
 

 

 انواع دیوارهای بنایی مقاوم در برابر زلزله

. انواع دیوارهای استفاده کرد هستند،در مناطقی که مستعد زلزله  هاآناز  توانمییوار بنایی وجود دارد که انواع مختلف د

 .اندگرفتهقرار  مورد بحث مقالهبنایی مقاوم در برابر زلزله در این 

 

 :انواع دیوارهای بنایی مقاوم در برابر زلزله

  ایطرهدیوارهای بنایی 

  هاطرفین بازشو تشکیل مفصل در دیوارهایبا  همبستهدیوارهای بنایی 

  همبند )رابط یا پیوند(تیرهای در  مفصلتشکیل با  همبستهدیوار بنایی 

 جانبی اولیه و ثانویه هایسیستم مقاوم در برابر نیرو 

  وارد بر نما تحت باردیوارهای بنایی 

 



 

 

 ایطرهدیوارهای بنایی 

یوارهای دبرای اتصال  معموالً پذیرانعطاف هایدالاز . شودمیساخته  پذیرانعطافبر روی پی صلب یا  ایطرهدیوارهای بنایی 

 .شودمیبنایی مختلف به هم استفاده 

توصیه  مثالً؛ استفاده کرد ایلرزهاز این دیوارها برای مقاومت در برابر نیروهای  توانمیاگر تدابیر خاصی در نظر گرفته شود 

. این کار شودمی استفاده ایطرهصلب، برای اتصال دیوارهای بنایی  کوپلتیرهای  جایبه، پذیرانعطاف هایدالکه از  شودمی

 .شودمیاز یک دیوار به دیوار دیگر  شدهمنتقلباعث کاهش ممان 

بر  بازشوها تأثیربازشوها در این دیوارها برای جلوگیری از  تربیشکاهش هر چه  ،که باید در نظر گرفته شود ایمالحظهدیگر 

بارهای  در مقابلدیوارها  پشتیبانی برای کمک به توانمی هاستوناز عالوه بر آن،  عمودی دیوار است. و ایطرهعملکرد 

 استفاده کرد.عمودی 

، برای اندشدهطراحیدیوار  یپایهاز مفاصل پالستیک که با دقت در  توانمیاز آنجا که نگرانی برای جذب انرژی وجود دارد، 

ظرفیت تغییر مکان دیوار  ،ل پالستیکظرفیت چرخش پالستیک مفاص در نهایت مستهلک کردن انرژی زلزله استفاده کرد.

 .کندمیکنترل  را ایطرهبنایی 

 
 پذیرانعطاف هایدالمتصل شده با  ایطره: دیوار بنایی 1شکل 

 دیوارهای بنایی همبسته با تشکیل مفصل در دیوارهای طرفین بازشوها

 طورهمانو درها،  هاپنجرهاست که در آن بازشوهایی مانند  شدهتشکیلساختمان بنایی از دیوارهای بنایی محیطی  معموالً

 است، وجود دارد. شدهدادهنشان  2که در شکل 

 
 . دیوار بنایی با بازشوهای در و پنجره2شکل 



 

 

 
 دیوار بنایی تیر همبند )سبز( در طرفین )نارنجی( و دیوارهای. 3شکل 

یا در  (5شکل ) دیوارهای طرفین، مفاصل در شودمیاعمال  4بر دیوار بنایی، همانند شکل  ایلرزهنیروی جانبی  کههنگامی

 .آیندمیبه وجود  (6شکل ) تیرهای همبند

 
 همبستهبر دیوار بنایی  شدهاعمالجانبی  ایلرزه. نیروی 4شکل 

 
 (شودمیایجاد  هاپایهمفاصل در ) طرفیندیوارهای ایجاد ترک در جانبی وارد بر دیوار بنایی.  ایلرزه. نیروی 5شکل 



 

 

 
 (است گرفتهشکل ندبتیرهای هممفاصل در ) تیرهای همبندایجاد ترک در دیوار بنایی.  برجانبی وارده  ایلرزه. بار 6شکل 

 همبند یهاتیرمفصل در  گیریشکلو در مقایسه با معمول  بسیاراتفاقی  دیوارهای طرفین بازشوهامفاصل در  گیریشکل

 باالیی داشته باشند. پذیریشکلباید  دیوارهای طرفین. در حالت اول است تررایج

 در تیرهای همبند )رابط یا پیوند( دیوار بنایی همبسته با تشکیل مفصل

در  مفاصل هستند. در این حالت، از تیرهای همبند ترمقاومدیوارهای طرفین بازشوها موارد محدودی وجود دارد که در آن 

