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پیشینه ی تدوین آیین نامه ی طراحی لرزه ای ساختمان ها در کشور ما به حدود پنجاه و پنج سال قبل برمی گردد. 
قربانی گرفت،  نفر  هزار  ده  از  بیش  که  زهرا  بوئین  ماه 1341  ویران گر دهم شهریور  زلزله ی  وقوع  از  پس 
شد.  تدوین  بودجه  و  برنامه  سازمان  فنی  دفتر  به وسیله ی  زلزله«،  برابر  در  ساختمان ها  ایمنی  »آیین نامه ی 
اثر زلزله ی این آیین نامه در استاندارد شماره ی 519 مؤسسه ی  از  مدتی بعد، فصل مربوط به بارهای ناشی 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بازنویسی شد و جنبه ی الزم االجرا پیدا کرد. ضوابط طراحی نوشته شده 
در استاندارد 519 بسیار فشرده و ناقص بود. رابطه ی ارائه شده در این استاندارد، همان رابطه ی بسیار ساده 
و ابتدایِی پیشنهاد شده برای طراحی ساختمان ها در برابر زلزله بود که پس از زلزله ی فاجعه بار 1910 ایتالیا 
پیشنهاد شده بود. برای برطرف کردن این اِشکال ها، انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان در سال 1359، 
اقدام به تهیه ی پیش نویسی کامل تر کرد که ترجمه ی بخش هایی از آیین نامه ی انجمن مهندسان محاسب 
کالیفرنیا بود. گرچه این پیش نویس برای دوره ی زمانی چند ساله ای به وسیله ی تعدادی از مهندسان محاسب 
کشور مورد استفاده قرار گرفت، ولی هیچ وقت جنبه ی رسمی و الزامی پیدا نکرد. در آبان ماه 1364، مرکز 
با نام »اثرات زلزله در ساختمان های متعارف« برگزار کرد.  تحقیقات ساختمان و مسکن سمیناری آموزشی 
یکی از نتایج این سمینار، تشکیل کمیسیون تدوین آیین نامه ی طرح ساختمان ها در برابر زلزله بود که برای 
دیگر کشورها،  آیین نامه های  از  استفاده  با  و  تهیه کرد  را  زلزله خیزی کشور  پهنه بندی  نقشه ی  بار  نخستین 
برای  بومی  ویژگی های  برخی  با  اجرایی  قانونی  دستورالعمل  یک  تهیه ی  آمریکایی(،  آیین نامه های  )به ویژه 
طراحی ساختمان ها در برابر زلزله را، در رأس برنامه های خود قرار داد. پیش نویس تهیه شده پس از بررسی و 

طراحی عناصر غیرسازه ای در گذر زمان *

اردشير ديلمی
کارشناس ارشد عمران، عضو شورای نویسندگان

* عنوان اصلی مقاله: تاریخچه ی طراحی عناصر غیرسازه ای 
در استاندارد 2800
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تصویب نهایی، با هماهنگی مؤسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با شماره ی 
استاندارد 2800 در بهمن ماه 1366 چاپ شد. هم زمانی نسبی انتشار و ترویج چاپ 
نخست این استاندارد با وقوع زلزله ی ویران گر31 خرداد 1369منجیل و رودبار، باعث 
شد که از طرفی مسئوالن ساخت وساز کشور ضرورت اجرای آن را جدی تر بگیرند و از 
دیگر سو، استقبال داوطلبانه ی جامعه ی مهندسی از این آیین نامه به صورتی بی سابقه 
رشد و گسترش پیدا کند. چاپ نخست استاندارد 2800 با همه ی نواقص و اشتباهات 
در  به ویژه  کشور،  ساخت وساز  سیستم  بر  آیین نامه  تأثیرگذارترین  کاستی هایش،  و 
ساخت وسازهای  نوع  بود.  زلزله  برابر  در  بنایی  ساختمان های  مقاوم سازی  موضوع 
دوره ی زمانی تهیه ی این آیین نامه که بیش ترشان ساختمان های کوتاه و دارای ارتفاع 
هزینه ی  افزایش  از  ناشی  اقتصادی  تأثیرات  به  محافظه کارانه  توجه  بودند،  متوسط 
مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله که می توانست مقاومت صاحب کاران را در پی 
داشته باشد و ذهنیت و تجربیات اندک کاربردی و عملی تدوین کنندگان چاپ اول 
استاندارد 2800، باعث شد که در آن آیین نامه به بسیاری موارد مهم، کم توجهی یا 
بی توجهی شود. یکی از این موارد، »طراحی عناصر غیرسازه ای در برابر زلزله« بود. 
در این نسخه از استاندارد 2800، تنها ردپایی که می توان از ضوابط طراحی عناصر 
غیرسازه ای پیدا کرد، به زیر بند » ح« از بند 4-1 ))توصیه های طراحی(( آن مربوط 
می شود که در آن چنین نوشته شده بود: »با به کار بردن مصالح سازه ای با مقاومت 

