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پیش گفتار
دیوارهای غیرسازه ای که در ساختمان صرفًا به  عنوان جداکننده ی فضاهای معماری به کار می روند را می توان 

براساس دو عامل زیر تقسیم بندی کرد.
1( جنس و ابعاد مصالح سازنده ی دیوار

 دیوارهای گسسته، مانند: آجری )توُپر و مجوف( و بلوکی )سفالی، سیمانی معمولی، توُپر سبک(؛
 دیوارهای پیوسته، مانند: پیش ساخته ی 3D پانل، دیوارهای گچی و درای وال.

2( موقعیت قرارگیری در ساختمان
 داخل قاب سازه ای که »میان-قاب« نامیده می شود؛

 خارج از قاب سازه ای که »تیغه ی جداکننده«، »تیغه« یا »پارتیشن« نامیده می شود؛
 دیوار پشتیبان نما و نما.

در این نوشتار منظور از دیوار، دیوارهایی به  غیر از دیوارهای باربر و یا برشی و حائل است. دیوارها از نظر 
دیواِر  در صورتی که  تقسیم بندی شده اند.  »برون-قاب«  و  به »درون-قاب«  در ساختمان  قرار گیری  موقعیت 
)غیرسازه ای( درون-قاب به قاِب پیرامونی خود اتصال داشته باشد، به صورت ناخواسته به دیوار سازه ای تبدیل 
می شود که میان-قاب نامیده می شود؛ هم چنین، از اصطالح میان-قاب برای دیوارهای درگیر با اسکلت سازه، 
ولی خارج از قاب و یا درگیر با اسکلت های سازه ای بدوِن »قاِب قابِل تعریف« نیز استفاده شده است. هر نوع 

دیوار جداکننده )تیغه، پارتیشن( که خارج از صفحه ی قاب سازه ای اجرا  شود، برون-قاب نامیده شده است. 

اجرای دیوار غیرسازه ای در ساختمان
معرفی سیستم لغزان وادار قائم-مهار افقی

محمدرضا بنان                                                                                                                                           
محمودرضا بنان
اعضای هیأت علمی دانشکده  مهندسی دانشگاه شیراز

مقاله ای که در زیر می خوانید، چکیده ای از پژوهشی است که توسط آقایان دکتر محمدرضا بنان و دکتر محمودرضا بنان استادان دانشگاه شیراز، 
درباره ی طراحی و اجرای لرزه ای جداگرهای رایج در سیستم ساخت وساز کشور انجام گرفته است.

   این چکیده بی تردید نمی تواند تمامی زوایای موضوع در متن اصلی را که قرار است به صورت کتابی جداگانه به چاپ برسد، دربرگیرد.
   فصل نامه ی گزارش برای دریافت و چاپ دیدگاه ها و مقاله های صاحب نظران و جامعه ی مهندسی کشور درباره ی مباحث نظری و اجرایی این 

موضوع آمادگی دارد.
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تحقیقات  قابی،  سازه های  در  آن ها  عملکرد  و  اتصال  نحوه ی  و  میان-قابی  سازه ای  دیوارهای  مورد  در 
متعددی]1 تا 11[ انجام شده است و منابع بسیاری ]12 تا 28[ وجود دارد. بیش تِر پژوهش های انجام شده در 
مورد چگونگی بهره گیری مناسب از ظرفیت دیوارهای سازه ای در باربری جانبی سازه است وکمتر به موضوع 

جداسازی آن ها از سازه و پایدارسازی دیوارها پرداخته شده است.
دیوار در صورتی که به علت نحوه ی اجرا، با اعضای اسکلت سازه ای )تیر، ستون و یا دال( پیرامون خود 
در تماس کامل قرار بگیرد، به صورت ناخواسته در تغییر رفتار و ظرفیت باربری جانبی سازه مؤثر واقع شده 
و به عضو سازه ای )میان-قاب( تبدیل می شود، که اگر درمدل تحلیلی در نظر گرفته نشده باشد، سبب تغییر 
زمان تناوب ساختمان اجرا  شده نسبت به زمان تناوب سازه مدل شده آن ساختمان، تغییر مسیر انتقال نیرو در 
طبقه و در ارتفاع ساختمان، ایجاد مکانیزم های زوال بررسی نشده و کاهش شکل پذیری ساختمان می شود. از 
اینجا است که تفاوت بین رفتار مدل و سازه واقعی سبب بروز اشکاالت متعدد برای سازه ی اجرا شده و دیوارها 
خواهد شد. توجه به این نکته ی بسیار ظریف که دیوار صرف نظر از وزن و ضخامت آن )چه دیوار به اصطالح 
سنگین ساخته شده از مصالح بنایی و چه دیوار سبک ساخته شده از وادارهای سبک فوالدی و یا آلومینیومی 
با پوشش سبک گچی و یا هر نوع مصالح سبک دیگر( در صورت درگیر شدن با اسکلت سازه )نه الزامًا قاب 

