

5/3  

3 

4 

5/5  
3 

52 

52 

- 

15 

15 

15 
12 

 سیستم -ب

 قاب

 ساختمانی

 ویژه آرمه بتن برشی دیوارهای – 1

 متوسط آرمه بتن برشی دیوارهای – 0

 معمولی آرمه بتن برشی دیوارهای – 3

 مسلح بنّایی بامصالح برشی دیوارهای – 4

 واگرای ویژه فوالدی یمهاربند – 5
 کمانش تاب  مهاربندی – 6

 مهاربندی همگرای معمولی فوالدی -7

 مهاربندی همگرای ویژه فوالدی-0

6 

5 

4 

3 

7 

7 

5/3  

5/5  

52 

35 

- 

15 

52 

52 

15 

52 

 سیستم -پ
 قاب

 خمشی

 ویژه آرمه بتن خمشی قاب – 1

 متوسط آرمه بتن خمشی قاب – 0

 معمولی آرمه بتن خمشی قاب – 3
 ویژه فوالدی خمشی قاب – 4

 متوسط فوالدی خمشی قاب – 5

 معمولی فوالدی خمشی قاب – 6

5/7  

5 

3 

5/7  

5 

5/3  

022 

35 

- 

022 

52 

- 

 سیستم – ت
 دوگانه

 یاترکیبی

 ویژه آرمه بتن برشی دیوارهای + (بتنی یا فوالدی)ویژه خمشی قاب – 1

 ویژه آرمه بتن برشی دیوارهای+ متوسطآرمه  بتن خمشی قاب – 0

 متوسط آرمه بتن برشی دیوارهای+متوسطآرمه  بتن خمشی قاب – 3

 متوسط آرمه بتن برشی دیوارهای + متوسط فوالدی خمشی قاب – 4

 فوالدیواگرای ویژه  مهاربندی+ ویژه فوالدی خمشی قاب – 5

 فوالدیواگرای ویژه  مهاربندی + متوسط فوالدی خمشی قاب – 6

 فوالدیهمگرای ویژه  مهاربندی + ویژه فوالدی خمشی قاب – 7

 فوالدیهمگرای ویژه  مهاربندی + متوسط فوالدی خمشی قاب -0

5/7  

5/6  

6 
6 

5/7  

6 

7 

6 

022 

72 

52 
52 

022 

72 

022 

72 

سیستم -ث

 کنسولی

 
 سازه های فوالدی یا بتن آرمه ویژه -1

 
0 

 
12 

 

ضریب رفتار سیستمهای ساختمانی اجرا شده رایج کشور را مشخص ننموده و تنها به تقسیم بندی ایده آل  3 در جدول ایران آیین نامه

در اینجا ضروری بود تاثیر سختی دیوار های میانقابی با مصالح بنایی غیر مسلح که یکی از روشهای نا سیستم های سازه ای پرداخته است. 

کشور ضوابط و آیین نامه های محکم اجرایی وجود ضمن آنکه تا زمانیکه در گردید.اعمال می ابا معرفی سیستمی مجز مناسب رایج کشور است

ندارد ، این آیین نامه می بایست به جای معرفی و تقسیم بندی سیستم های سازه ای ،اقدام به معرفی و تقسیم بندی سیستم های ساختمانی 



 

 

سیستمهای پرداخته است ولی در آن چگونگی تبدیل سیستمهای سازه ای به  سیستم های سازه ایایران به معرفی  آیین نامهمی نمود.

کامال مجهول است . پروسه ای که این فرایند را به انجام می رساند، تلفیق تعاملی انتخاب روشها و تکنولوژیهای اجرایی برای کلیه  ساختمانی
ازه ختمانی می نماید .در این میان نوع روش اجرای کل ساجزای ساختمانی است که یک سیستم سازه ای را تبدیل به یک سیستم سا

سازه ای و الحاقی با اجزای سازه ای و رفتار تعاملی کل سیستم با یکدیگر تعریف کننده سیستم ساختمانی خواهد ،چگونگی ارتباط المانهای غیر

انه بررسی گردد و می تواند با رفتار سیستمهای سازه نحوی است که رفتار سیستمهای ساختمانی می بایست جداگه بود.روشهای اجرا در ایران ب

