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خيز زلزله منطقه در ايران

خيز زلزله منطقه در ايران

کوهای هیمالیا از که آلپاید زلزله کمربند بر روی ایران
واقع دارد  ادامه  مدیترانه) دریای  (تا پرتقال کشور  تا
پرحترک و ناآرام بسیار خیزی زلزله نظر از که است شده
زلزله یک ده سال بطور متوسط هر آمار طبق است.
و کشته موجب که میدهد ۶ ریشتر رخ باالی بزرگی با
زیانهای و خسارات ایجاد و انسان هزاران شدن مجروح
تأسیسات و مسکونی های ساختمان بر ناپذیری جبران
بزرگی با مب مخرب زلزله آن منونه اخیر میگردد. عمومی

میباشد. ۶/۵ ریشتر

زلزله طراحی ها باید بر اساس مقررات سازه این دلیل به
با ساختمانی مصالح از استفاده شوند. محاسبه و
به عملکرد کمک نظارت فنی صحیح و با اجراء دوام
سازی فرآوری ساختمان و دانش کند. می سازه ها بهتر
موجبات ساختمان صنعت در  تکنولوژی پیدایش و
در ها سازه انواع ساخت و تولید روشهای پیشرفت

است. منوده فراهم را خیز زلزله مناطق

ها سازه برروی زلزله تأثير

واکنش و ها  کنش دلیل به زلزله وقوع هنگام  در
تخته جابجایی از ناشی نیروهای زمین، درونی های
میرسند. زمین سطح به و شده آزاد عظیم سنگهای
سازه ساختار افقی، و قائم های مؤلفه با نیروها این
عالوه باید نیروها  این قرار میدهند. حمله مورد ها را
نظر در سازه محاسبات و طراحی در باراستاتیکی بر
از زلزله دوام مدت و شتاب دامنه بزرگی، شوند. گرفته
دینامیکی رفتار در که هستند ای لرزه زمین خصوصیات
که ای سازه ویژه پارامترهای جمله از مؤثرند. سازه

از: عبارتند میگذارد تأثیر زلزله برابر در آن بررفتار

آن سختی در عناصر و توزیع پالن  ■
سازه ارتفاع  ■

مصالح انتخاب  ■
طبقات سختی در جرم و توزیع  ■

سازه پذیری شکل  ■

میتوان پارامترها  این مناسب  و  صحیح انتخاب با 
کرد. بهتر را لرزه زمین حرکات به نسبت سازه پاسخ

میکند. حرکت ایران صفحه سمت به عربستان صفحه فارس خلیج امتداد در ٢
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ماده سبک ساختمانی/ �چوب
پذيراند شکل و مقاوم چوبی های ساختمان

ماده سبک ساختمانی چوب

ساختمانی مصالح متداول با دیگر مقایسه در چوب
بدلیل است. برخوردار بهتری وزن به مقاومت نسبت از
در کمتری  نیروهای چوبی های ساختمان کم جرم 
ناشی نیروهای رو این از میشود. تولید زلزله هنگام
های ساختمان در محاسبات و طراحی برای زلزله از
لرزه عناصر ابعاد شدن کم باعث و است کمتر چوبی

بر خواهد شد.

پذيراند شکل و مقاوم چوبی های ساختمان

رفتار کل  که  میشود باعث سازه پذیری شکل
باشد. مطلوب زلزله  تأثیرات  برابر  در  ساختمان
های شکل تغییر که بوسیله ساختمانی های ذخیره
در انرژی جذب به میشوند فعال غیرخطی پالستیکی

میکنند. کمک سازه

دریافت چوب میتوان مکان تغییر بار منحنی از مطالعه
اما مناسبی منیباشد. پذیری شکل دارای چوب که ماده
الزم پذیری  شکل میتوان  مناسب  اتصاالت کمک به
همانند یک اتصاالت این آورد. سازه چوبی فراهم در را
از زلزله نیروهای میمناید. عمل و شکل پذیر نرم زجنیر
غیرخطی رفتار با نرم عضوهای به سازه ترد عضوهای
هدایت طراحی شدند منظور همین که به پالستیکی
و وسیله اتصاالت به سازه شکل پذیر رفتار میشود.
حاصل میخ) گل پیچ، (میخ، ماشینی بست وسایل
خطی رفتار باعث اتصاالت حسابشده طراحی میشود.