پیرامونی دیوار، بلکه حتی تماس با زیر سقف(، بر رفتار سازه اثر می گذارد.
تغییر رفتار، زمان  تناوب سازه و ظرفیت باربری جانبی سازه در حضور و عدم حضور دیوارهای غیرسازه ای 
درون-قاب و یا برون-قاب ولی درگیر با اسکلت سازه )اندرکنش دیوار و قاب(، امری اجتناب ناپذیر است. به  
منظور به حداقل رسانیدن تفاوت رفتار مدل تحلیلی ساختمان )که در اکثریت قریب به اتفاق تحلیل ها، فقط 
شامل مدل سازه بدون هیچ گونه مدل سازی الحاقات به ویژه دیوارها است( در محیط نرم افزاری و رفتار واقعی 
ساختمان و نه فقط سازه ی اجرا  شده ی ساختمان، می باید با تمهیدات خاص و جزییات اجرایی مناسب آن چه 
که مدل می شود، در عمل نیز به همان گونه اجرا شود. به بیان دیگر، اگر مهندس محاسب به صورت آگاهانه 
از سختی جانبی  تأمین کننده ی بخشی  به عنوان عناصر  از سختی درون-صفحه ای دیوارها  تا  دارد  در نظر 
ساختمان استفاده کند و یا با اطالع از روش اجرای دیوارها که می داند به گونه ای خواهد بود که تمام دیوارها 
و یا برخی از آن ها ناخواسته جزیی از سازه ی مقاوم دربرابر بار های جانبی خواهند شد، می باید دیوارها را به 
عنوان اعضای سازه ای )میان-قاب( در مدل ساختمان وارد کند. الزم است که مهندس محاسب از نحوه ی اجرا 
و چگونگی جزییات پایدار سازی )درون-صفحه ای و برون-صفحه ای( دیوار در طبقات مختلف ساختمان اطالع 

داشته باشد و یا خود جزییات خاص براساس فرضیات اعمال شده در مدل را برای اجرا ابالغ کند.
در صورتی که در مدل سازه فقط وزن دیوارها در نظر گرفته شده باشد و اثر سختی جانبی )درون-صفحه ای 
و یا برون-صفحه ای( دیوارها به صورت کاماًل آگاهانه اعمال نشده باشد، در اجرا می باید وجه فوقانی دیوار 
)درون-قاب و برون-قاب( از زیر تیر یا زیر سقف و وجه یا وجوه جانبی آن )در مورد دیوار درون-قاب( از ستون 
یا ستون های کناری با فاصله ی مناسب به گونه ای اجرا شود که تغییر  شکل های لرزه ای اعضای سازه ای )تیر، 
دال و ستون( سبب ایجاد تغییر  شکل در دیوار غیرسازه ای نشود و دیوار نیز مانعی در برابر تغییر شکل های 

اعضای سازه ای ایجاد نکند. 
هم چنین، دیوارهای غیرسازه ای می باید در برابر نیرو های برون-صفحه ای اعمال شده به آن ها، دچار آسیب 
و واژگونی نشوند؛ لذا ارائه ی جزییات اجرایی مناسب که نه تنها فاصله ی مناسب دیوار با اعضای سازه ای را 

فراهم کرده؛ بلکه سبب یکپارچگی و پایداری برون-صفحه ای دیوار نیز می شود، الزامی است.

اثر دیوار بر رفتار لرزه ای سازه
معمواًل چنین تصور و بیان می شود که وجود دیوار )به ویژه درون-قاب( در سازه های قابی در مواردی می تواند 
سبب بهبود رفتار لرزه ای سازه و در مواردی سبب آسیب رسانیدن به سازه شود. گرچه نمی توان این نکته را 
انکار کرد، ولی این عبارت رنگ و بوی احتمال متکی بر شانس و اقبال را دارد و به هیچ عنوان برخوردی علمی 
و مهندسی با شناخت اثرات ناشی از وجود درون-قاب در ساختمان، بر رفتار سازه قابی ساختمان نیست. وجود 
دیوار متصل )نه الزامًا با اتصاالت مکانیکی، بلکه حتی با تماس مستقیم( به سازه که دیگر رفتار غیرسازه ای 
نداشته و تبدیل به عنصری سازه ای می شود، در صورتی که در مدل سازه ای درنظر  گرفته نشده باشد، در اثر 

