
 

 

 مسکونی ساختمان طراحی عرشه چوبی

. ان شههه  مجروح  2003در آمریکا از سههها   هاعرشههههو  هابالکننفر از مردم به دلیل خرابی  6500، اخیر هایگزارشطبق 

 میلیون عرشه 40بیش از  تخمین زد (NADRA) آمریکای شمالیانجمن ریل و عرشه وقتی مشخص ش  که  مسئلهپیچی گی 

قبل از ت وین آیین  هاعرشهههاین  معنی اسههت که این ب ان ق مت دارن .سهها   20 بیش ازمریکا دارای در آموجود  هایخانهاز 

 .ان ش  ساختمانی امروزی ساخته  هاینامه

   مسههکونی هایسههاختماندر  عرشههه چوبیسههاخت راهنمای ، انجمن چوب آمریکا سههاختبرای تطبیق بهتر طراحی عرشههه و 

)6(DCA   شر سایر  IRCآیین نامه  ،ICC 2012الزامات آیین نامه  ،. آخرین ویرایشکردرا منت  هایساختمانمرتبط با  قوانینو 

 .گیردمیسکونی با عرشه چوبی را در بر یک طبقه م

 خواسته شود هاآناز  همچنین ممکن است را طراحی کنن . آنخواسته شود تمام عرشه یا بخشی از  مهن سیناز  ممکن است

سازی هایفعالیتکه در  شن . به شته با شارکت دا سکونی م ساختمان م شه چوبی  سی مرتبط با عر این مقاله،  از ه ف و بازر

سته کردن سی برج ست. ایزمینهو فراهم نمودن پیش  DCA 6مرتبط با  مباحث خاص مهن  شتر اطالعات  برای این موارد ا بی

 برداشت ش   است. DCA 6 تفسیر این مقاله از

 هامحدودیتحداقل الزامات و 

DCA 6  شهتنها برای سکونی یک طبقه  هایساختمانی چوبی هاعر شه. کاربرد داردم شتری هاعر ی چن  طبقه متغیرهای بی

ضای  .گیرن میرا نیز در بر  هاپلهنظیر بارهای متمرکز وارد بر  ش   در  یاساز اع شان داد   صاالت ن ساس بار  DCA 6و ات بر ا

سترد   ش میدر کف  psf 10و بار مرد   psf 40زن   گ شه  .با ستع  تجمعاگر عر ش ،  م به  توانمیرا  DCA 6 ضوابطبرف نبا

بارهای متمرکز ناشی از جکوزی  اعما  نمود. psf 10و بار مرد   psf 40با بار برف یکنواخت  ایعرشه برایمحافظه کارانه  طور

بر این فرض که  DCA 6ی تشههریش شهه   در هاعرشهههتمامی  .طلب میرا  تریپیچی  بود  و طراحی و رویکرد  DCA 6 فراتر از

 ، استوار است.نمای میرا تحمل  IRCاز  R507.2.3ساز  اصلی نیروهای جانبی بخش 

 رشه سازیالزامات ع

صالش جایگزین  شهدر م شه به  هایروشیا  سازی عر صا  عر بحرانی بر مقاومت نیروهای  تأثیری توان می هاتیرچهجایگزین ات

ش . شته با صالش جایگزین و  مربوط بهسختی و مقاومت معاد   جانبی دا صا  برای اطمینان از ظرفیت  هایروشم جایگزین ات

ضروری  ش میجانبی کافی،  سئله .با شه م ست که کف عر صا  این ا ستم ات سی اگم دیافر سختی و ظرفیت مهم در این نوع از 

، اما مقادیر سههختی و نمای می تأمینعرشههه سههختی و ظرفیت دیافراگم را  .داردنسههبت به نیروهای جانبی تا هیچ  بسههیار کم

 .باش میمقاومت بر این فرض که عرشه به قاب متصل است، استوار 

 و تیرها هاتیرچه

در  وجود رطوبتشههرایط و  2، چوب درجه L/360، خیز psf 10و بار مرد   psf 40فرض بار زن    محاسههبات دهانه تیرچه با 

 .شودمیانجام  دور  خ مات دهی



 

 

 در دور  رطوبت وجود شرایط و 2پون ی، چوب درجه  220 اینقطهبا بار  L/180بر اساس خیز  یا پیش آم گی محاسبات طر 