میباشد. نظر مورد نحو با سازه غیرخطی و

مکان بار ـ تغییر منودار
االستیک های سازه برای

پذیر شکل و

االستیک ـ         
پالستیک

بار

مکان تغییر

خطی االستیک
جذب و اتصاالت پذیر شکل رفتار از حاصل پالستیکی تغییرات

لهیدگی وسیله چوب به موضعی انرژی

پذیر شکل

٣
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آينده ساختمانی ماده چوب

آينده ساختمانی ماده چوب

خیلی و پایه ساختمانی مصالح از مهمترین یکی چوب
چون: کلی مزایای دارای که است روزانه احتیاجات �از
نقل و حمل  پرداخت، تهیه، آسانی پیشرفت، حال  در
و دارد شکلی ثبات میباشد. مقاومت خوب و  آسان
مصالح دیگر  با  مقایسه در  و  االستیک وجود این با
با چوب مدت دراز کاربرد براین بعالوه است. وزن کم
انرژی کم مصرف و کنترل حتت جنگل های از استفاده
میکند. کمک زیست به حفظ محیط آن تولید برای

بوضوح چوبی، دستی کارهای تولید طوالنی زمان درطی
از استفاده و کاربرد تکنیکهای در مهمی پیشرفتهای
چوب امروزه است. شده چوبهای مختلف حاصل انواع
عرضه نامحدودی امکانات ساختمانی مصالح بعنوان
با باشد. می استفاده قابل امور کلیه در و میکند
همچنین اقتصاد و مقاومت باربری، به ظرفیت نگرش
حس کمبودی مصالح دیگر با مقایسه در مناسب

منی شود.

۴
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بهینه ماده یک ـ چوب

بهینه ماده یک ـ چوب

ماده تشکیل درونی چوب ساختار شیمیائی و ترکیبات
چوب ماده قابلیت دهد. می را خارقلعاده طراحی با ای

کرد. زنده مشاهده درختان توان در می را

مخصوص وزن چوب مقاومت باال با خاصیت مهمترین
های ل سلو از ناشی خاصیت این باشد. می اش پائین
ها خواص لوله ترکیب این اش می باشد. لوله ای فرم

بخشد. را بهبود می مکانیکی آن

یه ال چندین از فرم  ای لوله ماده این  سلولی جدار
الیاف دارای ها این الیه از کدام هر شود. می تشکیل
در باشند، که می لیگنین و سلولزی همی سلولزی ـ
برای الیاف کننده تقویت بعنوان ها سلولز ساختار این
کمانش از مانع ها لیگنین و کششی نیروهای حمل
قطر کند. می فشاری عمل نیروهای برای حمل الیاف
ترکیب باشد. می نانومتر چند از کمتر سلولزی الیاف
و کششی باالی مقاومت به منجر سلولی جدار اجزاء

شوند. می چوب فشاری

روز توسعه مؤید ، صنعتی چوبی تولیدات فراوان کاربرد
تکنیک و آوری عمل در پیشرفت با باشد. می آن افزون
طبیعی خواص صنعتی چوبی تولیدات از استفاده
یافته بهبود آن نبودن ایزوتروپ و ناهمگنی نظیر چوب

است.

١٠٠ متر از بیشتر با ارتفاع در جهان درخت بلندترین
ایفل برج و آزادی مجسمه با مقایسه در

ساختار توان بطور ساده بعنوان می را چوب
درخت در نظر تنه طولی محور لوله ای موازی

نوی هاس) گرفت. (منبع:

ای لوله های ل سلو ـ تراکئید
سوزنی برگ. فرم درختان

دانشگاه هامبورگ) (منبع:

الیه سوم 

الیه دوم مرکزی قشر

الیه دوم خارجی قشر

اول الیه

میانی صفحه

 

سلولی جدار ای الیه ساختار
فور) واگن (منبع:

۵

٣۵٠

٣٠٠

٢۵٠

٢٠٠

١۵٠

١٠٠

۵٠

متر

طولی

طولی

عرضی

عرضی
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در مناطق چوبی های تاریخ سازه
جهان خیز  زلزله