زیاد و مصالح غیرسازه ای سبک، وزِن ساختمان به حداقل رسانده شود.«
در  را  ناکافی، فصل جدیدی  و  ناقص  ولی  باارزش،  و  بسیار مهم  توصیه ی  این     
پهنه ی ساخت وساز  کشور گشود، که می توان آن را »دوره ی سبک سازی بی ضابطه« 
نامید. با سرعتی قابل تحسین در ساختمان های اسکلت دار، استفاده از انواع آجرهای 
کمی  حد  تا  و  گازی  و  سبک  بتنی  بلوک های  انواع  بعداً  و  سبک  سفالی  مجوف 
سیمانی  بلوک های  و  گری  و  فشاری  آجرهای  جایگزین  و...،  خشک  دیوارهای 
رایج در ساخت وسازهای سنتی شد. مسئوالن ساخت وساز کشور، حتی آن هایی که 

هر  در  بودند،  نزده  ورق  را  آیین نامه  هم  یک بار 
موقعیت و مناسبتی از »سبک سازی ساختمان ها« 
دوران  بزرگ  دستاوردهای  از  یکی  به عنوان 
از  دسته  آن  می گفتند.  سخن  تصدی گری شان 
رقابت  بازاِر  در  که  هم  سازه  محاسب  مهندسان 
و  میلگرد  کمتر  هرچه  مصرف  حرفه ای،  ناسالم 
شاه  به  تبدیل  را  سطح  واحد  در  مصرفی  فوالد 
کلید کاریابی شان )بخوانید کارربایی( کرده بودند، 
بدون توجه به بار معادل واقعی همین دیوارهای 
سبک و صرفًا به استناد واژه ی عام سبک بودن 
متر  بر  100کیلوگرم  از  کمتر  معادل  وزن  آن ها، 
مربع را برای جداکننده ها در بیش تر محاسباتشان 

منظور کردند. 
بی ضابطه«  »سبک سازی  زمانی  دوره ی     
کنار  در  داشت،  ادامه  سال  بیست  حدود  که 
نیروی  کاهش  نظر  از  که  مثبتی  دستاوردهای 
آورد،  به  همراه  ساختمان ها  سازه ی  بر  وارد  زلزله 
ساخت وسازهای  برای  نیز  زیان باری  پی آمدهای 
این دوره به دنبال داشت که مهم ترین شان، موارد 

زیر بود: 

حرارتی،  عایق بندی  ویژگی های  کاهش   -1
صوتی و آتش پادی بسیاری از ساختمان ها، به علت 
ضعف بعضی خصوصیات عایق بندی مصالح جدید 
و اجرا نشدن درست عایق بندی های تکمیلی آن ها. 
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عایق بندی  موضوع  کل  زمانی،  دوره ی  این  در 
در  حدودی  تا  که  ساختمان ها  صوتی  و  حرارتی 
بود،  شده  مطرح  هیجده  و  نوزده  مبحث های 
بهترین  در  کشور  واقعی  ساخت وساز  پهنه ی  در 
یوپی وی سی  پنجره های دوجداره  اجرای  به  حالت 
آتش پادی  مسئله ی  و  شد  داده  تقلیل  مشابه  یا 
نیز، محدود به نصب تعدادی جعبه ی  ساختمان ها 
آتش نشانی پراکنده و بعضًا بی ضابطه در چند گوشه 
از ساختمان ها شد، که حتی همین جعبه ها هم بعد 
از مدتی به جعبه هایی درون خالی تبدیل می شدند؛  

