
 

 

 بنّایی  هایساختمانی دیوارها در عمودی یلگردهایم وجود ضرورت

 

 ایی در زلزلهبن دیوارهایرفتار 

شناژها شامل شناژهای زیر سری  این .شوندمیبنّایی در مقابل زلزله اجرا  هایساختمانشناژهای افقی جهت بهبود عملکرد 

 به حتی اگر شناژهای افقی اجرا شوند، اما .هستند( زیر سقفی) تیرهانعل درگاهی و شناژهای زیر سری  شناژهای ازاره(،) دیوار

 ناشی از زلزله، هایلرزشهنگام بروز  در .(1شکل شماره ) بودخواهند  پذیرآسیب هاسازهاین نوع  در دیوارها بازشوعلت وجود 

 ستونی و پایه دیوار. قسمت دیوار، تاج .شوندمیتقسیم  1بنّایی به سه ناحیه مطابق شکل شماره  دیوارهای

 

 



 

 

 (.2aشکل ) کنیدفرض دیوارهایش  وندر دریک ساختمان بنّایی با سقف شیروانی دو جهته با دو بازشو پنجره و یک بازشو 

آنجا که سقف از نوع شیروانی است ساختمان شناژ زیر سقفی نیز  از ساختمان دارای شناژهای نعل درگاهی و ازاره است. این

از تاج و پایه  یدر اطراف بازشوها قسمت ستون شودمی، اینرسی ناشی از آن باعث لرزهزمینرخ دادن  هنگام خواهد داشت.

 بودتاج و پایه دیوار در تماس خواهد  متقابل با هایگوشهو تنها در  کندمیستونی به عقب و جلو نوسان  بخش دیوار جدا شود.

دیوار زمانی که  نوسان .شودمیدیوار در قسمت بازشو  هایگوشهکردن بخش ستونی باعث خرد شدن  نوسان (.2bشکل )

زیاد در قسمت  احتمالبهغیر این صورت  در .دهدمی( بوده و همچنین وزن سقف کم باشد رخ عرضکم) الغربخش ستونی 

نوع خرابی در دیوارهای بنّایی  ترینمعمول این (.2c شکل.) شکل( به وجود خواهد آمد X) برشیقطری  هایبهارخوابستونی 

 ناشی از زلزله است. هایلرزشتحت 

 

 هایلرزشحین  در .یابدمی( سطح مقطع دیوارها در محل بازشو کاهش 3شکل شماره ) غیرمسلحدر یک ساختمان بنّایی 

شناژ نعل درگاهی و یا در قسمت پایه دچار خرابی  زیر قوی، ممکن است ساختمان درست در زیر سقف، لرزهزمینیک ناشی از 

  در روی شناژ ازاره نیز ممکن است دچار این نوع خرابی شود. اوقات حتی ساختمان بعضی ناشی از لغزش شود.

 



 

 

چهارچوب  عو نو بازشوها سطح القا شده توسط زلزله، اینرسی دقیق خرابی لغزشی به عوامل زیادی شامل وزن ساختمان، محل

 بستگی دارد. هاپنجرهدر و 

 

 ؟کندمیعمودی چه کمکی  مقاوم سازی

 سقفیدر پائین به فونداسیون و در باال به شناژ زیر  هاآنو اتصال  میلگردهای عمودی در گوشه بخش ستونی دیوار دادن قرار

 هایقسمت در د نشان دهد.خمشی از خو رفتار نوسان کردن، جایبهکه بخش الغر دیوار  شودمی( باعث 4cشکل شماره )

 هایترکدر بروز  تأخیرمیلگردهای عمودی باعث بهبود توانائی دیوار در تحمل نیروی افقی ناشی از زلزله و  ترعریضستونی 

 ( خواهد شد.شکل X) برشیقطری 

، بر این عالوه خواهد کرد. جلوگیری هاآنبا سطح مقطع کافی در دیوارها از جاری شدن کششی  عمودیتعبیه میلگردهای 

 .کنندمیفروپاشی دیوار در جهت ضعیف کمک  طورهمینو  یمیلگردهای عمودی به جلوگیری از شکست لغزش

 

 



 

 

 

 در دیوار بازشوهامحافظت از 

 ترینمعمول اگرچه بسیار شایع است. غیرمسلحبنّایی  هایساختماندر  خصوصبهشکست لغزشی که در باال به آن اشاره شد 

مورب در  هایترکو همچنین  دیوارهاشکل در قسمت ستونی  X هایترکبروز  دهدمیرخ  لرزهزمیننوع خساراتی که بعد از 

 است. هاپنجرهگوشه بازشو در و 

و به  شدهخارجاز شکل عادی خود  بازشوها، شودمیوقتی یک دیوار دارای بازشو در حین زلزله دچار تغییر شکل 

 .شوندمیدیگر به هم نزدیک  متقابلآن از هم دور شده و دو گوشه  متقابلگوشه  دو .شوندمیتبدیل  االضالعمتوازی

 باشد، تربزرگ( و هرچه ابعاد بازشو 5aشکل ) یافتهتوسعه هاترکنزدیک شونده  هایگوشه در ،تحت این شرایط از تغییر شکل

 کنندمیرا محدود  هاترکاین  گردندمیفوالدی که در اطراف بازشوها اجرا  میلگردهای تولید خواهند شد. تریعمیق هایترک

 (.5bشکل )

میلگردهای عمودی در مجاورت لبه بازشوها  طورهمیننعل درگاهی و ازاره در باال و پائین بازشوها و  شناژهای به شکل خالصه،

 محافظت کنند. هاخسارتبنّایی در مقابل این نوع  هایساختماناز  توانندمی
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