قدميی چوبی های ساختمان

همیشه چوب حاضر، صنعتی زمان تا بشری متدن آغاز از
کرده ایفا اش با محیط بشر ارتباط  در مهمی نقش
قدیم از یکی بعنوان چوب کاربرد مطالعه با است.
عنوان به آنرا چوبی، های ساختمان در مصالح ترین
داده قرار ساختمانی های سیستم دیگر برای الگویی
طی در چوبی های ساختمان جتربیات و اطالعات است.
ها متدن ها، فرهنگ همه در و جهان سراسر در سالها،
یافته توسعه و گسترش جغرافیایی مرزهای از فراتر و
توانسته ساختمانی ماده یک بعنوان چوب است.
ماده هیچ باشد. نیازها همه پاسخگوی  تقریباً
مورد مختلف ابعاد در  اینچنین نتوانسته  ساختمانی

گیرد. قرار استفاده

مرکزی اروپای به محدود چوبی های سازه از استفاده
خیز، زلزله  مناطق در اخیر، قرنهای طی  در منیباشد.
اند. خود نشان داده های چوبی عملکرد خوبی از سازه
چند چوبی مسکونی های ساختمان منونه بعنوان
معبدهای یا  و  میالدی  ١٧ قرن از  استانبول  در  طبقه 

اند. گونه این از ٨-۶ میالدی از قرن چوبی ژاپنی

امروزی های چوبی ساختمان

شکل به بیشتر که قدیمی چوبی ساختمانهای
مرتب طور به امروز به  تا  اند  شده ساخته دستی
در مدرن های شیوه بعلت امروزه اند. یافته توسعه
مصالح از میتوان چوب پرداخت و اتصاالت ساخت
حتقیقات بواسطه کرد. استفاده بهتر ساختمانی
یافته، بهبود چوبی تیرهای طراحی تنها نه گسترده
بازار به باال با کیفیت چوبی از مواد جدیدی انواع بلکه
نه میتوان را چوبی های سازه قابلیت . میشود ارائه
استاتیکی برانگیز حتصین های ساختمان در تنها
های در ساختمان بلکه بزرگ  و سالنهای  پلها مانند
ساختمان مزیت کرد. مشاهده هم زلزله برابر در مقاوم
کار با آنها است. آسانی و بودن های چوبی در اقتصادی
بواسطه نه زلزله برابر در مقاوم چوبی ساختمانهای
و طراحی بواسطه بیشتر بلکه مصالح زیاد کاربرد
قابل مشخصاً اتصاالت جزئیات اقتصادی محاسبات
کشورهای در چوبی های ساختمان امروزه است. توجیه
متداول های سازه از شمالی آمریکای و ژاپن اروپائی،

میباشند. جامعه

صنعتی چوبی ساختمان دریک  اتصال قاب
از استفاده با خیز نیوزلند. کشور زلزله در

کوچک وسایل بستی بردن و بکار فلزی ورق
می بدست باالیی را پذیری شکل اتصاالت، در

ساختمان در چوب از استفاده مقدار آورند.
باشد. ٩۵ می ٪ سازی

(Mclntosh (منبع:
(GSHAP دنیا. (منبع: خیز زلزله مناطق

۶
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در مناطق چوبی های تاریخ سازه
جهان خیز  زلزله

٨-۶ میالدی صده از ژاپنی چوبی معابد

طبقه چند تاریخی مسکونی های خانه
بدون سال ها صد طی که استانبول در

است. ه دیدگی پا بر جا ماند آسیب
چوب) با ساخت (منبع:مجله

سیاتل. طبقه در چند های مسکونی �خانه
ی آمریکا در اروپایی مهاجرین آمریکا ـ
ساختمان میالدی  ١٩ قرن اوایل شمالی
دارای های ساختمان به را چوبی سنتی های
چوب چهار در توسعه دادند. اسکلت چوبی
را هم شدیدی ای لرزه مقررات این توسعه،

دادند. نظر سازه ها مد ساخت در

٧
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Baufolge

Holzrahmenbau

Holzrahmenbau-Wand und Beanspruchungen

1.

2.

3.

4.