جانبی  پایداری  و  مقاومت  شدید  کاهش   -2
در  باد.  و  زلزله  برابر  در  جدید  سبک  دیوارهای 
دهه ی اول این دوره، استفاده از انواع وادار، حتی 
در شکل ناقص آن هم، در این گونه دیوارها اصاًل 
تأمین  برای  نبود. معمول ترین جزییاتی که  رایج 
می شد،  اجرا  سبک  دیوارهای  جانبی  پایداری 
به وسیله ی  طرفین  ستون های  به  آن ها  اتصال 
میلگردهای دوخت بود که از دفترچه ی جزییات 
عمومی سازمان برنامه و بودجه به عاریت گرفته 
شده بود. بدیهی است اجرای این جزییات، درست 
از  سازه  عملکرد  جداسازی  فلسفه ی  برخالف 
ناسازه و در بیش تر موارد، کاری اشتباه و نادرست 
عالی  ناظران  که  گزارش هایی  بررسی  بود. 
ساختمان ها از مراحل دیوارچینی آن ها تهیه و ارائه 
داده اند، نشان می دهد که در بسیاری موارد، حتی 
این بزرگواران هم اجرا نشدن میلگردهای دوخت 
ارائه دهنده ی  مهندسان  کار  نقص  به عنوان  را 

خدمات مهندسی گزارش کرده اند؛ 

3- ویرایش دوم استاندارد 2800 که در آذر ماه 
1378 چاپ و ابالغ شد، تغییرات مهمی نسبت به 
این ویرایش در زمینه ی  نسخه ی 1366 داشت. 
طراحی و اجرای اجزای غیرسازه ای، دو موضوع 

جدید زیر را مطرح کرد:
سختی  تأثیرات  منظورکردن  برای   -1-3
و  نوسان  تناوب  زمان  بر  قابی  میان  جداگرهای 
بازتاب سیستم مقاوم جانبی سازه ای ساختمان ها، 
تجربی  روابط  ارائه ی  از  پس   ،  5-4-2 بند  در 
نوسان  اصلی  تناوب  زمان  محاسبه ی  برای 
را  ساختمان هایی که سیستم مقاوم جانبی آن ها 
زیر  جمله ی  می دادند،  تشکیل  خمشی  قاب های 

را اضافه کرد:
     »درصورتی که در این ساختمان ها از جداگرهای 
میان قابی استفاده شود، باید مقدار T به دست آمده 

در این بند به میزان 20 % کاهش یابد.«
   این جمله ی کوتاه، طرح ده ها پرسش بلند، از 

جمله موارد زیر را از سوی جامعه ی مهندسی کشور در پی داشت که تدوین کنندگان 
آیین نامه هیچ وقت به آن ها پاسخی قانع کننده ندادند: 

3ـ1ـ1- آیا ضریب اعالم شده ی 20%، از یک کار پژوهشی محاسباتی، آماری، تجربی 
میدانی یا آزمایشگاهی به دست آمده بود ، یا این که صرفًا یک فتوای مهندسی بدون 

پشتوانه ی علمی و تجربی و در حکم ))کاچی(( بهتر از ))هیچی(( بود؟ 
بدون  فتواهای  چنین  فنی، صدور  آیین نامه های  و  ضوابط  بومی سازی  از  هدف     
واقعی  مفهوم  و  معنی  برعکس؛  نیست،  تحقیقاتی  و  علمی  پشتوانه ی  هرگونه 
بومی سازی، هماهنگ کردن این گونه ضوابط با امکانات و شرایط واقعی ساخت وساز 
و  مصالح  روی  بر  آزمایشگاهی  مطالعات  و  داخلی  پژوهش های  براساس  کشور، 
روش های ساخت بومی است. متأسفانه چنین نگرش نادرستی از بومی سازی را در 