 ای تطابق نداشته باشد .
برای مثال عملکرد مهاربندها در تمام آیین نامه های دنیا تعریف شده است . بدیهی است که این عناصر می بایست توانایی آزادی عمل و 

این دهانه  متاسفانه روش اجرای غالب  ایران برای پر کردن . وقتی کهازه ای را داشته باشند حرکت برای جذب نیروهای مدل شده در تحلیل س

با مصالح بنایی است ، آیین نامه موظف است عالوه بر توصیه های کلی در عدم استفاده از این نوع مصالح ، اقدام به تعریف پارامترهای ها 
 با مهاربند عادی را نیز ارائه نماید.مشخصی برای مدل کردن تفاوت عملکرد مهاربند سخت شده توسط مصالح بنایی 

در کشورهای پیشرفته به دلیل صنعتی بودن، مدوالریتی ، یکسان سازی و تثبیت روشهای اجرا و همچنین وجود ضوابط قوی و   

فانه در ایران آیین نامه های منسجم اجرایی ، تطابق سیستمهای ساختمانی با سیستم های سازه ای به طور ضمنی اتفاق می افتد . ولی متاس

سازه ای دیده   زیادی بین سیستمهای ساختمانی وسیستمهایتفاوت که روشهای اجرا صنعتی وتثبیت شده نمی باشند . بدیهی خواهد بودکه 
 شود.

دیوارها با توجه و  کردهسازه تغییر کلی رفتار  ،ایجاد نمایند سازهقابی مانعی برای حرکت میان دیوارهایدر مواردی که بیان گردیده که همانگون

در تحمل  در مدل محاسباتی در صورتی که می نمایندو بخشی از نیروی جانبی را جذب  نمودهعمل  موقتی شان همانند دیوار برشیبه سختی

در بدیهی است که میباشد.  ساختمان واقعی ورفتاراین خود بیانگر تفاوت بین مدل تحلیلی  برای آنها دیده نشده است کهنیروی جانبی نقشی 

دیوار  با قاب خمشی متشکل از سازهبه عنوان مثال اگر سیستم  متفاوت است. سازه نیز نسبت به مدل تحلیلی واقعی ضریب رفتار این شرایط

در واقع مقداری مابین ضریب رفتار سیستم دیوارهای باربر و سیستم قاب خمشی این سیستم ضریب رفتار بنایی باشد،  ی میانقابی از مصالحها

آیین نامه   در حالی که.در انواع تقسیم بندی های خود ارائه ننموده استرا  راین ضریب رفتا 0022ویرایش چهارم آیین نامه  میباشد که

ASCE7 ( درTable 12.2-1)در قسمت  .به نحوی کهاست  نمودهبیان به صورت بسیار جامع و گسترده سیستم های سازه ای را ضریب رفتار

B ه سازه همراه با دیواربرشی با مصالح بنایی ساده باشد برای حالتی ک دقیقارا  ساختمان ، ضریب رفتارمی باشدکه مربوط به سیستم های قابی

ارائه د نیز ضریب رفتار جداگانه ای نحالتی که دیوار برشی از جنس چوب میباشهمچنین حتی برای قابهای سبک در . ارائه داده است دقیقا را

 آیین متاسفانهولی . در نظر گرفته است ساختمان در ضریب رفتارنیز سختی یک دیوار برشی چوبی را اثر  حتی ودر واقع این آیین نامه گردیده

 کامال بی توجه است . این موضوع بسیار مهم همانگونه که دیده می شود نسبت به نامه ایران

 توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان 3-3-6

 ( محاسبه شده است مطابق رابطه زیر در ارتفاع ساختمان توزیع میگردد:1-1-3-3که طبق بند )UVنیروی برشی پایه

𝑤ℎ𝑖𝑘:                                                                                                              در این رابطه 

∑ 𝑤𝑗ℎ𝑗𝑘𝑛
𝑗=1

𝑣=uiF 

iW: وزن طبقهi ( و 1-3شامل وزن سقف و قسمتی از سربار آن مطابق جدول )سقف قرار  در باال و پایینو ستون هایی که  وزن دیوارها نصف

 گرفته اند.