اعمال بارهای لرزه ای به ساختمان، ابتدا سبب آسیب های سازه ای و در ادامه، تخریب خود خواهد شد.
دیوارها صرف نظر از درون-قاب و یا برون-قاب، دارای سختی و مقاومت هستند که در ادامه به اختصار 

به آن ها پرداخته می شود.
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 سختی درون-صفحه ای
درون-قاب سازه ای )میان-قاب( و یا هرنوع دیوار درگیر با سازه، دارای سختی درون-صفحه ای بوده و در اثر 
اعمال بارهای درون-صفحه ای ناشی از زلزله به سبب اندرکنش با سازه ی پیرامونی خود، می تواند منشأ اثرات 

متفاوت رفتاری در سازه شود.
 سختی برون-صفحه ای

هم چنین، دیوار به سبب سختی و مقاومت برون-صفحه ای که دارد، در مقابل بارهای خارج از صفحه کمتر از 
حدود ظرفیتی خود مقاومت کرده و با افزایش نیرو آسیب دیده و یا تخریب می شود.   

 در استفاده از دیوارها )به ویژه دیوارهای ساخته شده از مصالح بنایی( در دهانه ی قاب ها باید به رخ داد پیچش 
نیز توجه شود. درصورتی که در یک طبقه ساختمان، بخشی از دیوارهای درون-قابی در اثر اعمال بار رفت و 
برگشتی زلزله آسیب ببینند و یا به صورت موضعی و یا کلی تخریب شوند، سبب تغییر سختی طبقه شده و 

در سازه پیچش حاصل می شود.
 مهندسان طراح سازه براساس فرضیات انجام شده درمدِل سازه، به منظور دست یابی به عملکرد مطلوب 

دیوارها   )درون- قاب  و برون-قاب( می باید براساس یکی از دو راهکار و دیدگاه ذیل عمل کنند.
 راهکار )1(: استفاده از دیوار به عنوان عضو سازه ای با سختی درون- و برون-صفحه ای؛

 راهکار )2(: در نظر گرفتن دیوار )درون-قاب و برون-قاب( به عنوان عضو غیرسازه ای، بدون در نظرگرفتن 
سختی درون-صفحه ای.

دیوار درگیر با سازه )میان-قاب(
 همان گونه که بیان شد، دیوار بنایی غیرسازه ای که دروِن قاِب سازه ای اجرا می شود، در صورتی که به قاب 
پیرامونی خود متصل نشده باشد، »درون-قاب« و در صورت اتصال به قاب پیرامونی خود »میان-قاب« و 

چنین قاب سازه ای، »قاب میان پر« نامیده می شود.
   درون-قاب )غیرسازه ای( و میان-قاب ) سازه ای( با مصالح گوناگون مانند آجر گری، آجر فشاری، بلوک های 
یا توپر سبک ساخته می شوند. به رفتار مرکب )ترکیبی( قاب سازه ای و دیوار پرکننده ی  سیمانی معمولی و 

متصل به آن »اثر میان-قاب« گفته می شود.
   رفتار دینامیکی یک سازه ی بدون دیوار به ویژه دیوارهای میان-قابی با رفتار دینامیکی سازه ی متشکل 
از قاب-های میان پر و یا دیوارهای درون-قاب و برون-قاب درگیر سازه با و بدون حضور دیوار میان-قابی 
و یا دیوارهای برون-قابی ولی درگیر با سازه، با سازه، متفاوت است. مشخصه های دینامیکی سازه شامل: 
انتقال نیروهای جانبی در یک تغییر  مقاومت، سختی، شکل پذیری، زمان تناوب، مکانیزم های زوال و مسیر 
می کند. با بررسی زلزله های به وقوع پیوسته در ایران مشاهده می شود که بیش تر خرابی های زلزله، ناشی از 
اثر میان-قاب بر رفتار سازه ای ساختمان، که برای این اثر ترکیبی طراحی نشده است، گستره ی زیادی دارند. 
هم چنین، فرو ریزش و یا آسیب های جدی دیوارها و به خصوص میان-قاب ها، سبب خسارات جانی و مالی 

عمده بوده است، تصویر 1.

