
 

 

 چوبی هایسازه

کم خسارت استفاده  چوبی یک ساختمانبرای خلق  معموالًکه ساخت و طراحی  هایتکنیکبه توصیف برخی از در این متن 

 و در مورد موضوعات زیر بحث خواهیم کرد: پردازیممی، شودمی

 خمشی چوبی هایقاب 

 مهاربند چوبی 

 پیش تنیده همراه با تکنولوژی پس کشیدگی چوبی چندالیه هایساختمان 

بلندترین  هستند.طبقه برخوردار  10از ارتفاعی در حدود  چند واحدیمسکونی تجاری و های ساختمانخارج از نیوزیلند 

 NZSکه بر طبق استاندارد  هاییخانهطبقه هستند )این را با  3کمتر از  هاآنطبقه بوده و اغلب  6ساختمان چوبی در نیوزلند، 

چوبی تا  هایساختمانقاب چوبی ساخته شده و به نوعی موجب محدودیت تعداد طبقات  هایساختمانمختص  3604:2011

 .(نماییدطبقه گردیده، مقایسه  2.5

یز طراحی ن تریمرتفعچوبی  هایساختمانو  هستندو به پیشرفت ر ایپیوستهچوب به طور  مرتبط با هایتکنولوژیکه  در حالی

نظیر باد و بارهای ثقلی، ایمنی در  عواملیدر عمل،  همچنان در این کشور ادامه دارد. هاساختمانساخت این قبیل ، گرددمی

 ایرزهلبیشتری را در خصوص ارتفاع ساختمان، در مقایسه با صلبیت و عملکرد  هایمحدودیتبرابر آتش و مسائل آکوستیکی، 

 .آوردمیپدید  هاآن

چوبی تجاری چندطبقه قابل اعمال بوده و  هایسازهبا این حال، بسیاری از مفاهیم ارائه شده در خصوص بتن و فوالد، نیز برای 

 ترینبهوقتی نیز  در این زمینه هاتکنیکمانند سایر مصالح، برخی از  ؛شودمیپرداخته  هاآندر این بخش، تنها به تعدادی از 

قاوم سازی مراه حلی برای انعطاف پذیری مستقل ساختمان یا  هاگزینه. دیگر ترکیب شوند هاسیستمبا سایر عملکرد را دارند که 

 یابد.بهبود آن  ایلرزهعملکرد  تا کنندمیموجود ارائه  ساختمانیک 

 
 چوبی که در برابر نیروهای زلزله طراحی شده است. یک سازه تشکیل دهنده هایالمان

 خمشی چوبی هایقاب

 هایدیواره؛ هرچند که برای هر نوع ساختمانی با گردندمییک طبقه استفاده  هایساختماندر  غالباً خمشی چوبی  هایقاب

 .باشدمیچندطبقه با پالن باز نیز قابل استفاده ی صنعتی یا ادار هایساختمانم از داخلی کم، اع

 دیوار برشی

 خرپاهای سقف قاب پرتال



 

 

د. به نخمشی چوبی بایستی از صلبیت کافی برخوردار باش هایقابجانبی، اتصاالت  ایلرزهبه منظور مقاومت در برابر نیروهای 

 مرسوم نیست. هاقاباضافی این اتصاالت مقاوم در برابر خمش، این دسته از  علت هزینه

ک برشی برخوردارند. ی هایپانلنیز از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به  برندمیخمشی چوبی بهره  هایقابی که از هایسازه

االبرنده ب هایشفتدر پیرامون  ترسختبرشی  هایپانل، بایستی از بردمیساختمان اداری چندطبقه که از یک قاب خمشی بهره 

 جانبی استفاده نماید. هایتغییر شکلی برای کنترل یا پلکان عمود

 چوبی پرتال هایقاب

 خمشی، موسوم به پرتال، یک قاب خمشی دوبعدی است که از دو ستون عمودی تشکیل شده که یک تیر هایقابیکی از انواع 

 توانندمیپرتال مختلف  هایقابو  . قاب پرتال، یک قاب پیوسته استداردمیرا نگه با اتصال صلب  دارشیبی یا تیرهای عرض

 آورند. به وجودبه یکدیگر متصل شوند که یک فضای سه بعدی پایدار را  ایگونهبه 

ا استفاده ب غالباً پرتال چوبی  هایقاببنابراین،  ؛باشدمیمقاومت جانبی سازه ناشی از سختی اعضا و صلبیت اتصاالت مابین آن 

یا تخته چندالی چسب کاری  (LVL) به صورت پیش ساخته نظیر تخته الوار چندالیهمهندسی و  یحااز محصوالت چوبی با طر

 .باشدمی (glulam) شده

فضاهای داخلی باز را  طویل و هایدهانه کارگیریبه؛ چراکه امکان هستندیک طبقه مناسب  هایسازهبرای  غالباًپرتال  هایقاب

 هایساختمان. بسیاری از مدارس، باشندمیکاربردهای تجاری و صنعتی مناسب  برای هاقاب. از این رو این نمایندمیمهیا 

عملکرد بسیار خوبی  2011و  2010 هایزلزلهچرچ از این تکنولوژی بهره برده و در طی ستیاصنعتی در کر هایمجتمععمومی و 

 .انددادهرا از خود بروز 

 هایسازهدر  هاآن؛ هرچند که عملکرد گیرندمیمورد استفاده قرار  نیز فوالدی هایسازهدر  ایگستردهپرتال به شکل  هایقاب

 .باشدمی توجهچوبی بسیار قابل 

 مهاربند چوبی

طراحی  ایگونه. مهاربندها به شودمیچوب به کمک مهاربندهای چوبی یا فوالدی هم مرکز یا واگرای قطری مقاوم سازی 

در  است که توان مقاومت قرآنکه قابلیت مقاومت در برابر بارهای کششی یا فشاری را داشته باشد؛ هرچند که ترجیح  شوندمی

 برابر هر دو بار را داشته باشد.