12-8-3 Vertical Distribution of Seismic ForcesThe lateral seismic force (F x ) (kip or kN) induced at any level shall 
be determined from the following equations: 

 11)-(12.8        
𝑤𝑥ℎ𝑥𝑘

∑ 𝑤𝑖ℎ𝑖𝑘𝑛
𝑖=1

=vxC𝑐𝑣𝑥𝑣and                   Fx= 



 

 

wi  and w x  =  the portion of the total effective seismic weight of the structure (W) located or assigned to Level i or 
x 

و فرمول ارائه شده .میباشد  ASCE7آیین نامه 3-0-10ترجمه کلمه به کلمه بند  0022آیین نامه  6-3-3بند همانگونه که دیده می شود 

( Studsکه همان درای وال بوده به وسیله المان های قائم )دیوارهای غیر سازه ای  متداول با این تفاوت که روش اجرایکامال یکسان می باشد. 

ان سهم باربری در این حالت بدیهی است که نصف وزن دیوار ها به عنوفواصل مدوالر وزن دیوارها را بین کف و سقف توزیع می نماید .  در

ایران به دلیل استفاده غالب از دیوارهای غیرباربر بنایی و عدم درج الزامات مربوط به  است که در گردد . این در حالیمی طبقه باال منظور 

اجرا گردیده و  پستها درآیین نامه ایران، در اغلب ساخت و ساز ها دیوارها  بدون استفاده از وال در تمام دیوار پست والاز استفاده مدوالر 

روی بر عمال بار دیوار ها فقط  تل در این حاو در نتیجه وجود نداشته .به صورت مدوالر بین سقف و کف  اتصال دیوار هابرای نحوه  الزاماتی

که جالب است  .داردنیز عینا کپی شده مغایرت  0022آمریکا  که در آیین نامه سقف پایین وارد می شود که با فرمول ارائه شده در آیین نامه 

 است . ارائه گردیدهشرح جزئیات و دیتیل  و بامریکا این موضوع به طور کامل در آیین نامه های آ

 توزیع نیروی برشی زلزله درپالن ساختمان  3-3-7

برشی ناشی از پیچش در طبقات ساختمان ایجاد میشود به همرا نیروی  6-3-3نیروی برشی زلزله که براساس توزیع نیروها در بند  3-3-7-1

در هر طبقه بین عناصر مختلف سیستم مقاوم در برابر  0-7-3-3ایجاد شده به علت برون از مرکز بودن این نیروها در طبقات باید طبق بند 

جاد شده در نیروهای جانبی به تناسب سختی آنها توزیع گردد . در صورت صلب نبودن کف طبقات در توزیع این برش ها باید اثر تغییر شکل ای

 کف ها نیز منظور شود.

 در اثر نیروهای جانبی زلزله از رابطه زیر به دست می آید:  iلنگر پیچشی ایجاد شده در طبقه  3-3-7-0

∑ (𝑒𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 + 𝑒𝑎𝑗)𝑓𝑢𝑗=UIM 

، به منظور به حساب آوردن احتمال تغییرات اتفاقی توزیع جرم و سختی از یک سو و  jae، برون مرکزی اتفاقی در تراز هر طبقه 3-3-7-3

درصد بعد  5برون مرکزی باید در هر دو جهت و حداقل برابر با این نیروی ناشی از مولفه پیچشی زلزله از سوی دیگر، در نظر گرفته میشود 

ب -1-7-1شود در مواردی که ساختمان مشمول نامنظمی پیچشی موضوع بند  ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی اختیار

 .، طبق رابطه زیر، ضرب شود jAمیشود، برون مرکزی اتفاقی حداقل باید در ضریب بزرگنمایی 

  

≤3                                                                                              j 1≤ A                                  2 )
∆𝑚𝑎𝑥

1.2∆𝑎𝑣𝑔
= ( j A 

12.8.4 Horizontal Distribution of Forces 

The seismic design story shear in any story (V x) (kip or kN) shall be determined from the following  

equation:     Vx=∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1  

12.8.4.1 Inherent TorsionFor diaphragms that are not flexible, the distribution of lateral forces at each level shall 

consider the effect of the inherent torsional moment, M t , resulting from eccentricity between the locations of the 

center of mass and the center of rigidity. For flexible  diaphragms, the distribution of forces to the vertical elements 
shall account for the position and distribution of the masses supported 