چوبی اسکلت دارای های ساختمان

چوبی اسکلت دارای های ساختمان چوبی:  ساختمان های سيستم

دارای های ساختمان
چوبی اسکلت

صفحات توسعه و تولید با گذشته قرن طی در
های سازه سیستم با آن  ترکیب  و چوبی پوششی
های ساختمان از جدیدی نسل پیدایش به منجر خرپا،
چوبی بناهای ساخت در است. شده چوبی اسکلت
طبقات کف و سقف دیوار، املانهای در محوری نیروهای

میشوند. حتمل چوبی الوار مقاطع توسط

برشی مقاومت با چوبی پوششی دیگرصفحات طرف از
 ، سقفها) (دیوارها و ساختمانی اجزاء سختی بر عالوه

میکنند. تأمین سازه را هم کل سختی

اجزای از یک هر چوبی میتوان های سازه در اسکلت
فضای کرد. جابجا آن پیکربندی در راحتی به را سازه
بد پرکرد. عایق  مواد با توان می را چوبها مابین 
و الزم صوتی و حرارتی  عایق باربر اعضای  ینوسیله
و ستونها بین ما فاصله میباشند. دارا را مناسب
ابعاد صفحات به بستگی چوبی های تیرهای ساختمان
زیادی پیشرفتهای اخیر سالهای در دارد. چوبی پوششی
شده چوبی کسب اسکلت های زمینه ساختمان در
در مهمی سهم باال کیفیت با مواد توسعه است.
طول نظر از است. داشته چوبی ساختمانهای بهبود
ردیف هم را چوبی ساختمانهای میتوان ارزش و عمر
این سازه ها آورد. حساب به بنت آرمه ساختمانهای با

میباشند. اقتصادی و پذیر شکل مقاوم، سبک،

ساختمان به محدود چوبی سیستم خوب عملکرد
گرفنت نظر  در  با منیشود. طبقه دو مسکونی  های
مسکونی شهرکهای میتوان مناسب اجرای و طرح
اداری، ساختمانهای طبقه،  چند  های ساختمان با
مناطق در نظر مورد های ساختمان دیگر و ها کارخانه

ساخت. نیز را خیز زلزله

ساخت مراحل  / عناصر باربر سازه

سازه باربر عناصر

هم با دیوارها پوششی صفحات و تیرها ترکیب
باربری چند از حلاظ که میدهند تشکیل سیستمی را
صفحات دارد. را آنها به تنهایی هر یک از ظرفیت برابر
و میشوند تیرها کمانش از مانع دیوار پوششی
پوششی صفحات  کمانش  از  هم تیرها  همزمان 
به دیوار پوششی صفحات اتصال میکنند. جلوگیری
گیره میخ، مانند اتصال وسایل کمک به چوبی تیرهای
ساخته چوبی ساختمانی اجزا میشود. برقرار پیچ و
کارگاه در ساخت برای هم سقفها و دیوارها برای شده
پیش ساختمان یک کامل اجرای در هم و ساختمانی

است. مناسب ساخته
ساخت مراحل

باالئی تیر

ستونها

پائینی تیر
پوششی صفحه

٩ ٨

شالوده روی بر تیرها اولیه، بستر نصب از بعد -١
میشوند. متصل

میشوند. بستر متصل موجود تیر دیوارها به -٢

به یک یا همچنین و سقفی املانهای بعدی در مرحله -٣
بردن بکار با متعاقباً و جاگذاری میشوند یک تیرها

میشود. حاصل پوششی طبقه صلب صفحات

و تأسیساتی تکمیلی عملیات سقف، امتام از بعد -۴
میشود. اجنام ساختمان برقی

ساخت مراحل

چوبی اسکلت دارای های ساختمان دیوار
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Baufolge

Holzrahmenbau

Holzrahmenbau-Wand und Beanspruchungen

1.

2.

3.

4.

چوبی اسکلت دارای های ساختمان

چوبی اسکلت دارای های ساختمان چوبی:  ساختمان های سيستم

دارای های ساختمان
چوبی اسکلت

صفحات توسعه و تولید با گذشته قرن طی در
های سازه سیستم با آن  ترکیب  و چوبی پوششی
های ساختمان از جدیدی نسل پیدایش به منجر خرپا،
چوبی بناهای ساخت در است. شده چوبی اسکلت
طبقات کف و سقف دیوار، املانهای در محوری نیروهای

میشوند. حتمل چوبی الوار مقاطع توسط

برشی مقاومت با چوبی پوششی دیگرصفحات طرف از
 ، سقفها) (دیوارها و ساختمانی اجزاء سختی بر عالوه

