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  مقدمه

داده و از گذشـته ، چـوب بـه   طبيعت در اختيار انسان قـرار   درختان ، گنجينه اي پر ارزش مي باشند كه

وجود داشته و در اكثر مناطق دنيا يكي از منابع مهم جهت ايجـاد   هميشه   ندگي انسانعنوان قسمتي از ز

شـناخت آن جـايگزين بهتـر و   مسكن به شمار رفته است و حتي امروزه با گذشت قرن ها از   وسر پناه   

چـوبي بـا تكيـه   امروزه در ساخت خانه هاي .شده است اقتصادي تري براي آن در زندگي بشر تعريف   

كيفيت و اهداف ويژه اي رسيده توجه به استانداردهاي دقيق ، انسان بهعلوم و تكنولوژي جديد و با   به 

ــت     ــا و كيفي ــامي مزاي ــود از تم ــته ب ــته نتوانس ــه در گذش ــت ك ــره   اس ــوب به ــد   چ ــرداري نماي .   ب

چنين مصالح ديگر مي نمايد كهچوب در محيط زندگي انســــان احساس راحتــــي و همزيستي ايجاد   

 پذيري كمتـري نسـبت بـه تغييـرات   نسبت به مصالح ديگر تأثيرچوب   . خاصيتي را كمتر دارا مي باشند 

منـاطق سردسـير كـه د   در   . چوبي مي باشد اين خود عامل افزايش راحتي زندگي در محيطدما دارد و   

) رجـه سـانتيگراد   د -20حتـي تـا   ( زير صفر مي باشد  اراي زمستانهاي طوالني است و اغلب دماي هوا



درجـه   در منـاطقي كـه اخـتالف   . بهترين گزينه معرفي مي شـوند   چوبي به عنوانچوب و ساختمانهاي   

ايجـاد ميعـان در درون ديـوار و   داخل و خارج خانـه وجـود دارد ، خطـر   حرارت و رطوبت زيادي بين

ياد هوابندي و جلوگيري از چوبي با قابليت زخانه هاي. باشــــد وجود داشته   سقف خارجي مي تواند

بـه مـوارد فـوق   البتـه   . خانه هاي ايده آل مطرح مي باشند همچنين عمر دراز به عنواناتالف حرارت و   

نظير باد ، زلزلـه و كـاهش صـدمات و خسـارات   برابر نيروهاي جانبي   سبك سازي ساختمان ،مقابله در

نه هاي چوبي مسائلي نيـز بايـد مـورد توجـه قـرار   البته در خا .توان اضافه نمود  زيست محيطي را نيز مي

امـروزه بـا    .بـرد جمله مقابله با خطر آتش سوزي ، پوسـيدگي و قارچهـا را مـي تـوان نـام   گيرد كه از   

برطرف كـردن مـي   اين نقاط ضعف قابلتكنولوژي جديد چوب و خانه هاي اسكلت چوبي به راحتي   

محـيط   مي دهد كه اين خانه ها   بي در اروپا شده است نشانخانه هاي چومطالعاتي كه در مورد   . باشند 

از مردم را تشكيل مي دهند ايجـاد مـي      وسيعيمناسبت تر و امن تري را براي زندگي سالمندان كه قشر

هزينه گرم كردن خانه هـا را   دهد كه استفاده از خانه هاي چوبي   همچنين اين مطالعات نشان مي .نمايد 

امـروزه در   . دهنده كاهش شديد مصرف انرژي مي باشـد   داده است كه اين نشان   به يك چهارم تقليل

 .هستيم رطوبت هاي مختلف   دنيا شاهد ساخت ساختمانهاي چوبي در دماها واكثر مناطق   

  بررسي قابليت هاي مختلف چوب از نظر ساختماني )1-1

درجه بندي نمود ولـي در عمـل   آنها   از نظر استانداردهاي مختلف مي توان چوبها را بر اساس مقاومت  

طور چشمي انجام مي گيـرد و بيشـتر فشـردگي اليـاف ، وزن   معموالً طبقه بندي چوب از ظاهر آن و به   