12.8.4.2 Accidental Torsion 



 

 

Where diaphragms are not flexible, the design shall include the inherent torsional moment (Mt ) resulting from the 

location of the structure masses plus the accidental torsional moments (Mta ) caused by assumed displacement of the 

center of mass each way from its actual location by a distance equal to 5 percent of the dimension of the structure 

perpendicular to the direction of the applied forces .Where earthquake forces are applied concurrently in two 

orthogonal directions, the required 5 percent displacement of the center of mass need not be applied in both of the 
orthogonal directions at the same time, but shall be applied in the direction that produces the greater effect.  

12.8.4.3 Amplification of Accidental Torsional MomentStructures assigned to Seismic Design Category C, D, E, or 

F, where Type 1a or 1b torsional irregularity exists as defined in Table 12.3-1 shall have the effects accounted for 

by multiplying Mta  at each level by a torsional amplification factor (Ax ) as illustrated inFig. 12.8-1 and 

determined from the following equation:  

(
𝛿𝑚𝑎𝑥

1.2𝛿𝑎𝑣𝑔
)2=xA 

 تاثیر سختی های هیچگونه پارامتری را برای محاسبه  میزان تشدید پیچش در اثر  خروج از محوری ناشی از 0022در بندهای فوق ، آیین نامه 

قابی از دیوار های میان تی اضافی ناشیو همچنین المان های غیر سازه ای الحاقی در تعامل با سخ بنایی رایج کشور دیوارهای غیر سازه ای

و عدم صحت آن در آیین نامه ایران به دلیل استفاده گسترده از ASCE7منظور ننموده است.بدیهی است که علت صحت بند فوق در آیین نامه 

امتر جدیدی را وال در آن کشور و سیستمهای دیوار های مصالح بنایی در کشور ایران است.و آیین نامه ایران موظف بوده پار سیستمهای درای

 .با روشهای اجرایی داخل کشور اضافه می نمود طابقم

 بردرمحدوده کا 4-1-0

ضوابط این فصل کلیه ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد،زیاد و ساختمان های با اهمیت متوسط با تعداد طبقات هشت و بیشتر بجز موارد 

 عنوان شده در زیر را شامل میشود :

درصد وزن موثر لرزه ای کل )وزن اجزای غیرسازه ای و سازه نگهدارنده( این اجزا در گروه سازه  05اجزای غیرسازه ای با وزن بیشتر از  -الف

 های غیرساختمانی قرار میگیرند و مشمول ضوابط فصل پنجم آیین نامه میگردند. 

 اجزای مکانیکی و برقی با شرایط زیر :  -ب

 ( قرار داشته باشد3-1-4موضوع بند )PIءیت جزدر گروه اهم ءجز-

 و ملحقات آن انعطاف پذیر باشد ءاتصاالت بین جز -

در کف طبقه استقرار  ءکیلوگرم بر متر باشد. اگر ارتفاع جز 12کیلوگرم و یا در مورد خطوط تاسیساتی وزن کمتر از  12کمتر از  ءوزن جز-

 کیلوگرم افزایش داشته باشد. 022متر باشد وزن آن می تواند تا  1.0کمتر از 

 تبصره: دیوارهای داخلی در ساختمان های با تعداد طبقات کمتر از هشت ، مشمول ضوابط فصل هفتم آیین نامه میگردند.

13.1.1  Scope 

This chapter establishes minimum design criteria for nonstructural components that are permanently  

attached to structures and for their supports and attachments. Where the weight of a nonstructural  

component is greater than or equal to 25 percent of the effective seismic weight, W, of the structure as  



 

 

defined in Section 12.7.2, the component shall be classified as a nonbuilding structure and shall be  

designed in accordance with Section 15.3.2.. 