میکنند. تأمین سازه را هم کل سختی

اجزای از یک هر چوبی میتوان های سازه در اسکلت
فضای کرد. جابجا آن پیکربندی در راحتی به را سازه
بد پرکرد. عایق  مواد با توان می را چوبها مابین 
و الزم صوتی و حرارتی  عایق باربر اعضای  ینوسیله
و ستونها بین ما فاصله میباشند. دارا را مناسب
ابعاد صفحات به بستگی چوبی های تیرهای ساختمان
زیادی پیشرفتهای اخیر سالهای در دارد. چوبی پوششی
شده چوبی کسب اسکلت های زمینه ساختمان در
در مهمی سهم باال کیفیت با مواد توسعه است.
طول نظر از است. داشته چوبی ساختمانهای بهبود
ردیف هم را چوبی ساختمانهای میتوان ارزش و عمر
این سازه ها آورد. حساب به بنت آرمه ساختمانهای با

میباشند. اقتصادی و پذیر شکل مقاوم، سبک،

ساختمان به محدود چوبی سیستم خوب عملکرد
گرفنت نظر  در  با منیشود. طبقه دو مسکونی  های
مسکونی شهرکهای میتوان مناسب اجرای و طرح
اداری، ساختمانهای طبقه،  چند  های ساختمان با
مناطق در نظر مورد های ساختمان دیگر و ها کارخانه

ساخت. نیز را خیز زلزله

ساخت مراحل  / عناصر باربر سازه

سازه باربر عناصر

هم با دیوارها پوششی صفحات و تیرها ترکیب
باربری چند از حلاظ که میدهند تشکیل سیستمی را
صفحات دارد. را آنها به تنهایی هر یک از ظرفیت برابر
و میشوند تیرها کمانش از مانع دیوار پوششی
پوششی صفحات  کمانش  از  هم تیرها  همزمان 
به دیوار پوششی صفحات اتصال میکنند. جلوگیری
گیره میخ، مانند اتصال وسایل کمک به چوبی تیرهای
ساخته چوبی ساختمانی اجزا میشود. برقرار پیچ و
کارگاه در ساخت برای هم سقفها و دیوارها برای شده
پیش ساختمان یک کامل اجرای در هم و ساختمانی

است. مناسب ساخته
ساخت مراحل

باالئی تیر

ستونها

پائینی تیر
پوششی صفحه

٩ ٨

شالوده روی بر تیرها اولیه، بستر نصب از بعد -١
میشوند. متصل

میشوند. بستر متصل موجود تیر دیوارها به -٢

به یک یا همچنین و سقفی املانهای بعدی در مرحله -٣
بردن بکار با متعاقباً و جاگذاری میشوند یک تیرها

میشود. حاصل پوششی طبقه صلب صفحات

و تأسیساتی تکمیلی عملیات سقف، امتام از بعد -۴
میشود. اجنام ساختمان برقی

ساخت مراحل

چوبی اسکلت دارای های ساختمان دیوار
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خيز در مناطق زلزله چوبی ساختمانهای دارای اسکلت
سقفها ديوارها و / /مسيربارها

چوبی �ساختمانهای دارای اسکلت
خيز زلزله درمناطق

باعث آمده پدید لرزشهای و حرکات لرزه زمین هنگام در
آنها مقدار که میشوند در سازه دینامیکی نیروهای 
کم جرم بدلیل دارد. جرم کلی ساختمان به بستگی
زمین در هنگام کمتری نیروهای های چوبی ساختمان
در زلزله از پس مشاهدات میآید. بوجود آنها در لرزه
عملکرد چوبی سازه های که نشان داد اخیر سالهای

اند. داشته را خوبی

مسيربارها

در برابر زلزله مقاوم های سازه در از مسائل مهم یکی
از حاصل بارهای  آسان  و مستقیم  انتقال  امکان  در
زیربنا به چوبی های سازه اجزاء بوسیله لرزه زمین

میباشد.

به وسیله توضیع بار
کرد عمل با اتصاالت

خوب

چوبی ار یو د یک مکان تغییر بارـ منودار
متناوب گذاری بار حتت

مهمیدرتأمین نقش وسقفها دیوارها پذیری  شکل
اعضاء این میباشند. دارا را زلزله دربرابر مقاومت
با زلزله، ودینامیکی استاتیکی بارهای حتمل جهت
میشوند. و محاسبه الزم طراحی وسختی مقاومت
از طورهمزمان به شدید، های درزلزله جذب انرژی برای