تصویر 1: تخریب دیوارهای 
داخلی غیرسازه ای به علت 

تماس مستقیم با سازه
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نمی شود.  گرفته  نظر  در  ساختمان  لرزه ای  رفتار  بر  میان-قاب  اثر  معمواًل  ساختمان ها  و طراحی  تحلیل  در 
به منظور جلوگیری از اندرکنش سازه و میان-قاب )که در مدل تحلیلی دیده نشده است( معمواًل هیچ گونه 
جزییات اجرایی مناسبی ارائه نمی شود. در کل می توان چنین نتیجه گرفت که در سطح کشور علی االصول 
دیوارهای غیرسازه ای داخلی و خارجی بدون هیچ گونه تمهیدات خاص و یا با اتصاالت نامناسب تجویزی به 

سازه، اجرا می شوند.
   در سال های اخیر چندین نوع جزییات اجرایی برای دیوارهای پرکننده )درون-قاب و میان-قاب( و دیوارهای 
جداکننده )برون-قاب( در جامعه ی مهندسی مطرح شده است که همه به صورت تجویزی و بدون پشتوانه ی 
علمی و سندهای فنی پشتیبان بوده و به کارگیری آن ها بدون رفع نواقص کنونیِ شان، توصیه نمی شود. باید 
اذعان کرد که این  گروه جزییات اجرایی رایج ولی نامناسب برای دیوار پرکننده ی قاب، به گونه ای هستند که 
در نگاه ظاهری و صرفًا از جنبه ی حس مهندسی، مهارسازی دیوار، هم چنین جداسازی دیوار از سازه را به 
فرد القا می کنند؛ ولی به علت آن که همواره باید تالش شود تا تفاوت بین مدل و سازه ی واقعی حداقل بوده 
و بنا بر اصل کلی »آن چه مدل می شود، باید ساخته شود و آن چه ساخته می شود باید مدل شده باشد«، چون 
اثرات جزییات اجرایِی اعمال شده در ساخت دیوارها در مدل سازی سازه و نتایج تحلیل ملحوظ نشده اند، این 
تفاوت می تواند سبب ایجاد تغییر در رفتار سازه ی اجرا شده و مسیرهای انتقال نیروهای جانبی و مکانیزم های 

زوال شود. 
   به صورت کلی، هر دیوار میان-قابي با مشخصه های زیر می تواند در رفتار لرزه ای سازه تأثیرگذار باشد.

1( از مصالح پر مقاومت یا پانل های پیش ساخته با بتن پاششی ساخته شده باشد؛
2( به اعضای سازه ی پیرامونی خود )ستون های کناری، تیرهاي فوقاني و تحتاني )یا کف طبقه(( کاماًل متصل 

شده باشد؛
3( دیوارها و اتصاالت آن ها به سازه ی خود، برای نیروهاي اعمالی برون-صفحه ای طراحی شده باشند و یا 

تحت  تنش های درون-صفحه ای در هنگام زلزله قرار گیرند؛
4( به هنگام وقوع زلزله دیوار دارای مهار کافي براي مقابله با زوال و یا پرتاب برون-صفحه ای باشد و یا 

تنش های قابل مالحظه برون-صفحه ای در هنگام زلزله در دیوار ایجاد شود؛
5( مقاومت برشي مالت بین رج هاي مختلف دیوار کافی باشد؛

6( ضریب اصطکاک بین مالت و واحدهاي تشکیل دهنده ی دیوار )به خصوص آجرهاي ماسه آهکي با سطح 
صیقلي( به میزانی باشد که امکان لغزش بین مالت و آجر وجود نداشته باشد؛

7( واحدهاي آجري به نحوی چیده شوند که درزهاي قائم در یک امتداد قرار نگیرند؛
8( قفل و بست بین واحدهاي تشکیل دهنده ی دیوار )آجر فشاري، آجر مجوف، آجر ماسه آهکي و ...( به نحوی 

باشد که امکان لغزش بین الیه های افقي و عمودي دیوار بسیار محدود باشد؛
9( تمامي پانل های سه بُعدی که به صورت شبکه بندی و بتن پاشي دو رویه یا حتي تک رویه بوده و به اعضای 
اسکلت سازه ای پیرامونی خود )ستون هاي کناري و تیرهاي فوقاني و تحتاني )یا کف(( متصل شده اند، داراي 

اثرات درون صفحه ای قابل مالحظه اي هستند و نمي توان از این اثرات صرف نظر کرد؛  
بنایي  از واحدهاي  10( در سطح جامعه ی مهندسی معمواًل چنین فرض می شود که دیوارهای ساخته  شده 
ضعیف و سست که جزو مصالح ترد و شکننده محسوب مي شوند، مانند بلوک های سفالي، بلوک هاي پوکه ی 
یعنی  خود  پیرامونی  سازه ای  قاب  اعضای  با  کامل  اتصال  داشتن  در صورت  دیوار خشک؛ حتي  و  سیماني 
ستون-ها و تیرها، اثرات میان-قابي بسیار ناچیزي دارند که می تواند نادیده گرفته شوند. درستی این موضوع 
قابل تردید است. بررسی های انجام شده به وسیله ی مؤلفان، فرض کم بودن اثرات اندرکنشی این گونه دیوارها 

را تأیید نمی کند.