بعضی مبحث های مقررات ملی نیز می بینیم؛ 
3ـ1ـ2ـ  اگر قرار بود تأثیرات اندرکنش سازه و ناسازه با منظور کردن چنین ضریبی 
و  دینامیکی سازه  نوع مصالح و مشخصات  به  این ضریب  مقدار  آیا  محاسبه شود، 

عناصر ناسازه ای و نسبت سختی های آن ها هیچ ارتباطی نداشت؟
باید  ساختمان  جهِت  هر  در  جداکننده ها  از  نسبتی  چه  یا  و  درصد  چند    -3-1-3
به صورت میان قابی اجرا می شدند تا اعمال این ضریب کاهشی بیست درصدی الزم 

باشد؟ 
3-1-4-  تکلیف جداگرهای برون قابی چه بود؟ آیا اگر جداگرهای یک ساختمان، 
بین قاب های سازه ایش قرار نمی گرفت و تنها به کف و سقف متصل بود، محاسب 
می توانست با اطمینان، از تأثیرات آن ها بر افزایش سختی ساختمان صرف نظر کند؟ 
3-1-5-  آیا تأثیرات جداکننده های میان قابی و برون قابی بر مشخصات دینامیکی 
دیگر سیستم های مقاوم جانبی )غیر از سیستم مقاوم قاب های خمشی(، به واقع ناچیز 

و قابل صرف نظر کردن بود؟
3-2-  ویرایش دوم استاندارد 2800 برای نخستین بار، ضرورت محاسبه ی اجزای 
آن   6-2 بند  در  را  زلزله  جانبی  نیروی  برابر  در  آن  الحاقی  قطعات  و  ساختمان 
شده  ارائه  رابطه ی  کرد.  مطرح  ناقص  و  فشرده  بسیار  به صورتی  هرچند  آیین نامه، 
در این آیین نامه با آن که بسیار ساده شده و ناقص بود، ولی درصورتی که در طراحی 
تأثیرات  قرار می گرفت می توانست  استفاده ی کاربردی   اجرای ساختمان ها مورد  و 
مثبتی بر افزایش پایداری جانبی عناصر غیرسازه ای و کیفیت ساخت وسازهای کشور 
از جنبه ی مورد بحث داشته باشد. مشکل بزرگ تر مهندسان و کاربران این آیین نامه، 
آن بود که اطالعات الزم برای محاسبه و ارائه ی جزییات اجرایی اجزای ساختمان 
و قطعات الحاقی رایج در سیستم ساخت وساز کشور براساس رابطه ی بیان شده )و 
توصیه های بند 2ـ11( را در اختیار نداشتند. این آیین نامه هیچ گونه تفسیر و توضیح و 
یا منابع کاربردی برای مطالب بیان شده اش ارائه نکرده بود. نتیجه آن شد که این بند 
و رابطه ی داده شده در آن، تا مدت زمانی طوالنی هیچ نمود عینی درستی در سیستم 

ساخت وساز کشور پیدا نکرد؛  
3-3-  این ویرایش، در بند 2-11، دستورالعمل هایی کلی برای اجرای قطعات نما 
و دیگر قطعات غیرسازه ای متصل به ساختمان ارائه کرده بود که قابلیت کاربردی 
برای  تنها  را  کلی  دستورالعمل های  همین  رعایت  آن که  ضمن  داشت؛  اندکی 
الزامی شناخته  از هشت طبقه  بلندتر  با اهمیت زیاد و ساختمان های  ساختمان های 
)تعریف  کم  و  متوسط  اهمیت  با  ساختمان های  یعنی  ساختمان ها،  دیگر  برای  بود. 
شده در بند 1-5-  آن آیین نامه( دارای کمتر از هشت طبقه، صرف نظر از سیستم 
دیوارهای  رعایت ضوابط  منطقه،  زلزله خیزی  نسبی  و خطر  جانبی ساختمان  مقاوم 
با مصالح  آیین نامه )یعنی ضوابط ساختمان های  غیرسازه ای و نماسازی فصل سوم 
ویرایش  این  تدوین کنندگان  نظر می رسد  به  بود.  دانسته  کافی  را  غیرمسلح(  بنایی 
آیین نامه، صرف نظر از مسایل علمی - نظری مربوط به تفاوت ماهوی رفتار لرزه ای 
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بنیادین  تفاوت  به  توجهی  هیچ  اسکلت دار،  ساختمان های  با  بنایی  ساختمان های 
نوع مصالح، مشخصات و ویژگی های مکانیکی دیوارهای سنگین مورد استفاده در 
نکرده  اسکلتی  استفاده شده در سازه های  با جداگرهای سبک  بنایی  ساختمان های 
بودند. به عالوه، این بزرگواران حتی به این موضوع نیز بی توجه بوده اند که این فتوای 
فنی آن ها با زیربندهای »ر« و »ز« از بند 1-8 )توصیه های طراحی( و بند 1-9 از 
فصل اول همین ویرایش شان هم در تضاد است. وجود ناهماهنگی بین مبحث های 
مختلف مقررات ملی و آئین نامه های کشور و حتی بین بخش های مختلف یک مبحث 
یا آیین نامه  موضوعی است که در مقاله های مختلِف چاپ شده در نشریه ی گزارش، 
بارها مورد نقد قرار گرفته است و البته، همیشه هم مورد بی توجهی واقع شده است؛ 