میشود. استفاده اتصالها پذیری وشکل نرمی 

سقفها و ديوارها
 

ساخت در چوبی  مواد از پوششی صفحات بکاربردن 
مؤثری روش چوبی سازه یک سقفهای و دیوارها
نیروهای مقابل  در مقاومت حداکثر به رسیدن  در
که میدهند نشان حتقیقات  میباشد. دینامیکی
پس مثل زلزله برابر تکرار بارهای در پوششی صفحات
در آنها میدهند. را نشان مناسبی کرد ها عمل لرزه
ممانعت ضمن و دارند را کافی نرمی زلزله نیروهای برابر
ناشی مالی جانی و تلفات مانع کل ساختمان انهدام از

حد مطلوب میشوند. تا مخرب از زلزله های

١٠
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ها اتصال جزئیات

ديوارها اتصال

بر شده نصب  تیرهای به  پائینی لبه  طول در دیوارها 
را انتقال افقی نیروهای جتمع تا میشوند پی وصل روی
خمشی لنگر نیروهای برشی نیروهای با همزمان دهند.

وارد میشوند. دیوار هم بر

کناره در کششی  و فشاری قائم  نیروهای بارها  این
واژگونی از جلوگیری برای میآورند. بوجود دیوارها
کمک به میبایست خمشی، لنگر نیروهای حتت دیوار
دیوارها این از یک هر انتهایی لبههای کششی اتصاالت
گردد. متصل یا پی و دیگر کف، دیوارهای صفحات به

ها اتصال جزئیات

دیوار در برشی دیوارنیروهای های لنگر خمشی در نیرو

ستوناتصال طبقات و تیر پیاتصال اتصال

به دیوار اتصال سقف

١١
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آجر و خشت از استفاده با چوبی اسکلت های ساختمان

چوبی اسکلت های �ساختمان
آجر و خشت از استفاده با

 
سنتی های سازه جمله آجری از و خشتی ساختمانهای
پابرجا خسارت بدون قرنها طی که در ایران میباشند
نوع این اسکلت در  چوب  صحیح ترکیب اند. مانده

را بهبود بخشد. ای آن لرزه می تواند رفتار سازه ها
 

نقش چوبی ستونهای و  تیرها ها  ساختمان این در
پایداری نقش چوبی پوششی صفحات و باربر عناصر
حرارتی، عایق بعنوان ماده خشتی آجر از جانبی را دارند.
و تیرها مابین فضای پرکردن جهت رطوبتی و صوتی
دادن پس  و جذب بخاطر  میشود. استفاده ستونها
حکمفرما مطبوعی  هوای  خشتی  بناهای  در  رطوبت
میکند. زیاد را آن عمر چوب با رطوبت تبادل میباشد.
برای خوب بسیار مکمل  خشت و چوب  حلاظ این از

میباشند. یکدیگر

هزینه در محلی میتوان خشتی آجرهای از با استفاده
با همچنین کرد. جویی صرفه نقل و حمل و مواد
با رابطه در ماشینی های نیرو  از استفاده حداالقل
ایران در زیادی جتارب خشتی آجرهای آوری عمل تولید و
می بنظر ضروری جتارب ازاین استفاده که است نهفته

رسد.

خشت آجر و از استفاده از قبل چوبی اسکلت دارای دیوار ساختمانهای

اسکلت دارای ساختمانهای دیوار
و آجر از استفاده از بعد چوبی

خشت

١٢

 Lay BN 53348 ME   12 06.01.2005   11:13:51 Uhr



چوبی مدرن های ساختمان

چوبی مدرن های ساختمان

١٩ میالدی قرن اواسط از چوبی، مدرن های ساختمان
توسعه جتارب جناری دانش جتربی و اساس بر امروز به تا
توان می کامپیوتری های برنامه برد کار با است. یافته
در را سازه کل و همچنین املان ها محاسبات طراحی و

داد. اجنام زلزله برابرنیروهای

چوبی های محاسبه سازه طراحی و بزرگترین متایز در
که است این در بتنی های فلزی و سازه با مقایسه در
املان کمک به  نه چوبی های پذیری ساختمان شکل
اثرجذب شود. می حاصل اتصاالت به وسیله ها بلکه
می وارد ساختمان رفتار ضریب اعمال با سازه انرژی
می باشد باالتر سازه در انرژی جذب هر قدرمیزان شود. 
کاهش بیشتر محاسبات ای را در زلزله نیروهای توان

داد.