تأثیر دیوار بر رفتار سازه
1( براساس وزن دیوارهای ساخته شده با مصالح بنایی، نیروی زلزله ی اعمالی به آن ها متغییر است. بنابراین 
اگر دیوارهای نسبتًا سنگین در باربری لرزه ای ساختمان نقشی نداشته باشند، می توانند نیروهای لرزه ای اعمال 

شده بر سازه را افزایش دهند؛
از میزان شکل پذیری قاب  اما به طور هم زمان  افزایش می دهد،  را  2( میان-قاب  سختی و مقاومت سازه 
می تواند بکاهد. در نتیجه، میان-قاب ها بر رفتار سازه تحت اثر بارهای متناوب مانند زلزله، تأثیر منفی خواهند 
لرزه ای سازه کمکی  به مقاومت  تنها  نه  بوده و در مواردی  بسیار مهم  میان-قاب  اندرکنش قاب و  داشت. 
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نمی کند؛ بلکه می تواند نقش تخریبی داشته باشد؛
3( میان-قاب ها رفتار خمشی ستون ها را به رفتار برشی تبدیل می کنند )انتقال برش از میان-قاب به قاب( در 
نتیجه، در صورتی که اثر ترکیبی قاب و میان-قاب در نظر  گرفته نشده باشد و ستون ها بدون حضور میان-قاب 

تحلیل و طراحی شده باشند، برخی از ستون ها از لحاظ مقاومت برشی ضعیف بوده و دچار زوال خواهند شد؛
4( در سازه ها، براي آن که میان-قاب و دیوارهای برون-قاب مانع رفتار سازه پیرامونی خود نشوند، می توان با 
اجرای جداگرهاي مناسب )با جزییات الزم که در نقشه هاي سازه ای باید ارائه شوند( به این هدف دست یافت. 
در این صورت، میان-قاب )سازه ای( به درون-قاب  )غیرسازه ای( تبدیل می شود. این جداگرها از درگیر شدن 
برون-قاب ها با سازه نیز جلوگیری می کنند. بسیاری از جزییات اجرایی دیوارهای درون-قابی و جداگرها که 
در سطح جامعه ی مهندسی کشور استفاده می شوند، دارای اشکاالتی هستند که نمی توانند به صورت کامل 
یک دیوار )میان-قاب( را به دیوار غیرسازه ای )درون-قاب( تبدیل کنند. شکل 1 و تصویر 2 نمونه هایی  از دو 

نوع جزییات رایِج جداسازی و پایدارسازی میان-قاب هستند که خالی از اشکال نیستند.

 در کتاب در دست تهیه »دیوارهای غیرسازه ای در ساختمان« ]29[ که این نوشتار برگرفته از آن است، برخی 
جزییات رایج در اجرای دیوارهای داخلی و نما، ارائه و تالش شده است ایرادات هر یک مشخص و توضیح 

داده شوند.
   به منظور دنبال کردن راهکار دوم )بیان شده در قبل(، می باید دیوارهایی که در مدل سازی در نظر گرفته 
نشده اند و یا مدل کردن رفتار آن ها به علت عدم قطعیت برای تخمین سختی و مقاومت مصالح و اجزای 