 .(7شکل ) گیرندمیشکل همبند  تیرهای

 
 گیرندمیشکل  تیرهای همبنددر  و مفاصل هاترکبوده و در نتیجه  دیوارهای طرفیناز  ترضعیف تیرهای همبند. 7شکل 

د عملکرد رضایت بخشی در طول توانمیخواهد بود. این نوع از دیوار  همبندشبیه به دیوار  تقریباً، رفتار دیوار بنایی عالوهبه

 توانمیرا  شودمیدر ترازهای باال ایجاد  خصوصبه همبندکه در تیرهای  توجهیقابل پذیریشکلزلزله داشته باشند و نیاز 

 از بتن مسلح حل کرد. همبندبا طراحی و ساخت مناسب دیوار 



 

 

 همبندچنین مزیتی ندارد، زیرا کرنش فشاری نهایی آن پایین است. به همین دلیل دیوار بنایی  همبند بنایی دیوار وجودبااین

 مناسبی نیست. یگزینهدر مناطقی که مستعد زلزله هستند 

 در تیر همبند هاییمفصلاز  همبنددیوار بنایی  ایلرزهش مقاومت وجود دارد که در آن برای افزای هاییگزینهعالوه بر این 

تیرهای ن دیوار و اتصاالتی بی یا و شدهطراحی یکه دیوار برای تغییر مکان کلی کمتر شودمیپیشنهاد  مثالً؛ شودمیاده استف

 به دلیل چرخش دیوار جلوگیری شود.تیرهای همبند  یبایجاد شود تا از آس همبند

 .است خیزلرزهدر تیرهای همبند در مناطق  هاییمفصلبا  همبنددر نهایت بهترین گزینه جلوگیری از استفاده از دیوار بنایی 

 سیستم مقاوم در برابر نیروی جانبی اولیه و ثانویه

پیچیدگی شکل و تعداد دیوارهای باربر  ،گیریجهترا به دالیلی همچون  هاآنوجود دارند که دیوارهای بنایی انواعی از 

 وجود ندارد.جانبی  ایلرزهنیروهای به لحاظ وجود  آنالیزتحت  توانمین

است. سیستم اصلی  شدهتشکیلفرض کنیم دیوار بنایی از سیستم اصلی و سیستم ثانویه  کهاین است  تربینانهواقعبنابراین 

 .کندمیرا حمل  نماو سیستم ثانویه بارهای ثقلی و  کندمیجانبی  ایلرزهلی و کل بارهای بارهای ثق

 
خوب است، زیرا دیوارهای  Bضعیف و در  Aاصلی و ثانویه، تقسیم دیوارها در  هایسیستمتقسیم کردن دیوارهای بنایی به . 8شکل 

 خارج از مرکز هستند Aاصلی و ثانویه در 

، اما این فرض دقیق نیست، زیرا این گیردنمیجانبی قرار  ایلرزهدر تحلیل فرض شده است که سیستم ثانویه تحت نیروهای 

 .کندمیسیستم مقدار نامشخصی از بارهای جانبی را تحمل 

جانبی به  ایلرزهکه ممکن است به دلیل نیروهای  هاییمکانبه این دلیل چنین دیوارهایی باید برای مقاومت در برابر تغییر 

 انجام داد. اینامهآیینبا پذیرش حداقل مقررات  توانمیاین کار را وجود بیایند طراحی شوند. 

 

سختی دیوار اصلی باشد. این مقیاس برای جلوگیری از  ترینبزرگ چهارمیکاز  تربزرگبعالوه سختی هر دیوار ثانویه نباید 

 دیوار ثانویه و حفظ نقش آن در تحمل کردن بار ثقلی است. توجهقابلتغییر شکل پالستیک 

تا از اثرات پیچشی باشند به هم نزدیک  االمکانحتیدر نهایت باید مرکز سختی هر دو سیستم دیوارهای اصلی و ثانویه 

 طلوب جلوگیری شود.نام



 

 

 وارد بر نما تحت باردیوارهای بنایی 

یا بار نما را تحمل کنند. دلیل این امر این است که دیوارهای بنایی  ایصفحهوارهای بنایی باید قادر باشند ممان خمشی دی

زمین بر دیوار حائل و پاسخ دیوارها به تحریک  ایلرزهتحت بارهای نما قرار خواهند گرفت. مثالی از بارهای نما فشار  احتماالً

 عرضی است. ایلرزه

و خارج  ایصفحه ایلرزهمقاومت کند، بلکه باید در برابر اثر  ایصفحه ایلرزهدیوار بنایی باید در برابر بارهای  تنهانهبنابراین، 

 مقاومت کند. زمانهم صورتبهاز صفحه هم 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://theconstructor.org/structural-engg/earthquake-resistant-masonry-walls-

construction//17894 
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