شود دقت می ضوع مو این به چوبی های درطراحی سازه
که شود ایجاد هایی محل در پالستیکی که مفاصل
نشود. کامل ساختمان  ریختگی فرو و  تخریب باعث 
تعیین شده های محل در انرژی جذب از برای اطمینان
طراحی بیشتر مقاومت با دیگر  اعضای اتصاالت، در
از بیشتر دیگراعضا مقاومت نتیجه در شوند. می

اتصال می باشند.

املانهای محدود روش با چوبی های سازه حتلیل

(نبشی) ورق و میخ با کاربرد صنعتی ساختمان های پای خر در
را باالیی جذب انرژی و شکل پذیری توان دراتصاالت می فلزی

بدست آورد.

خم دار تفریگاه کودکان و پیچ و آهن مرتفع (راه هوایی ترن
نیروهای بایستی چوبی سازه چوبی. اسکلت با جوانان) و

چوبی های سازه ـ مهندسی کنند. (منبع: دینامیکی را حتمل
گرُدِس)

سنگین های اتومبیل و کامیون برای ٨۵ متر طول چوبی با پل

١٣
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Konstruktions-
vollholz

Brett-
schichtholz

Brettstapel-
Element

چوبی مصالح

کيفيت با ساختمانی توليدات
چوبی مصالح - باال

مصالح از  برگ، سوزنی درختان چوبی تیرهای 
مواد این میشوند. محسوب کیفیت  با ساختمانی 
چوبی های موفقیت سازه باعث ای خود پایه نقش با
اسکلت دارای مسکونی های  ساختمان مخصوصاً
ساختمان مصالح با مقایسه در میباشند. چوبی
و مقاومتی خصوصیات از  مرغوب  چوبهای بتنی
مقاومت باالی  احتیاجات  و برخوردارند  عالی  کاربردی

می کنند. برآورده را مدرن سازه های
 

برش و اصالح  از ساختمانی مرغوب چوبهای عموماً
دقیق انتخاب با می باشند. صنوبر کاج و الوار درختان
استوار فرم چوب یک کردن مکانیکی خشک و برش
صاف و رنده  بوسیله  بدست میآید. ترک با کمترین
را ارزشی با سطوح  منا، های طرح  جهت چوب  کردن
تیرهای ابعاد سطح مقطع حداکثر کرد. تولید میتوان

 ٢۴٠ و عرض در ١٢٠ میلیمتر خشک چوبی عرضه شده:
میتوانند چوبی تیرهای میباشند. ارتفاع در میلیمتر

شوند. داده حتویل ١۴ متر نیز تا طول با
 

و قراردادن هم  کنار از را گلوالم چوبی تیرهای میتوان
بدست طولیاشان الیاف امتداد در ها تخته چسباندن
تیرها نوع  این سازی مقاوم  و کردن خشک  با آورد.
از بدست آورد. مقاوم و دخلواه با ابعاد مقاطعی میتوان
مستلزم عملکرد باربر بزرگ در اعضای میتوان تیرها این

استفاده کرد.  باال های

چوبی مختلف اجزاء از ساختمانی مصنوعی چوبهای
چوب های ورقه و الیه الیاف، براده، اره،  خاک مانند
به های معدنی چسب ویا چسبی کمک مواد به که
است. شده تشکیل اند شده پرس یا و چسبیده هم
تیرهای در گره  و ترک مثل مقاومت کاهش  معایب
رسد. می حداالقل به صنعتی تولید در طبیعی، چوبی
با راحتی به میتوان را ساختمانی مصنوعی چوبهای
با چوبها این از استفاده برد. بکار جناری متداول وسایل
طراحی، ذخیره، برای مثبتی اثرات استاندارد های اندازه

داشت. خواهد نصب و تولید

١ تخته چوبی
های از ورقه �چند ال

در ها چوب نرم �نازک
مختلف های �جهت

هم به �الیاف
پرس و �چسبانده

تهیه اند �شده
شوند. می

ها فیبر ٢ تخته
فشردن هم به �از

با و خاک اره �الیاف
پرس به �چسب و

وجود می آیند.