شکل 1: جداسازی دیوار از 
قاب پیرامونی]20[  

)جزییات رایج ولی نامناسب(

تصویر 2: نمونه ی اجرا شده ی 
میان-قاب براساس ضوابط 

مندرج در دستورالعمل سازمان 
نوسازی مدارس ]24[
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تشکیل دهنده ی آن ها قابل اطمینان نیست، به گونه ای اجرا شوند که در رفتار جانبی سازه مؤثر نباشند و در 
ضمن، تحت تأثیر تنش های درون-صفحه ای و برون-صفحه ای قابل مالحظه ای قرار نگیرند. بدین منظور، 
پایدار  واژگونی  درمقابل  و  مقاوم  برون-صفحه ای  آسیب  برابر  در  که  اجرا شوند  به  صورتی  دیوارها می باید 
ایجاد تنش های  ایجاد مکانیرم های خرابی بررسی نشده،  نیروها در اسکلت سازه،  تغییر مسیر  بوده و سبب 
درون-صفحه ای و تنش های برون-صفحه ای قابل مالحظه نشوند؛ به عبارت دیگر، هیچ گونه اندرکنشی با 
سازه نداشته باشند. در این راستا، طی یک برنامه ی پژوهشی سه ساله ی انجام شده به وسیله ی مؤلفان )که 
بخش اول آن )به مدت 10 ماه( با حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس انجام شد(، نتایج 
فراگیری به دست آمد که منجر به پیشنهاد سیستم لغزان وادار قائم-مهار افقی شد. در ادامه به برخی از نتایج 

این پژوهش جامع اشاره می شود.

سیستم لغزان پیشنهادی
در مدارک فنی ملی ]13 تا 15[ تاکنون هرآن چه در مورد اجرای دیوارهای غیرسازه ای گفته شده است، محدود 
به چگونگی پایدارسازی دیوار و در مواردی جداسازی دیوار از سازه ی پیرامونی آن با استفاده از اجزای فوالدی 
)وال پست، نبشی کشی، گیره، میلگرد و ...( است. صرف نظر از نکات مثبت و منفی هریک از جزییات مرسوم 
اجرای دیوارها )که در این جا بنا به باز کردن موضوع را نداشته و در مرجع ]29[ نسبتًا به تفصیل به آن پرداخته 

شده است( هزینه ی ساخت اجزا، اتصاالت و اجرای این گونه جزییات قابل مالحظه است.
   براساس نتایج پژوهش انجام شده به وسیله ی مؤلفان، انواع گوناگونی از مهاربندی دیوارها بررسی و در نهایت 
سه ترکیب مختلف از یک سیستم لغزان پیشنهادی که دارای بیش ترین تأثیر از جنبه های جداسازی و پایداری 

دیوارهای غیرسازه ای هستند، برگزیده و مبانی طراحی آن ها تبیین و ارائه شدند ]29[.
   در بین سیستم های لغزان سه گانه ی پیشنهادی، سیستم لغزان وادار قائم-مهار افقی بتنی، پیشنهادی کاماًل 
جدید بوده و از نظر اجرایی در مقایسه با سیستم لغزان وادار قائم-مهار افقی فوالدی کم هزینه تر است. ترکیبات 

مختلف سیستم لغزان پیشنهادی در ادامه معرفی می شوند.  

سیستم لغزان وادار قائم-مهار افقی در سازه های بتنی و فوالدی 
استفاده از سیستم لغزان وادار قائم-مهار افقی در سازه های بتن مسلح و فوالدی به همراه انواع بلوک و یا 
آجر، امکان ساخت دیوارهای غیرسازه ای یکپارچه با حداقل تأثیر بر رفتار سازه را فراهم می کند. وادارهای 
لغزان قائم از جنس فوالد یا بتن مسلح هستند که روش طراحی، ساخت و نصب آن ها در مراجع ]29 و 30[ 

ارائه شده است.
استفاده از ترکیب های ذیل برای سیستم لغزان وادار قائم-مهار افقی مجاز است:

 سازه ی بتن مسلح و سازه ی فوالدی؛
 سیستم لغزان وادار قائم بتنی-مهار افقی بتنی؛

 سیستم لغزان وادار قائم فوالدی-مهار افقی فوالدی؛
 سیستم لغزان وادار قائم فوالدی-مهار افقی بتنی.

در شکل های )2( و )3( برخی ترکیبات سیستم سازه ای و دیوار با سیستم لغزان که در باال نام برده شده است، 
نشان داده شده اند.

ب( سازه ی فوالدیالف( سازه ی بتن مسلح

شکل 2: سیستم لغزان وادار 
قائم بتنی-مهار افقی بتنی 
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در ادامه، به عنوان نمونه مراحل ساخت سیستم  لغزان وادار قائم-مهار افقی بتنی، به صورت فشرده شرح داده 
می شود. اندازه ها و مقادیر بیان شده به صورت مقادیر متوسط بوده و باید براساس لرزه خیزی منطقه و نوع 

مصالح، ضخامت و موقعیت قرار گیری دیوار در ارتفاع و پالن، محاسبه شوند.
بازشوها،  به:  مربوط  به همراه جزییات  دیگر،  پیشنهادی  دو سیستم  و  لغزان  این سیستم  کامل     جزییات 
دیوارهای سیستم پلکان، دیوارهای متقاطع )گوشه و سپری شکل( و دیوار پشتیبان نما در مرجع ]29[ و به 
صورت محدودتر در دستنامه ی طراحی سیستم لغزان وادار قائم-مهار ]30[ ارائه شده اند که در این جا به سبب 

محدودیت صفحات، به آن ها پرداخته نشده است.