4ـ ویرایش سوم استاندارد 2800 در سال 1384، در شرایطی چاپ شد که دانش 
مهندسی زلزله در پهنه ی جهانی به دستاوردهای ارزش مندتری دست یافته بود و در 
عرصه ی مهندسی و ساخت وساز کشور هم زمینه های ذهنی مهندسان ما با این گونه 
به  مربوط  مطالب  وجود،  این  با  بود.  کرده  پیدا  بیش تری  آشنایی  نظری  بحث های 
تأثیرات عملکردی، طراحی و توصیه های اجرایی مرتبط با اجزا و عناصر غیرسازه ای 
این ویرایش، هیچ تغییر محسوسی با مطالب متناظر در ویرایش دوم )که در بندهای 

پیش مورد نقد قرار گرفت( نداشت. تنها تغییرات اعمال شده موارد زیر بود: 
4ـ1ـ با توجه به این موضوع که در این ویرایش، گروه بندی ساختمان ها از سه گروه 
بیان  توصیه های  و  در ضوابط  بود،  یافته  افزایش  گروه  به چهار  قبلی  ویرایش های 
شده در بند 2ـ12 این ویرایش که متناظر با بند 2ـ11 ویرایش قبل بود، تقسیم بندی 
ساختمان های گروه ))با اهمیت زیاد(( ویرایش قبل در دو بخش ساختمان های ))با 

اهمیت خیلی زیاد و زیاد(( ویرایش جدید منظور شده بود؛ 
4ـ2ـ اضافه شدن عبارت زیر به زیر بند 2ـ12ـ1: 

))متقاباًل چنان چه این دیوارها محدودیتی در حرکت سازه، در امتداد صفحه ی دیوار 
ایجاد کنند، اثر سختی آن ها باید در تحلیل سازه برای نیروهای جانبی منظور شود و 
دیوارها و اتصاالت آن ها به سازه برای تالش های ایجاد شده در آن ها طراحی شوند.((

   البته این عبارت هم چیز تازه ای نبود، جز تکرار مطالب نوشته شده در بند 1ـ5ـ6 
این ویرایش و بندهای 1ـ8و1ـ9 ویرایش دوم؛   

5ـ ویرایش چهارم استاندارد 2800 در سال 1393 چاپ و ابالغ شد. در این ویرایش 
نیز تأثیر جداگرهای میان قابی بر افزایش سختی و بازتاب دینامیکی ساختمان، مانند 
ویرایش های قبلی و از طریق اعمال همان ضریب جادویی کاهشی بیست درصدی بر 
زمان تناوب اصلی نوسان ساختمان هایی که دارای سیستم مقاوم قاب خمشی هستند، 
منظور شده بود )زیربندهای 1 و 2 از بند 3ـ3ـ3ـ1 صفحه ی 31(. با این حال، اختصاص 
از  لرزه ای اجزای غیرسازه ای((، نشان  این ویرایش به ))ضوابط طراحی  فصل چهارم 
توجه تدوین کنندگان محترم این ویرایش به ضرورت پرداختن بیش تر به این موضوع 
مهم داشت. در این فصل مواردی مطرح شده بود که خالصه ی آن ها به شرح زیر است:

با  ))کلیه ی ساختمان های  برای  این فصل  بند 4ـ1ـ2، محدوده ی کاربرد  5ـ1ـ در 
با تعداد طبقات هشت  با اهمیت متوسط  اهمیت خیلی زیاد و زیاد و ساختمان های 
غیرسازه ای  عناصر  تکلیف  بند هم  این  تبصره ی  در  است.  تعریف شده  بیش تر((  و 
ساختمان های دیگر بدین گونه مشخص شده است: ))دیوارهای داخلی در ساختمان های 

با تعداد طبقات کمتر از هشت، مشمول ضوابط فصل هفتم آیین نامه می شوند.((
   با توجه به مطالب بیان شده ، کاربَر آیین نامه باید متوجه می شد که این تبصره، 
تنها در مورد جداگرهای داخلِی ساختمان های با اهمیت متوسط دارای هشت طبقه یا 
بیش تر، کاربرد دارد. به عبارت دیگر، با استناد به این تبصره او می تواند جداگرهای 
داخلی یک ساختمان مسکونی، اداری، تجاری، هتل یا صنعتی هفت طبقه، واقع در 
پهنه ی زلزله خیزی خیلی زیاد را،صرف نظر از سیستم سازه ای و نوع جداگرهای آن، 

براساس ضوابط بند 7ـ5ـ3  که برای ساختمان های 
بنایی نوشته شده است، طراحی و اجرا کند. البته 
وضعیت طراحی و اجرای عناصر غیرسازه ای دیگر 
کف های  و  سقف ها  نماها،  خارجی،  )دیوارهای 
تجهیزات،  و  برقی  و  مکانیکی  تأسیسات  کاذب، 
اهمیت  با  ساختمان های  همین  و...(،  مبلمان 
برای  هم،  بیش تر  یا  طبقه  دارای هشت  متوسط 

کاربَر این ویرایش هم چنان نامشخص می ماند. 
5ـ2ـ رابطه ی )4ـ1( ارائه شده در این ویرایش 
برای محاسبه ی نیروی جانبی زلزله ی وارد شده 
بر اجزای غیرسازه ای نسبت به روابط ارائه شده در 
ویرایش های قبلی )رابطه ی 2ـ11 ویرایش دوم و 
رابطه ی 2ـ18 ویرایش سوم(، بسیار کامل تر است 

و در آن، تأثیرات زیر منظور شده است:
جزء  به  وارد  نیروی  مقدار  ارتباط  5ـ2ـ1ـ 
ارتفاع  در  آن  قرارگیری  موقعیت  با  غیرسازه ای 
ساختمان و توجه به این واقعیت که هرچه جزء 
یک  از  باالتری  طبقات  و  ارتفاع  در  غیرسازه ای 
ساختمان قرار داشته باشد، به علت افزایش شتاب 
پاسخ طبقات باالیی، نیروی جانبی زلزله ی وارد 

بر آن نیز، بیش تر می شود. 
5ـ2ـ2ـ در ویرایش های قبلی برای طراحی جزء 
 )I( غیرسازه ای، از همان ضریب اهمیت ساختمان
این  برای  جدید،  ویرایش  در  بود.  شده  استفاده 
می تواند  که   )Iρ( جزء  اهمیت  ضریب  از  منظور 
با ضریب اهمیت ساختمان متفاوت باشد و برای 
مقادیر  ساختمان  یک  در  واقع  مختلف  اجزای 

گوناگونی داشته باشد، استفاده شده است. 
رفتار  ضریب  قبلی،  ویرایش های  در  5ـ2ـ3ـ 
برابِر یک درنظر  اجزای غیرسازه ای،  )R( همه ی 
مقدار  جدید،  ویرایش  در  ولی  بود؛  شده  گرفته 
این ضریب )Rρu( با توجه به درجه شکل پذیری 