 غیر سازه ای  سه رویکرد دارد: اجزایدر قبال  0022ویرایش چهارم استاندارد 

به ی با اهمیت متوسط با تعداد هشت طبقه و بیشتر  )زیاد و ساختمان هاهای با اهمیت خیلی زیاد،رویکرد اول ( دیوار ها در ساختمان 
فصل چهارم ) ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه درصد وزن موثر لرزه ای کل سازه(    بر اساس ضوابط  05دیوارهای با وزن بیشتر از ءجز

 ای(

ی با اهمیت متوسط با تعداد هشت طبقه و بیشتر  )دیوارهای زیاد و ساختمان ها اهمیت خیلی زیاد، رویکرد دوم( دیوار ها در ساختمان های با
 ازه های غیر ساختمانی(سفصل پنجم) ضوابط طراحی لرزه ای درصد وزن موثر لرزه ای کل سازه(    بر اساس ضوابط  05با وزن بیشتر از 

اهمیت کم و با اهمیت متوسط با تعداد طبقات کمتر از هشت مطابق فصل هفتم )ضوابط های داخلی در ساختمان های با (  دیوار رویکرد سوم

 (ساختمان ها با مصالح بنایی

 در مورد اجزای غیرسازه ای به صورت زیر میباشد :   ASCE7رویکرد آیین نامه 

آن جزء باید به عنوان یک سازه غیرساختمانی تلقی  ،درصد وزن موثر لرزه ای باشد 05در شرایطی که وزن جزء غیرسازه ای مساوی یا بیشتر از 
 های غیر ساختمانی طراحی شود در غیر اینصورت آن جزء درطبقه بندی اجزای غیر سازه ای قرار میگیرد.سازه شود و براساس بخش 

ای غیر ساختمانی( آیین نامه فصل پنجم) ضوابط طراحی لرزه ای سازه ه وفصل چهارم ) ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای(  ضوابط
الزام آور است و  با اهمیت متوسط با تعداد طبقات هشت و بیشتر و ساختمان هایختمان های با اهمیت خیلی زیاد و زیاد تنها برای ساایران 

ان ها مد نظر قرار می برای سایر ساختمان ها با درجه اهمیت های دیگر الزم به رعایت نمیباشد، در صورتی که می بایست برای کلیه ساختم

بدون به ستون  دیوار هااتصال موجب شده است که  این نقصدیتیل خاصی برای رفتار مناسب دیوار ها ارائه نگردیده است و  عالوه بر اینگرفت.
 تاثیر منفی می گذارند. ، در رفتار تعاملی ستون ها نیز  مطرح شده قبلی انجام گیرد که عالوه بر تمامی اشکاالترعایت هیچ اصولی 

در واقع این تبصره فرافکنی . در پارامترهای محاسباتیاجتناب کرده است تاثیرات دیوارهای جداکننده با مصالح بنایی از اعمال0-1-4بند تبصره

را مشمول دیوارهای داخلی در ساختمانهای کمتر از هشت طبقه  آنانعلنی تدوین کنندگان بخشهای محاسباتی آیین نامه ایران میباشد. 

در صورتیکه عملکرد ناشی از سختی اضافی دیوارها ی جداکننده با مصالح بنایی  در سیستم ضوابط ساختمان ها با مصالح بنایی میدانند. 

در ها اهد بود در صورتیکه  عملکرد همین پارتیشن به عنوان پارامتر محافظه کارانه و در جهت ضریب اطمینان ساختمان خو شناژی ساختمانی

 .خواهد بود باعث تضعیف ومشکل آفرینسیستمهای اسکلتی 

 

 دیوارهای غیر سازه ای  7-5-3

دیوار غیر سازه ای دیواری است که برای جدا کردن فضای داخلی ساختمان به عنوان تیغه یا جداگر به کاربرده می شود. این دیوار سهمی در 

 .استفاده از عناصر کمکی بار جانبی ناشی از وزن خود را تحمل کندارهای قائم ندارد و باید با با تحمل ب

 دیوار غیر سازه ای باید شرایط زیر را دارا باشد:

 برابر ضخامت آن دیوار بیشتر باشد . 42متر یا  6م نباید از یوار غیر سازه ای بین دو کالف قائحداکثر طول مجاز هر د-1

1حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار غیر سازه ای نباید از  -0

30
کمتر باشد در صورت استفاده از آجر حداقل ضخامت دیوار غیر سازه ای باید  

 برابر با عرض آجر باشد .