مـالك هـاي اصـلي   از   . ريا، تراكم گرده ها و يكنواختي آن در طبقه بندي مؤثر مـي باشـند   مخصوص   

تمانهاي چـوبي از چـوب درختـان بـا عمـر   سـاخ تعيين مقاومت چوب سن درخت مي باشـد معمـوالً در   

را طي كرده اند و حلقـه هـاي سـاالنه درخـت كـه فشـردگي مناسـبي دارد   طوالني كه زمستانهاي سرد   

در . نمـود   از نظر مقاومت نسبت به وزن آن ميتـوان چـوب را بـا فـوالد و بـتن مقايسـه    .استفاده مي شود  

چوب را يك مصالح آرماني بدانيم د و بتن مي توان   مقايسه مقاومت و وزن مصالح چوبي نسبت به فوال

سبك تر در مقابله بـا نيروهـاي زلزلـه ، نسـبت بـه فـوالد و بـتن   ضمن آنكه چوب به عنوان يك مصالح   

  .مناسب تري داردعملكرد   



  

  

  

  

  

  

  

  وبي پيش ساختهنمايي از ماشين آالت و تجهيزات ساخت سازه هاي چ) : 1(شكل 

  



يـك اشـتباه بـزرگ مرتكـب   اگر در مقابل آتش ، سازه هاي چوبي را ضعيف تر از فوالد و بتن بدانيد      

افزايش حـرارت   ديده مي شود كه مقاومت چوب پس از    با مراجعه به آزمايشهاي انجام شده   . شده ايد 

ديگر ، پايداري يك سازه چوبي در به عبارتي نسبت به فوالد و بتن با سرعت كمتري كاهش مي يابد ،   

بـا وجـود آنكـه    .سازه هاي فوالدي و بتني از مدت زمان باالتري برخوردار است سوزي نسبت به    آتش

سوزي مقاومت خود را از دسـت داده و   چوب يك ماده قابل اشتعال است فوالد در حرارت زياد آتش   

در حالي كه چوب به آرامي سوخته و تـا   ترك خورده و خرد مي شود مذاب مي گردد و بتن به شدت   

چوب مانع نفوذ سـريع   زيادي مقاومت خود را حفظ مي نمايد زيرا كه زغال ايجاد شده در سطح   مدت   

  ]2[و] 1[ .آتش و حرارت به داخل آن مي شود 

   مشخصات فني چوب هاي ساختماني

مقايسه درجه سختي
الوارهاي آمريكاي شمالي

 ( JAS ) استاندارد
استاندارد( اي شمال اروپا الواره

T )
درجه سختي استانداردها

مقاومت فشاري N/mm² 30.0  N/mm² 17.4برابر 1/3حدودا 

مقاومت كششي N/mm² 25.0  N/mm² 11.4برابر 1/4حدودا 

مقاومت خمشي N/mm² 27.08 N/mm² 21.6برابر 1/1حدودا 

ت برشيمقاوم N/mm² 1.8    N/mm²   1.8برابر 1حدودا 

   

  مطالعات لرزه اي بر روي ساختمانهاي چوبي) 1-2



سالم باقي بمانـد و بتـوان از آن   ي شديد زلزله   در جهت رسيدن به يك خانه ايده آل كه پس از تكان ها

آن بدينگونه به جرأت مـي تـوان   . به پيشرفت بااليي رسيده است     بهره برداري نمود ، خانه هاي چوبي   

  .دانست را يكي از بهترين سيستم هاي خانه سازي مقاوم در برابر زلزله   

اقدام به يـك سـري    2003هاي چوبي در سال   تحقيقات زلزله ژاپن بر روي ساختمان  مركز مطالعات و 

ايش رايط آزمـــــ ه شـــــ ـــوده اســـــت كـــــ ـــل نمــ ـــات مفصــ د      مطالعــ ـــه شـــــرح ذيـــــل مـــــي باشـــــ     :بــ