مراحل ساخت دیوار با استفاده از سیستم لغزان وادار قائم-مهار افقی بتنی 
مراحل اجرای دیوار با استفاده از سیستم لغزان وادار قائم-مهار افقی بتنی شکل )1(، در ساختمان با سازه ی 

بتن مسلح و یا فوالدی، به شرح ذیل هستند.
1(  ساخت تکیه گاه های دیوار )قطعات U-شکل( با جزییات نشان داده شده در شکل )4(، به تعداد مورد نیاز؛

2( اجرای پوشش ضد زنگ قطعات U-شکل؛
3(  اجرای رج اول دیوار درون- قاب و یا برون- قاب، به نحوی که در هر دو انتهای آن و حداکثر به فاصله ی 
هر 1/2 متر در طول دیوار، 100 میلی متر فاصله رها شود تا وادار بتنی به عرض 100 میلی متر در مراحل 

بعد اجرا شود، شکل )5(؛
4( در صورت وجود ستون و یا دیوار سازه ای )دیوار برشی و دیوار حائل( در هر انتهای دیوار درون- قاب، نصب 
تکیه گاه U- شکل به صورت افقی بر روی وجه ستون یا دیوار سازه ای مجاور دیوار درون- قاب )با استفاده 
از جوش به ستون فوالدی و یا دو عدد پیچ هیلتی )رول- بولت( به عضو بتنی(، در دو تراز وسط ارتفاع طبقه 
و تراز فوقانی ستون یا دیوار سازه ای، شکل )5(. درصورتی که در انتهای دیوار درون-قاب، ستون و یا دیوار 
سازه ای وجود داشته باشد، فاصله ی دیوار از ستون یا دیوار سازه ای می باید حداقل 150 میلی متر باشد، شکل 

)5(؛
5( نصب قطعات U- شکل در زیر تیرها و یا سقف، دقیقًا در باالی موقعیت وادارهای مشخص شده در رج 

اول دیوار با استفاده از جوش به تیر فوالدی و یا دو عدد پیچ هیلتی به زیر سقف و یا تیر بتنی، شکل )5(؛

الف( سازه ی بتن مسلح )مهار افقی فوالدی(

شکل3: سیستم لغزان وادار قائم 
فوالدی-مهار افقی فوالدی یا بتنی 

شکل 4: روش های ساخت قطعه ی 
U-شکل

 )تکیه گاه فوقانی تمام دیوارها و 
تکیه گاه جانبی درون-قاب ها(

ب( سازه ی فوالدی )مهار افقی بتنی(
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6( اجرای دیوار به صورت بریده- بریده در حد فاصل وادارها تا نصف ارتفاع دیوار، شکل )6(؛
7( قرار دادن انتهای یک میلگرد قائم به طول برابر با ارتفاع دیوار منهای 60 میلی متر در وسط عرض هر وادار 

بر روی کف و تکیه ی انتهای دیگر آن به وسط قطعه ی U-شکل باالی آن، شکل )6(؛
توجه: همان گونه که در ابتدای این بخش بیان شد، تمامی مقادیر و اندازه های داده شده )مثاًل استفاده از یک 
میلگرد با قطر محاسبه شده که در بند 7 بیان شده است و یا استفاده از دو میلگرِد خرپا  شده مانند میلگرد 
بستر ]14[(، صرفًا به عنوان نمونه بوده و مهندس محاسب می باید با تحلیل ، مقادیر و اندازه های مناسب برای 

دیوار های ساختمان مورد نظر را محاسبه کند؛
8( فقط برای دیوارهای درون- قاب، نصب ماده ی جداکننده-پرکننده )مانند پشم سنگ و یا پلی استایرن و 
ترجیحًا مواد نسوز( به ضخامت حداقل 60 میلی متر بر روی وجه ستون و یا دیوار برشی مجاور دیوار درون-

قاب، شکل )6(؛
9( قالب بندی دو وجه وادار تا نیمه ی ارتفاع دیوار و بتن ریزی وادار، شکل )6(؛