 

 

ه ای با تعبیه عناصر افقی و قائم این مقدار باید دیوار غیر ساز از متر است در صورت تجاوز 3.5حداکثر ارتفاع دیوار غیر سازه ای از تراز کف  -3

 زیر به طور مناسبی مقید و محدود شود. 5مانند زیر بند 

 دیوار غیر سازه ای که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارد باید کامال به زیر پوشش سقف مهار شود، یعنی رگ آخر تیغه با فشار و مالت کافی -4

 درزیر سقف جای داده)مهر( شود.

یر منفی ناشی از در زمینه تاثایران  در جهت باالبردن ضریب اطمینان ساختمانهای باسیستم دیوار باربر می باشدوآیین نامه کلیه ضوابط فوق

 ر این موضوععالوه بر بحث ب هاشاره ای نکرده است در صورتی که موظف بودسختی اضافی دیوارهایی با مصالح بنایی در سیستم اسکلتی 

این  ار شوددیوار ها باید به گونه ای اجرا شوند که رگ اخر تیغه در زیر سقف مه.طبق این بند می کردارائه برای کاهش آن نیز مناسبی  راهکار
ر تناقض است زیرا خود آیین نامه در ابتدای همان بند د ب دیوارها نمی شود بلکه با گفتهتوصیه نه تنها در سیستم اسکلتی باعث عملکرد مناس

ازه ای ار های غیره سازه ای به صورت یک دیوار برشی عمل می کنند در صورتی که طبق گفته ی آیین نامه دیوار غیر سدیودر این حالت  

ند. جانبی ناشی از وزن خود را تحمل کفقط می بایست نیروی   
 

نیروی جانبی زلزله 4-0-1  

( و یا روش تحلیل طیفی 1-1-0-4استاتیکی معادل طبق بند )نیروی جانبی موثر بر اجزای غیرسازه ای را میتوان با استفاده از روش تحلیل 

منظور  2/1و ضریب اضافه مقاومت مربوط به سازه اصلی برابر  محاسبه نمود. در محاسبه نیروی جانبی ضریب نامعینی  0-1-0-4طبق بند 

 میشوند.

روش تحلیل استاتیکی معادل 4-0-1-1  

ز ( محاسبه شده وبر مرکز جرم جز اثر داده میشود. توزیع این نیرو بین بخش های مختلف ج1-4)در این روش نیروی جانبی زلزله طبق رابطه 

 به نسبت جرم آنهاست.

Vpu=
0.4𝑎𝑝𝐴 (1+𝑠)𝑤𝑝 𝐼𝑝

𝑅𝑝𝑢
(1 + 2

𝑍

𝐻
)  

در هیچ حالت نباید کمتر از مقدار زیر در نظر گرفته شود                                                                                     Vpu مقدار 

Vpu(min)=0.3A(1+S)IPWP 

 همچنین مقدار   vpu  لزومی ندارد بیشتر از   مقدار زیر در  نظر گرفته شود.        

Vpu(max)=1.6A(1+S)IPWP 

13.3.1 Seismic Design Force 

The horizontal seismic design force (F p ) shall be applied at the component’s center of gravity and distributed 

relative to the component’s mass distribution and shall be determined in accordance with Eq. 13.3-1: 

Fp=
0.4𝑎𝑝(𝑠𝐷𝑆)𝑤𝑝

(
𝑅𝑝

𝐼𝑝
)

(1 + 2
𝑍

𝐻
) 

Fp  is not required to be taken as greater thanF p = 1.6S DS I p W p   (13.3-2)  

and Fp  shall not be taken as less than  F p  = 0.3S DS I p W p   (13.3-3) 



 

 

نوع روش اجرا و دیتیل اتصاالت آنها نیروی زلزله وارد بر اجزای غیره سازه ای اشکال آیین نامه ایران در بند فوق این است که در محاسبه 

شده که در رابطه با اجرای دیوارها ارائه  لزامات مفصلیدستورالعملها و ا ذکر این بند در آیین نامه آمریکا با توجه به هیچگونه تاثیری ندارد.
 آیین نامه ایران تنها به یک بندو با توضیحات کلی اکتفا نموده است.اما است کافی به نظر میرسد 