خرده ٣ تخته
 (OSB) �چوب ها

چوبی های تراشه �از
موازات به که

قرار تخته �سطح
است. شده تشکیل اند گرفته

ای است تخته چوب، ۴ تخته خرده
تاثیر حتت که چسب و چوب خرده �از
است. شده ساخته حرارت و فشار

حریق مقاوم دربرابر ـ گچی چوبی ۵ صفحات

١

٢

۵

۴

٣

ساختمانی چوبی تیرهای

تخته چند
الیی

تیرهای
گلوالم

١۴
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Konstruktions-
vollholz

Brett-
schichtholz

Brettstapel-
Element

چوبی های سازه در اتصاالت

چوبی های سازه در اتصاالت

به بستگی چوبی های ساختمان پذیری شکل و دوام
ساده اتصاالت دارد. ها املان مابین اتصاالت مقاومت
مطلوب رفتار بستی، وسایل انواع کمترین کاربرد با
نیرو انتقال بخشند. می بهبود  را چوبی های  سازه
پیچ، و میخ مانند  قلمی  بستی  وسایل  با  دراتصاالت
همچنین و بست تنه خمشی مقاومت وسیله به هم
امتداد در چوب برشی و لهیدگی مقاومت وسیله به

گیرد. اجنام می تنه بست

می چوبی اتصاالت مرسوم  وسایل  از یکی ها  میخ 
سطوح و (طول و قطر) ها اندازه انواع در آنها باشند.
های میخ گیرند.  می قرار مصرف مورد تنه گوناگون
طولی درمحور  مضافاً  توانند می آجدار،  مخصوص 

کنند. حتمل کششی میخ نیروی

کمی مقدار بخاطر اینکه ویژه چوب کار خود پیچ های
باشند.  می نازک دارای مقطع مغزی بزنند پس چوب
سوراخ چوب بدون در کردن پیچ امکان پیچ ها نوع این
مقدار با اتصاالت برای مناسب آنها میدهد. را قبلی
بر عالوه می باشند. فشاری و کششی باالی نیروهای
الیاف بر عمود جهت در چوب مقاومت آنها کاربرد این
اخیر سالهای در  پیچ  تکنولوژی کند. می تقویت را

است. منوده را فراوانی پیشرفتهای

فلزی) (میله  پیچ سر و مهره بدون های میخ  گل
با شیار و یا صاف ای استوانه تنه با وسایل اتصال فلزی
خمشی نیروهای حتت عمداً آنها  باشند. می  مختصر 
می گیرند محور طولی قرار نیروهای عمود به بوسیله 
در این بر عالوه شوند. می چوب لهیدگی تنش باعث و
می انتقال را برشی نیروهای ها میخ گل ها چوب اتصال

دهند.

اتصالی ها) وسایل (نبشی فلزی های ورق از اتصاالت
قسمت در که باشند  می  سبک ی  فلز های  ورق از
این شود. می میخ کوبی و داده قرار اجزاء چوبی خارجی
ساختمانی کارگاه در آسانی به توان می را اتصاالت

میخ کوبی کرد.

وسایل بستی رفتار برشی
چنین میخ. نظیر قلمی
در مهمی نفش اتصاالت
ها را سازه شکل پذیری

دارند.

فلزی ی ها نبشی مختلف انواع
تیری) اتصال کششی، اتصال سقف، در طولی تیر با مورب تیر (اتصال
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زلزله؟ خطرات
چوبی! های ساختمان با بیشتر امنیت

هولتس آبزاتس فوندز ناشر:
آملان چوب تبلیغ بنیاد

آدرس پستی:
Holzabsatzfonds

Godesberger Allee 142-148

Bonn 53175

      ٠٠۴٠-٣٠٨٣٨  /  ٠٢٢٨ ٩ تلفن:
    ٠٠۴٣٠-٣٠٨٣٨ / ٠٢٢٨ ٩ فاکس:

info@germantimber.com الکترونیکی: آدرس
                                          Stefan Herwig مسئول:

اینترنت: آدرس
www.germantimber.com

www.holzabsatzfonds.de

تالیف:
Ingenieurbüro Wagner Zeitter

Wiesbaden

Dipl.-Ing. Helmut Zeitter

Dipl.-Ing. Sven Mohr

ترجمه:
شیرعلی محمد نور دکتر

Dr.-Ing. N. M. Shirali

 

تصاویر: منابع
باشد) می زیر منابع از است نشده قید صورتیکه (در

آملان چوب تبلیغات • بنیاد
تسایتلر واگنرـ مهندسی • دفتر

(٨/٩ ٣ ـ پائین، ص. الئر(ص. معماری • دفتر
(عکس روی جلد) کولن چوبی • ساختمان

باشد. مجاز منی قبلی اجازه بدون عکسها استفاده از

Art.-Nr.: H232 / iranisch
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