عنصر غیرسازه ای بین 1 تا 3/5 متغیر است.
بزرگ نمایی  ضریب  ویرایش،  این  در  5ـ2ـ4ـ 
جزء غیرسازه ای هم به درستی منظور شده است. 
متأسفانه تدوین کنندگان محترم فراموش کرده اند 
که این ضریب را هم مانند دیگر عالئم، در ابتدای 

آیین نامه تعریف کنند. 
5ـ2ـ6 ـ در ویرایش جدید مؤلفه ی قائم نیروی 
هم چنین  و  غیرسازه ای  اجزای  بر  وارده  زلزله ی 
ضرورت تحمل تغییر مکان های سازه به وسیله ی 
عناصر غیرسازه اِی متصل به آن نیز، منظور شده 
است. موضوع اخیر را می توان هسته ی اصلی و 
فلسفه ی مادر طراحی عناصر غیرسازه ای دانست. 
 1393 ویرایش  در  که  پیشرفت هایی  وجود  با     
در  قبلی  ویرایش های  به  نسبت   2800 استاندارد 
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عناصر  اجرای  و  طراحی  ضوابط  ارائه ی  با  ارتباط 
حدود  که  اکنون  می شود،  مشاهده  غیرسازه ای 
سپری  ویرایش  این  رسمی  ابالغ  از  سال  چهار 
می شود، نمود عینی رعایت و اجرای ضوابط آن را 
در ساخت وسازهای جاری کشور به ندرت می توان 

پیدا کرد. 
وارد  و  کرمانشاه   1396 زلزله ی  از  پس     
غیرسازه ای  عناصر  به  جدی  صدمه های  شدن 
و  بهداشت  محترم  وزیر  اسالم آباد،  بیمارستان 
درمان و آموزش پزشکی در اظهاراتی مسئوالنه 
ولی شتابزده، سخن از ضرورت محاکمه ی مشاور 
اظهارنظر  ایشان  اگر  پیمانکار ساختمان گفت.  و 
راجع  به این فاجعه را به گروهی کارشناس خبره 

واگذار می کرد، شاید به این نتیجه  می رسید که:
ـ در ارتباط با خسارت های وارد شده به سازه ی 
ساختمان؛ پیمانکار، دستگاه نظارت و نظارت عالی 
دولتی مسئول باید پاسخ گوی موارد مربوط باشند.

به عناصر  وارد شده  با خسارت های  ارتباط  در  ـ 
نما  کاذب،  سقف های  )جداگرها،  غیرسازه ای 
وزارت  و  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  و...( 
راه وشهرسازی باید پاسخ گو باشند؛ که چرا با وجود 
مقاوم سازی  برای  الزم  زمینه های  بودن  فراهم  
این عناصر در برابر زلزله، با مدیریت های اشتباه 
نتوانسته اند این ضرورت را در پهنه ی ساخت وساز 

کشور به عینیت تبدیل کنند. 
   تخریب عناصر غیرسازه ای در بیمارستان برازجان 
و بستک هرمزگان در اثر زلزله ی 1392 نیز، باعث 
ادامه ی خدمت رسانی  برای  بروز مشکالت جدی 
این مراکز شد. وارد شدن خسارت های بیش تر و 
درجه ی  دارای  به ساختمان های  سنگین تر، حتی 
کشور  آینده ی  زلزله های  در  زیاد  بسیار  اهمیت 
مسئوالن  آن که  مگر  نیست،  انتظار  از  دور  اصاًل 
ضعف های  اساسی  اصالح  فکر  به  هم اکنون  از 
بنیادین عناصر غیرسازه ای این ساختمان ها باشند. 

نتیجه گیری  
و  آیین نامه ها  فنی،  مقررات  تنظیم  و  تدوین 
مفید  و  ارزش  با  کاری  درهرحال  استانداردها، 
فرهنگ سازی  آن ها،  مثبت  تأثیر  حداقل  است. 
جامعه ی  ذهنیت  کردن  آشنا  و  مهندسی  ـ  فنی 
دانش  جدید  مفهوم های  و  واژه ها  با  مهندسی 
صنعت  عینی  تکاملی  روند  است.  مهندسی 
تأثیر  تحت  است  ممکن  گرچه  نیز،  ساخت وساز 
حتی  و  فرازونشیب ها  با  گوناگون  ذهنی  عوامل 
تاریخی  برآیند  ولی  باشد،  همراه  عقب گردهایی 
ارتقایی  برآیند  ارتقایابنده است.  آن پیش رونده و 