استفاده شده اسـت لـذا جهـت كـاهش سـختي سـاختمان   در آزمايش ، از خانه هاي چوبي دو طبقه     -1 

برخي از ديوارهـا نيـز   و   قدري بزرگتر از حد معمول انتخاب شده است ) درب ها و پنجره ها (   بازشوها 

  .در مدل فوق حذف گرديده اند

% 200براي شتاب زلزله برابـر   براي اعمال زلزله از آزمايش ميز مرتعش استفاده مي شود و آزمايش     -2   

   .   مرتبــــــه تكــــــرار گرديــــــده اســــــت    25زلزلــــــه كوبــــــه ژاپــــــن مــــــدل شــــــده و آزمــــــايش   

ساختمان در كف اول ، كف دوم ازه و تغيير شكل   باتوجه به شتاب زلزله اعمال شده عكس العمل س  -3 

است و اندازه گيري نشان مي دهد كه در تمامي نقاط تغييـر شـكل   و قسمت شيرواني اندازه گيري شده   

ــا    ــا   هـ ــيختگي اعضـ ــب و گسـ ــث تخريـ ــه باعـ ــت كـ ــداري اسـ ــوچكتر از مقـ ــيار كـ ــردد بسـ     .گـ

هايي كه احتمال آن يك بار در    برابر زلزله نتايج آزمايش نشان مي دهد كه ســــاختمانهاي فوق در  -4 

  ]5[. خواهد داشت صد سال مي باشد مقاومت كافي   

  در مقابل زلزله مقاوم بررسي قابليت استحكام ساختمانهاي چوبي پيش ساخته) 1-3 

مـي توانـد در مقابـل نيروهـاي   منظور از قابليت استحكام خانه هاي چوبي ميزان قدرتي است كه سـازه   

يكپارچگي و پايداري ساختمان و فونداسيون آن حفظ گردد نبي و زلزله داشته باشد ، به صورتي كه   جا

  نسبت به ساختار قابهاداراي ساختار جعبه اي هستند كه اين ساختار       پيش ساخته ساختمان هاي چوبي

   .   شـــكل دارد مقاومـــت بـــاالتري در برابـــر تغييـــر )   كـــه اعضـــا متصـــل شـــده ســـتونها و تيرهـــا مـــي باشـــد ( 

هاي اتصال به وجـود مـي   علت اصلي اين تفاوت در اين است كه در سيستم قابي تمركز نيروها در گره   

 شده و تمـامي سـطوح توزيـع يكنـواختي خواهنـد   آيد در صورتي كه در سيستم جعبه اي نيروها پخش   

قطعات اتصال مي باشند داشت نكته دوم كه در استحكام ساختمانهاي چوبي بايد مورد توجه قرار گيرد   

  .نيروها مي شود ، كه باعث عملكرد يكپارچه ساختمان در برابر   

                            
  ساختار قابي وساختار جعبه اي ) : 2(شكل 

  



  مقاوم در برابر زلزله اتصاالت اجزاي پيش ساخته قاب نحوه اجراي )1-4 

 ساخته چوبي در ساختمان بر حسب ضخامت اجـزاي اتصـال، از ادوات اتصـال   براي اتصال اجزاي پيش

 مـيخ اسـت و در    ترين وسيله اتصال قطعات چوبقديمي. شوددهنده فلزي مختلف و چسب استفاده مي

بـا توسـعه كـاربرد وسـايل ماشـيني بيشـتر در   ..شودهاي مختلف سر، بدنه ونوك توليد مياندازه و شكل

هاي دو سـر و عرضـه   هاي چوبي، مانند چكش بادي، ساخت و مصرف ميخخطوط توليد انبوه فرآورده

  ]6[و] 3[.هاي خشاب شده به بازار رايج شدميخ

ساختمان محدود به اتصاالتي است كه در آنهـا ضـخامت عضـو فرعـي   كاربرد ميخ روي اجزاي چوبي 

 هاي كالف ديـوار از ميخ دو سر در سـاخت   مانند لمبه كوبي و اتصال مهاربند به ستون: اتصال كم باشد