 مهار اجزای غیر سازه ای 4-4

اجزای غیر سازه ای و تکیه گاه های آنها باید به گونه ای به سازه مهار شوند که بتوانند نیروهای جزء غیر سازه ای را به سازه منتقل  4-4-1

 و تغییر شکل های ایجاد شده در آنها را پذیرا یاشند . مسیر انتقال بار در این اجزا باید دارای مقاومت و سختی کافی بوده و محل اتصالکنند 

ت به سازه توانایی تحمل اثر موضعی بارها را داشته باشد . استفاده از اتصاالت جوشی یا پیچی و نظایر آنها مجاز است ولی نباید از مقاوم

در کاکی ناشی از بارهای ثقلی استفاده شود .نیروهای ایجاد شده در تکیه گاه ها و اتصاالت آنها برابر با نیروهای خود اجزا هستند .تنها  اصط

 کاهش داده شود . 6می باشد باید مقدار آن به  6بزرگ تر از  puRمواردی که 

مهار اتصاالت اجزای غیر سازه ای در اعضای فوالدی ، بتن آرمه و مصالح بنایی باید طبق ضوابط آیین نامه های طراحی صورت گیرد و    0-4-4

در مواردی که دستورالعمل مشخصی ارائه نشده با انجام دادن آزمایش های مناسبی از کافی بودن مقاومت مهارها و نیز ظرفیت تغییر شکل 

ها اطمینان حاصل شود .پذیری آن  

13.4 NONSTRUCTURAL COMPONENT ANCHORAGE 
Nonstructural components and their supports shall be attached (or anchored) to the structure in accordance with the 
requirements of this section and the attachment shall satisfy the requirements for the parent material as set forth 
elsewhere in this standard. Component attachments shall be bolted, welded, or otherwise positively fastened 
without consideration of frictional resistance produced by the effects of gravity. 
13.4.1 Design Force in the Attachment 
The force in the attachment shall be determined based on the prescribed forces and displacements for the 
component as determined in Sections 13.3.1 and 13.3.2, except that Rp shall not be taken as larger than 6. 
13.4.2 Anchors in Concrete or Masonry. 
13.4.2.1 Anchors in Concrete 
Anchors in concrete shall be designed in accordance with Appendix D of ACI 318. 
13.4.2.2 Anchors in MasonryAnchors in masonry shall be designed in accordancewith TMS 402/ACI 503/ASCE 5. 
Anchors shallbe designed to be governed by the tensile or shearstrength of a ductile steel element. 
 

اسب ضوابطی که آیین نامه ایران برای مهار اتصاالت اجزای غیر سازه ای بیان کرده بسیار کلی بوده ونه تنها الزامات و دیتیل های اجرایی من

و  دستورالعمل مشخصی ارائه نشده است آزمایش های مناسبی صورت گیردمی کند در زمانی که اتصال این اجزا ارائه نکرده است بلکه بیان 

لب عمال این بند یکی دیگر از فرافکنی های آیین نامه ایران را نشان می دهد .الزم به ذکر است که حتی در کشوری مانند آمریکا که سیستم غا
بنایی به پیوست ها و دستورالعمل هایی ت اجزای غیر سازه ای دراعضای بتنی و مصالح دیوار ، سیستم درای وال می باشد برای مهار اتصاال

نموده  اقدامصفحه  223با ارائه مشروح و همراه با جزئیات در بیش ازTMS 402/ACI 503/ASCE 5و Appendix D of ACI 318مانند   

 . است

 
 تیغه ها-دیوار های داخلی  4-5-4

 ، از نظر جانبی به سازه مهار شوند .مانند استفاده از وادارها و ... متر باید به نحو مناسبی ،  0/1دیوار های داخلی یا تیغه های با ارتفاع بیشتر از 

13.5.8 Partitions 
 

13.5.8.1 General 



 

 

Partitions that are tied to the ceiling and all partitions greater than 6 ft (1.8 m) in height shall be laterally braced to 
Such bracing shall be independent of any ceiling lateralthe building structure.  

force bracing. Bracing shall be spaced to limit horizontal deflection at the partition head to be 
ion requirements as determined in Section 13.5.6 for suspendedcompatible with ceiling deflect 

ceilings and elsewhere in this section for other systems. 
EXCEPTION: Partitions that meet all of the following conditions: 
1. The partition height does not exceed 9 ft (2,740 mm). 
2. The linear weight of the partition does not exceed the product of 10 lb (0.479 kN) times the height (ft or m) of 
the partition. 
3. The partition horizontal seismic load does not exceed 5 psf (0.24 kN/m2). 