شکل 5: عالمت گذاری و نصب 
قطعات U-شکل 

شکل 6: چیدن دیوار به صورت 
بریده شده در محل اجرای 

وادارها تا تراز میانی طبقه، نصب 
میلگردهای قائم و قالب بندی
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10( اجرای مهار افقی میانی: قرار دادن میلگرد افقی سرتاسری دو سر خم حد فاصل دو وادار قائم انتهایی دیوار 
بر روی بلوک یا آجر ردیف میانی دیوار، شکل )7(؛

11( بتن ریزی وادارهای قائم تا ارتفاع دیوار چیده 
شده، شکل )7(؛

به  پرسیمان  مالت  )اجرای  بتن ریزی   )12
مهار  میلگرد  اطراف   )]29[ میلی متر  ضخامت60 

افقی میانی، شکل )8(؛
13( اجرای نیمه ی فوقانی قطعات دیوار تا فاصله ی 

100 میلی متر از زیر تیر یا سقف، شکل )8(؛
میلگرد  دادن  قرار  فوقانی:  افقی  مهار  اجرای   )14
وادار  دو  فاصل  حد  خم،  سر  دو  سرتاسری  افقی 
قائم انتهایی دیوار روی بلوک یا آجر رج آخر دیوار، 

شکل )8(.

15( قالب بندی دو وجه وادار از نیمه ی ارتفاع 
فوقانی  نیمه ی  بتن ریزی  و  باال  به  دیوار 

وادار، شکل )9(؛
به  پرسیمان  مالت  )اجرای  بتن ریزی   )16
ضخامت 50 میلی متر( اطراف میلگرد مهار 

افقی فوقانی، شکل )9(؛
17( نصب مــــاده ی جــداکننده -پرکننده 
مواد  ترجیحًا  و  پلی استایرن  یا  )پشم سنگ 
نسوز( به ضخامت حداقل 50 میلی متر بین 
یا سقف،  تیر  زیر  تراز  و  فوقانی  افقی  مهار 

شکل )9(.

شکل 7: اجرای میلگرِد افقِی مهاِر 
افقِی میانی و بتن ریزی وادارهای 

قائم تا تراز میانی طبقه 

شکل 8: تکمیل دیوارچینی و 
جزییات اجرایی وادارها و مهار 

افقی فوقانی 

شکل 9: اجرای بتن مهار افقی فوقانی، 
بتن ریزی مرحله ی دوم وادارهای قائم و اجرای 
مصالح جداکننده ی-پرکننده ی زیر سقف یا تیر 
و مجاور ستون ها
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سایر سیستم های لغزان پیشنهادی
پیشنهادی  لغزان  دو سیستم  اجرای  مراحل  و  مبانی طراحی 
دیگر که در این نوشتار به علت محدودیت صفحات به آن ها 
پرداخته نشد، همانند مبانی و مراحل سیستم لغزان وادار قائم-

 مهار افقی بتنی هستند. در مراجع ]29 و 30[ جزییات اجرایی 
کامل این سیستم های پیشنهادی ارائه شده اند، ولی توجه به 

حداقل موارد ذیل الزم است. 
وادارها  ابتدا  می باید  قائم  وادارهای  اجرای  مرحله ی  در   
ساخته شده باشند و سپس مانند آن چه شرح داده شد، نصب 

شوند، شکل 10؛
با اتصال صفحه ی کف   نصب وادار قائم فوالدی می باید 
یا دو رول- بولت که در راستای محور  آن، به وسیله ی یک 
طولی دیوار قرار می گیرند، به دال بتنی انجام شود تا اتصال 
پای وادار قائم فوالدی کاماًل به صورت مفصلی عمل کند، 

شکل 11؛
 قطعات مهار افقی میانی در محل برخورد با وادارهای قائم 

به آن ها جوش می شوند، شکل 10؛
قبل(  در  شده  بیان  جزییات  )با  بتنی  فوقانی،  افقی  مهار   

است؛ 
قائم  وادار  دارای  انتها  دو  هر  در  برون-قاب  دیوارهای   

هستند؛ 
یک  هر  یکدیگر،  با  برخورد  محل  در  متقاطع  دیوارهای   

دارای وادار قائِم مستقِل خود است؛
 استفاده از روش الریز و یا هشتی گیر در اجرای دیوارهای متقاطع مجاز نیست، مگر این که طول یکی از 

دیوارها از مقداری مشخص ]29[ کوتاه تر باشد.

 

شکل 10: نصب وادار قائم 
و مهار افقی فوالدِی دیواِر 

درون-قاب

شکل 11: اتصاِل کِف واداِر قائم فوالدی
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