  .ها چكش بادي استشود و وسيله كوبيدن آنهاي پيش ساخته ديوار استفاده ميپانل

 وبي كه در آن نيروهاي وارد براتصـال زيـاد اسـت و طـول مـيخ   تر در اجزاي قاب چبراي اتصال بزرگ

. كننـد هاي فلزي يا براق استفاده مـي براي طي كردن ضخامت عضو فرعي اتصال كافي نيست، از وسيله

شـود؛ ماننداتصـال   هاي فلزي اسـتفاده مـي   در اتصاالت نقاط ديگر اسكلت ساختمان نيز از اتصال دهنده

 ..ديوار و تيرچه هاي كف وسقف به تير باربر و يا دو نعل طرفين و راه پله هاپاشنه خرپا به دو نعل روي 

 ايـن نـوع   . شـود در بسياري از اتصاالت قاب چوبي از اتصال دهنده تخته چندال و چسب هم استفاده مي

اتصال در پاشنه خرپا ، در اتصال سربه سر اجزاي خرپا و محل اتصال اجزاي جـان قطـاع پـائين و بـاالي   

   .متداول است خرپا

  . براي اتصال ديوارها در گوشه هاي قاب به يكديگر نوارهاي فلزي اتصال دهنده كارآيي بهتري دارند

                         
  

  انواع قطعات اتصال) : 3(شكل 

  

  چوبي مقاوم در برابر زلزله ساخت و نصب خرپاي ساختماننحوه   )1-5

هـاي ضـروري،   آورند و بـا بـرش   اخت سنتي خرپاي چوبي، چوب را در پاي كار فراهم ميس روشدر 

اين كار را هرچند كه درودگران مـاهر نسـبتا   . كننداجزاي خرپا را درآورده با ميخ به يكديگر وصل مي

 -مكان آندهند، اما به لحاظ اصول فني استحكام اتصاالت خرپا قابل برآورد نبوده تغيير خوب انجام مي



 بيني شده نيست؛ در نتيجه پوشش اين نوع خرپاها مدتي پس از احـداث سـاختمان در اثـر تغييـر   ها پيش

  .بيني نشده ايجاد مشكل خواهد كردمكان ناهمگن پيش

ها در بعضي نقاط شل و در بعضي جاها زيـادتر از   هاي اتصال آنچنانچه پوشش خرپا ايرانيت باشد، پيچ

  .ري كه ايرنيت ممكن است در آن نقاط سوراخ شودشوند به طوحدسفت مي

 ورق هاي گالوانيزه آهن ناهماهنگي تغيير مكان خرپاي ساخته شده در پـاي كـار را بـه شـدت ايرانيـت   

پذيري بيشتري دارند؛ اما در دراز مـدت اسـتحكام اتصـال ورق گـالوانيزه   دهند، چون انعطافنشان نمي

   .سست خواهد شد

ايـن دو نـوع   . رود، لـت چـوبي و لـت اسـفالتي هسـتند   اي پوشش بام به كار مياز مصالح ديگري كه بر

افـزون بـر ايـن، دورريـز چـوب در روش   . كننـد جايي خرپاي بام را تحمل نميپوشش به ابعاد كم جابه

   . ساخت خرپا در پاي كار زياد است

عالمـت   . شـوند بـري مـي   جدا و سپس اندازهآالت خرپا در كارخانه طبق توصيه كيفي طراح ابتدا چوب

ها حفظ شـود تـا كنتـرل كيفيـت پوشـش بـام در سـاختمان در دسـت   آالت بايد روي آنكيفيت چوب

د و در آنجـا   بـ ياآالت به قسمت مونتاژ انتقال ميبري، چوبپس از اندازه. احداث به سهولت انجام شود

هر طرف نقـاط اتصـال اجـزاي   . گيردقرار مي روي خرك مونتاژ در كنار هم به شكل خرپاي مورد نظر