ی هاتیرچهاگر  .بسههتگی داردو شههالود   تیرابعاد  قوت، 18طو  ح اکثر  دهانه تیرچه به مح ودیت .اسههتوار اسههتبهر  برداری 

 و شههالود  بای  برای اطمینان از انتقا  درسههت در مسههیر بار، تحلیل شههون . هادیرک، طراحی شههود، تیر، آویز تیرچه ترطویل

صل از طریق آویزها از تیر  سمت به یک توان میبور نمای  یا طر  از تیر ع صورت به توان میتیرچه  هایدهانه ش مت هانه د .با

𝐿𝐵به توان میتیرهای عرشه 

4
 .باش میمح ود شود. ابعاد تیرها بر اساس سطش بارگیر از تیرچه در یک طرف  

 عرشه بندی پالن قاب

با اتصهها   .نمای میبرای مقاومت در برابر نیروهای جانبی، فرض شهه   اسههت که عرشههه مانن  دیافراگم یک سههاز  جلو باز عمل 

خیز  تأمینبیشهههتر در صهههورت  هاینسهههبت .نمای می، عرشهههه مانن  یک پوشهههش در این دیافراگم عمل هاتیرچهعرشهههه به 

 قابل استفاد  است. تربزرگ هایدیافراگم

 تیرچه آویزهای

اسهتفاد  از پیچ بجای  .نمای میتحقیقات نشهان داد  اسهت که میزان آویز تیرچه در اتصها  به عرشهه، بارهای جانبی را تحمل 

 .ده مینیلینگ برای اتصا  آویز، پتانسیل جابجایی تیرچه را کاهش 

 هادیرکالزامات 

ش   در  دیرکح اقل  سمی  DCA 6ذکر  6دارای ابعاد ا × ست. بخش  6 سمی  IRCاز  R407.3ا 4ابعاد ا × ستون  4 را برای 

بعالو ، این ساد  سازی،  پوشش داد  ش   است. DCA 6وجود دارد که در  هاییتنشهرچن  در عمل اضافه  .داردمی چوبی بیان

ا دوالیه از ، یx ،4 x 3برای تطبیق با تیر  دیرککردن  دارسهههورا بای  متذکر شههه  که  .نمای می تأمینباربری کافی تیرها را 

ضای خمشی تجاوز هامح ودیت سورا  در اع شن  هادیرکبنابراین، اگر  ؛نمای میی  ش   با و برای مقاومت در  در داخل تعبیه 

ضوابط طراحی ملی برای  ش ، بای  با  ش   با سمی هادیرکانتخاب  چوبی طراحی گردد. هایساز برابر بار جانبی طراحی  ی ا

8 ×  .ده میفوت را در تمامی شرایط  14اجاز  افزایش ارتفاع عرشه به  8

صا  تیر به جلو ست. دیرک هایلبهگیری از ات ست تنها برای اطمینان یافتن از باربری چوب به چوب ا ستفاد  از ب راحی ط با ا

 ردد.ارزیابی گ ایحرفهراح بست ها برای شرایط بهر  برداری مرطوب نیازمن  کاهش ظرفیت چشمگیر بود  و بای  توسط یک ط

ی مرکزی اهدیرکاینکه  به دلیل .بردمیرا باال  هادیرکمهاربن  قطری سبب افزایش سختی عرشه ش   و قابلیت افزایش بار به 

 DCAلیل، به این د سبب اضافه تنش گردد. توان می، بار جانبی اضافه نماین میی کناری تحمل هادیرکبار بیشتری نسبت به 

 .کن نمی ایاشار ی مرکزی هادیرکاستفاد  از مهاربن  قطری در  به 6

 هاشالوده

ساس ظ شالود  بر ا شاری بتن  psf 1500رفیت باربری خاک ابعاد  ش می psi 2500و مقاومت ف طبق  آنکه ح اقل مق ار  با

ابعاد شالود  را به یک  تعیین رون فرض ش   است که  psf 150وزن بتن برابر با  .باش می IRCاز  R402.2و  R401.4.1ج و  

 .کن میفرآین  تکراری تب یل 



 

 

 الزامات اتصال تیر لبه

دانشههگا  ایالتی  هایآزمایشبر پایه خود نیز  اسههت که IRC R507.2.1 2012مبتنی بر  DCA 6در  هابسههتالزامات فواصههل 

شنگتن و ویرجینیا  شن  که این رویکرد تجربی اجاز  افزایش  (.Carradine et al. 2006) باش میوا شته با طراحان بای  توجه دا