 

ه ئاست  و هیچگونه دیتیل اجرایی اراآیین نامه ایران برای مهار جانبی دیوارهای داخلی به سازه فقط به یک جمله کلی اکتفا شده در نه امتاسف

این دیوار ها به صورت غیر  بندی صورت نگیرد و یا مهارمهاراین  ای ساختمانهای کشور اکثردر این نقص آیین نامه باعث شده است که ،نشده

 در آیین نامه کشوریاین بند  مجددا ارائه . الزم به ذکر استمی گرددتاثیر نامطلوب بر عملکرد  سازه که موجب اصولی و نامناسب اجرا شود 

به صورت ضمیمه ارائه ات یجزئ ریزبینانه ترینکه سیستم غالب دیوارهای آن به صورت درای وال میباشد و دیتیل های اجرایی این دیوارها با 

به  لکافی به نظر میرسد . حال در کشوری مانند ایران که اکثر دیوارهای اجرایی به صورت مصالح بنایی میباشد میبایست حداقشده،کامال 

و الزامات مصالح بنایی  دیتیل های اجراییارائه به نموده، مرسوم کشور خود را  ارائه  آمریکا دیتیل اجرایی دیوارهایهمان نسبتی که آیین نامه 

 .می نمود توجهآن 

جزئیات اجرایی و پارامتر های محاسباتی را به  13در اکثر موارد مانند اجزای مکانیکی ، برقی و سقف های کاذب در فصل   ASCE7آیین نامه 

ترجمه ی کلمه به کلمه از آیین نامه ی  آیین نامه ایراناکثر بند های در صورتی که با توجه به این موضوع که  ارائه داده است.صورت کامل 

 ASCE7آیین نامه  ،.به عنوان مثال در قسمت سقف های کاذب می گردیدامریکا می باشد بهتر می بود کلیه جزئیات به صورت کامل ترجمه 

به طور کامل حذف شده ث این مبحدر صورتی که در آیین نامه ایران کامال توضیح داده است (Gypsum board)پانل های گچی  ارتباط بادر 

 . است

 

 نتیجه گیری:

آیین نامه های کشور های در تدوین ضوابط و آیین نامه های ساخت و ساز هر کشور عالوه بر الگو برداری از نتایج تحقیقات سایر کشور ها و 

ساخت و ساز رایج در آن کشور و همچنین تاثیرات ناشی از آن نیز به عنوان روش های اجرایی حاکم بر پیشرفته جهان، می بایست فرهنگ 

یک پارامتر کلیدی در شناسایی نقاط ضعف و قدرت و همچنین در تدوین الزامات این ضوابط و آیین نامه ها منظور گردد. بدیهی است 

رجمه کلمه به کلمه آیین نامه های کشور های پیشرفته بدون روش الگو برداری و تهمانگونه که در مقاله به صورت مشروح بدان پرداخته شد، 

 فاحشی را به دنبال خواهد داشت. درک جزئیات روش های اجرایی حاکم برآن کشور، نتایج نامطلوب و بعضا اشتباهات 

هر دو کشور آمریکا و  ی حاکم بر ساخت و ساز دریاین مقاله حاصل تلفیق تجارب در حیطه اجرایی و شناخت عمیق نسبت به روش های اجرا

 دو کشور بوده است .آیین نامه های  همزمان بر روی تحقیقات آکادمیک همچنینو خصوصا در زمینه سیستم های دیوار های غیر باربر ایران 

ازه ای، موارد و همچنین اجزای غیر سدیوارهای غیر باربر  مقولهدر  آتیایران در ویرایش  0022امید است کمیته دائمی بازنگری آیین نامه 

 اشکاالت فوق را مورد بازنگری قرار داده و بند های الزام آور بیشتری را منطبق با فرهنگ ساخت رایج کشور ارائه نمایند.
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