و  فوالدی  سازه های  و ساخت صنعتِی  آماده  بتن های  انتقال  و  تولید  صنعتی شدن 
بسیاری از موارد دیگر، بر روند کیفی ساخت وساز کشور با وجود همه ی ضعف ها و 
با وجود تمام  کاستی هایی که در سال های نخست داشته است و هنوز هم دارد و 
برگ  از صدها   ، آن ها  عملکرد  کنترل  مسئوِل  نظارتی  دستگاه های  بی توجهی های 
کپی کردن آیین نامه های بی ارتباط با ساخت وساز، بیش تر بوده است. هیچ جامعه ی 
ساخت وساز  روش های  و  مصالح  سیستم ها،  که  کرد  پیدا  نمی توان  را  شهرنشینی 
آن مشابه صد سال قبلش باشد. عامل سومی که نباید مورد کم توجهی قرار گیرد، 
واقعیات  و  امکانات  براساس  مهندسی  دانش  تولید  تدریجی  درون زاکردن  ضرورت 
ساخت وساز کشور است. معنی و مفهوم واقعی برنامه ریزی توسعه ی کشور در حالت 
با ایجاد هماهنگی و  کلی، و توسعه ی ساخت وساز در حالت ویژه اش؛ آن است که 
ارتباط دیالکتیکی بین سه عامل پیش گفته بتوان به این روند تکاملی شتاب حداکثری 

بخشید. 
   روند تهیه و تدوین ضوابط طراحی و اجرای عناصر غیرسازه ای ساختمان ها در برابر 
زلزله نیز، در بیست سال گذشته در فضایی بیگانه با واقعیت های ساخت وساز کشور 
در  این موضوع است که حتی  نشان دهنده ی  نگارنده  بررسی های  سیر کرده است. 
کالن شهرهای ما تعداد ساختمان هایی که این ضوابط به  درستی و به صورت کامل 
در آن ها اجرا شده باشد، به تعداد انگشت های یک دست هم نمی رسد. اگر قرار باشد 
ضوابط طراحی و اجرای جزییات اجرایی اجزا و عناصر غیرسازه ای در برابر زلزله در 

ساخت وسازهای کشور رنگ واقعی به خود بگیرد، الزم است که:
عناصر  ساخت  در  رایج  مصالح  انواع  از  کافی  شناخت  محترم  تدوین کنندگان  1ـ 
کشور  مناطق  در همه ی  آن ها،  اجرای  معمول  روش های  و  امکانات  و  غیرسازه ای 

داشته باشند. 
2ـ مشخصات مکانیکی و دینامیکی عناصر غیرسازه ای رایج با کمک تولیدکنندگان 
آن ها و انجام پژوهش های آزمایشگاهی تعیین شود تا مهندسان محاسب بتوانند از 

این نتایج در محاسبات استفاده کنند.
این عناصر در قالب  3ـ محاسبات و جزییات اجرایی نمونه برای طراحی و اجرای 

تفسیر آیین نامه ها تهیه و تدوین و در معرض استفاده ی کاربران قرارگیرد. 
4ـ در طراحی و تهیه جزییات اجرایی، به این موضوع توجه شود که کار ساختمان 
در مرحله ی اجرای جداگرها یا دیگر عناصر غیرسازه ای به پایان نمی رسد. بر روی 
انواع  بروز  از  جلوگیری  می شوند.  اجرا  نازک کاری  مصالح  اقسام  و  انواع  جداگرها 
عایق بندی  مطلوب  ویژگی های  تأمین  پوششی،  نازک کاری های  روی  بر  ترک ها 
صوتی، حرارتی و آتش پادی این جداگرها )با توجه به مصالح انعطاف پذیر پرکننده ی 
اقتصادی و زمان اجرای  نهایتًا توجیه پذیری  فاصله ی سازه و عنصر غیرسازه ای( و 

جزییات ارائه شده، باید موردنظر واقع شود. 
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