دار كـه جـايگزين   هاي دندانهامروزه كاربرد اين وصله. شوددار فلزي كوبيده ميخرپا يك وصله دندانه

براي كوبيدن وصله هاي دندانـه دار از بـرس   . تخته چندال با چسب و ميخ شده است، دامنه وسيعي دارد

شـود و   جـا مـي   بـه يل سقــفي در كارگاه مونتاژ بـه سـهولت جـا   شود كه مانند جرثقكوچكي استفاده مي

  ]2[ .سرعت كار آن نيز مطلوب است

  ساختمانهاي چوبي مقاوم در برابر زلزله پوش دهانه هاي چهارچوب )1-6

  ديوار هاي كالفدهانه خارجي پوشش )1-1-6

ون كـالف بايـد از نـوع   هاي كالف چوبي ديوار به دو پوشش متفاوت نياز دارد پوشش سمت بيـر دهانه

  .مقاوم به رطوبت و تاثير نور خورشيد باشد

براي . دهندهايي از چوب كه دوام طبيعي خوبي دارند، انجام ميروكوب بيرون كالف ديوار را با گونه

هاي چوبي روكوب. شودهاي ديگر رنگ كردن روكوب، روش افزايش دوام چوب محسوب ميگونه

 امروزه بـه علـت قيمـت بـاالي چـوب ماسـيو،   . ساده و گونيايي: زنندگونه ميبيرون قاب ديوار را به دو 

جهـت   . يا از آلومينيـوم تهيـه مـي كننـد    وروكوب پوشش بيروني قاب ديوار را از تخته چند الي مقاوم 

 -هاي كالف ديوار و تهيه اتكا براي محكم كردن روكـوب، بـين سـتون   پيشگيري از كمانه كردن ستون

   .كوبندضي ميهاي كالف بلوك عر
  پوشش داخلي كالف ديوار )1-2-6



 پوشش داخلي كالف ديوار پس از عايق گذاري كه براي منطق سرد ضروري است، با روكوب چـوبي   

 -هاي كج عمليات پرداخت و نقاشـي انجـام مـي   روي پانل. شودهاي پيش ساخته كج تكميل مييا پانل

 -ايـن روكـش پلـي   . سـازند وتيل ميبا روكس پلي هاي نازكي از گچ رادر بعضي از كشورها پانل. شود

هاي اين روكش به طرح. هاي مختلف چوب را دارا استهاي سطوح شعاعي و مماسي گونهحروتيل ط

  . كندكند كه بيننده آن را با روكوب چوب ماسيو اشتباه ميقدري طبيعي جلوه مي

  ابر زلزلهساختمانهاي چوبي مقاوم در بر پوشش سقف و كف نحوه اجراي )1-7

هـاي   چنانچه تيرها و تيرچه. گيرددار گچ صورت ميپوشش سقف و كف با لمبه يا ورق نازك پوشش

صـورت   در غيـر ايـن    دكوبنـ ها ميسقف از چوب مرغوب انتخاب شده باشند، لمبه را روي تير و تيرچه

لمبه كـوبي   . كنندميگذاري كوبند و روي آن را براي جلوگيري از اتالف گرما عايقلمبه را از زير مي

  ]5[. شودسقف و كف با طرح طول سراسري يا تصادفي اجرا مي

اي كه هاي مسكونيكف يا زيرزمين در ساختمانهاي اخير فكر استفاده از فضايي به نام طبقه همدر سال

براي اين منظور بيشتر طراحان ساختماني، پي را . شوند، قوت گرفتهاي سبك چوبي احداث ميبا قاب

كف در زمين قرار بگيرد و نيمه بااليي روي زمين كنند كه نيمه ارتفاع زيرزمين يا همبيني ميچنان پيش

بينـي ارتعـاش   در اين حالت بايد تيرريزي سقف زيرزمين كه كف قسمت مسكوني است، پيش. بنا شود

ب فصـول سـال   از طرفي نوسان رطوبت نسبي هواي محيط بر حسـ . راه رفتن ساكنين را دربرداشته باشد