صل  ستفوا ساس  توان میو  ده میرا  هاب سبه گردد. NDSبر ا ستفاد  از  محا شرایط  ترکوتا  هایپیچهمچنین اجاز  ا که از 

 .ده مینفوذ به عضو اصلی برخوردار نباشن  را نیز  ح اقل

در ج و   .(غیر عمودبرای شرایط عمود و  به ترتیب) باش می NDSاز  D 11.5.1و  c 11.5.1  ج او هالبهاساس فاصله میان 

11.5.1 c  ازNDS  4فاصله D ( کهD  برای لبه )11.5.1در ج و   ش   است. متحمل بار تعیینقطر بست ها است D  ازNDS 

سطرها اف ساسصله  سبت  بر ا ست l/dن ش می هاب صله میان NDSاز  11.5.1.3در  .با ست، ح اکثر فا ست. 5 هاب این  اینچ ا

 هاینشتمقی  شهه   باشهه ،  هابولتبیرونی تیر لبه با  هایلبهدر صههورتی که پتانسههیل انقباض لبه بود  که  بر اسههاسالزامات 

 .شودمیتولی   غیر عمودکششی عمود و 

 .باش میبرای طراحی برش در اتصاالت  NDSاز  a 3.4.3.3های باال و پایین تیر لبه مبتنی بر بست الزامات ح اقل فاصله میان

 طراحی محاسبه گردد. )میانگین( برش تع یل ش  بای   در عضو خمشی انتهایی کمتر باش ،برابر عمق  5اتصا  از  زمانی که

 بنایی خالی یا مجوف غیرعملی است. ایهبلوکاتصا  تیرهای لبه به 

 ی بدون تیر لبههاعرشه

ون یک عرشه ب  .گرددمیپای اری در برابر نیروهای جانبی استفاد   تأمینکه ساز  اصلی برای  کن میفرض  DCA 6آیین نامه 

ساز   DCA 6که در  طورآنتیر لبه،  ست، یک  ش   ا ستهتعریف  ست ولی برای تحمل نیروهای جان غیر واب بی هنوز به عمودی ا

 .کن میعمل  غیر وابستهقائمی و جانبی  صورت هبیک عرشه آزاد  حالی کهساز  اصلی وابسته است در 

 بارهای جانبی عرشه

IRC شار  نکرد  هاعرشهبارهای جانبی برای طراحی  به تاکنون ست.  DCA 6 اما در ا بیان  DCA 6یک رون  طراحی بیان ش   ا

 IRC R507 .ده نمیهستن  را پوشش  IRC R507.1از   R507.2.3که فراتر از بخش پای اری جانبیمسائل نمود  که این سن  

 شود. تأمیننیاز به مهار عرشه به ساز  اصلی دارد تا مقاومت در برابر بارهای جانبی 

ستوارن  که مشابه  هاعرشه )ضوابط خاص طراحی در  جلوباز تعریف ش   در انجمن چوب آمریکا باشن  هایساز بر این فرض ا

درجه سههختی و مقاومت بیشههتری برای  45داشههته باشههن  که مهارهای قطری با زاویه  طراحان بای  توجه .مقابل باد و زلزله(

( در ج و  هاتیرچهعمود بر  هایتختهقطری و افقی ) های چوبیشههیتمیان  صههورت گرفتهمقایسههه  .آوردمیدیافراگم فراهم 

4.2 D  ازSDPWS  باش میبرابری سختی در صورت استفاد  از مهارهای قطری  4نشان دهن   افزایش. 

و سههختی  شههودمیبرای کمک به مقاومت در برابر نیروهای جانبی اسههتفاد   هاعرشهههبر روی  معموالًمهاربن  قطری )زانویی( 

 .کن نمیتعریف ربن  قطری را امه IRCاگرچه  ،نمای میبیشتری فراهم 

 



 

 

پون ی اعمالی در هر جهت طراحی  200را برای تحمل بار متمرکز زن   ح اقل  هانرد و  گارد ریل IBCو  IRCین نامه هر دو آی

 (.را مشاه   نمایی  IRCاز  R312.1)بخش  نماین می

DCA 6  صل الزم بولت ها در شه و هاتیرچهح اقل و ح اکثر فوا شه دیوار  هایتختهی عر شان  را عر صله .ده مین  ح اکثر فا

 .باش می اینچ NDS 11.5.1.3 5طبق 
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