بار  به عنوان یک المان انتقال دهنده و به جای یک دیافراگم از مهاربندهای مورب فوالدی ایمجموعهاز  غالباًچوبی  هایقاب

 .رایج استصلب و چوبی نیز  ایورقه هایالماناستفاده از ؛ هرچند که برندمیافقی در سطح پشت بام بهره 

 فحه یا فضای پشت بام قرار گرفته، اما کماکان در صفحهصشیروانی، مهاربندها در زیر  هایسقفچوبی با  هایساختماندر 

اشی از ن ایلرزهرد، مهاربند به مانند یک خرپای افقی عمل نموده که نیروهای قرار بگیرند. در این مو توانندمیسقف نیز  داخلی

 .دهدمیقائم و سپس، به فونداسیون انتقال  هایالماناعضای خمشی افقی را به 

 



 

 

 همراه با تکنولوژی پس کشیدگی Pre-Lam هایساختمان

 است، جدیدی که پس کشیدگی در چوب نسبتاًتکنیک  از، Pres-Lam به عبارتیپیش تنیده یا  چوبی چندالیه هایساختمان

 .کندمی، استفاده برای بتن و فوالد شرح داده شد پس کشیدگی که . این سیستم از همان قاعدهبرندمیبهره 

 پر مقاومت پس تنیده هایکابلکه به کمک شده  تشکیلچوبی  هایستوناز تیرها و  ایمجموعهاز  Pres-Lam هایساختمان

در درون یک مجرای داخلی در  هاکابل. این آورندمییا میلگردهای فوالدی به یکدیگر متصل شده و یک قاب خمشی را پدید 

عبور نموده و مقاومت خمشی در هر اتصال تیر به  هادر ستونموجود  هایسوراخو از  گیرندمیتیرها و در کل طول سازه قرار 

 .نمایندمیستون را تأمین 

یا مشابه  (glulam)چسب کاری شده  (، چوب چندالیهLVLاز جنس تخته چند الیه ) و پیش ساخته هایپانلاز  غالباً  هاستون

 .شودمیآن ساخته 

 
 .گرددمیپیش تنیدگی در درون مجرای داخلی مقاطع چوبی محصور  هایکابل، Pres-lamدر یک سیستم 

. این سازه گرددمیآمده، موجب کاهش حرکات سازه  به وجودکشش  واسطهبه کوچک، سختی اضافی قاب که  در طی یک زلزله

 هایشکافکه علت آن، باز و بسته شدن  گرددمی، دچار نوسان گیردمیقرار  تربزرگ ایلرزهبه هنگامی که در معرض نیروهای 

به  بپیش تنیدگی موج هایکابل. باشدمیپیش تنیدگی  هایکابلعملکرد ارتجاعی  واسطهبه مابین اعضای مجزای درون قاب 

 .گرددمی هالرزشآن به موقعیت اصلی خود در زمان کاهش  عقب کشیده شدن سازه و برگشت

ت تا بدین ترتیب، موجب محدودی رودمیمیراگر )اتالف کننده( به کار  هایدستگاهدر ترکیب با  معموالًی پس تنیده هاسیستم

 هایابشتباشد،  داشتهبسیار شدید یا به مدت طوالنی ادامه  نوساناتو میرایی نوسانات گردد. چنانچه  هامکان تغییر در دامنه

 .آورندمینگام برگشت رو به عقب اتصاالت، خساراتی را پدید ه بزرگ و افقی به نسبتاً



 

 

شی اتصاالت تیر به ستون بهره از مقاوم سازی اضافی در باال و پائین تیر به منظور افزایش مقاومت خم Pres-Lam هایسازه

مکان  یرتغی کاهشخود موجب  نوبهبهمهاربندهای فوالدی شکل پذیر حاصل گردیده که  وسیله به. این مقاومت اضافی گیرندمی

 .گرددمیجانبی تحت بار زلزله 

شکل در  Uخمشی  هایورقهاز میراگرهای هیسترسیس به شکل  توانمی، استفاده شود طراحی دردیوارهای برشی از زمانی که 

اسخ پ کاهشکه هرچه بیشتر موجبات  نماییمرا به یکدیگر جفت  هاآنو به نوعی  استفاده کردفواصل مابین دیوارهای مجاور 

 را فراهم آورد. ایلرزه

رح، از این ط گردیده و در ایلرزهدر نواحی کم لرزه خیز، پس تنیدگی موجب تأمین سختی کافی برای مقابله با بارهای محتمل 

 .گرددمی نظرصرفمیراگر در ساختمان  هایدستگاه

 مترجم: پوریا نخعی

 منبع:

http://www.seismicresilience.org.nz/index.php/topics/superstructure/commercial-buildings/timber-

structures 
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