هـاي   چـه براي رفع اين نقايص، ارتفاع تير باربر و تير. تواند در ايجاد صدا هنگام راه رفتن، موثر باشدمي

اين مساله تابيدن تيرها را در موقـع نصـب و پـس از آن بـه دنبـال دارد؛ بـه همـين   . كنندكف را زياد مي

ساده مجهز كرد در تثبيـت زيرسـري و   هاي كف را به مهاربندهاي ضربدري يا بلوك جهت بايد تيرچه

هاي كف، شكل اتصال به ترتيبي است كـه در كـار گذاشـتن دو نعـل پـايين قـاب   گاه تير و تيرچهتكيه

  .شوداتصال آستانه يا پايه با پي بتني به وسيله پيچي است كه در بتن كار گذاشته مي. ديوار گفته شد

در ايـن   . تيـر بـاربر و تيرچـه راه حـل مناسـبي اسـت   ن طول دهانه تيرريزي، تركيب دصورت زياد بو در

 توان تدارك ديد؛ تير آهن فلزي يا چسباندن قطعات نازك با ارتفـاع حالت، تير باربر را به دو طريق مي

  .شوندها به تير باربر وصل ميتيرچه. اي با خط چسب عموديمناسب به يكديگر و توليد اجزاي اليه

 هـا يـا   اتصـال تيرچـه   . مي توان وصله فلزي يا چوبي در بتن جاسازي كـرد  براي تكيه گاه دوسر تير باربر

روي تير باربر و با هم و يا در جان تير باربر و با آن و يا به وسيله قطعات اتصال دهنـده فلـزي و چــوبي   

ها، بايد زيرسـازي كـف انجـام   پس از تكميل تيرريزي كف و استحكام اتصاالت آن.گيردصـورت مي

 ي روي تيرهاي كف با لمبه كوبي از چوب ماسـيو اسـت كـه در ايـن صـورت، ضـخامت   زيرساز. شود

چنـد دهـه پـيش در بسـياري از    .شـود گيرند و پوشش نهايي روي لمبه اجرا ميقطعات لمبه را بيشتر مي

هاي ديگر پهنبرگ عمل شـده   هاي چوبي لمبه روي تيرهاي كف با چوب ماسيو بلوط يا گونهساختمان



هـاي   بـا تراشـه   (هاي تخته چندال، تخته ويفـر و تختـه تراشـه   از پانل. بردآن به كار  و يپوشي نيز ركف

  .كنند هاي تير كف زياد استفاده ميبراي پوشش دهانه) توجيه يافته
  

     
  

  اجراي سقف) : 4(شكل 

   

  ساختمانهاي چوبي مقاوم در برابر زلزلهفونداسيون  نحوه اجراي )1-8 

ساختمان هاي قاب سبك با زيرزمين، معموال توسط ديوارهاي بتني پيش ساخته در محل يـا ديوارهـاي   

اد فونداسيون، استفاده از بلوك هاي بتني است كـه   روش ديگر براي ايج. بلوك بتني پشتيباني مي شوند

برخي سـاختمان هـا اصـال داراي فونداسـيون نيسـتند، چـون   . ساختمان را از زمين كمي بلندتر مي كنند

در ديواره هاي فونداسيون . ديوارها توسط تكيه گاه هاي بتني نگهداري مي شوند پس نياز به پايه ندارند

  .ده مي شوداز چوب پرداخت شده نيز استفا

 اساسا چنين فونداسيون هايي از بخش هاي ديواره اي چوبي به همراه صفحات پوليوود تشكيل شده اند  

كه توسط صفحات پرداخت شده چوب حمايت مي شوند و تمام آنها تا سطح معينـي از دوام پرداخـت   

ند و با همان تكنيـك   طراحي شوند كه در مقابل بارهاي جانبي مقاومت كن ديوارها بايد طوري. شده اند

 سطح خارجي ديواره فونداسيون كـه زيـر   . هايي كه ديوارهاي سنتي ساخته مي شوند به وجود مي آيند

راحت براي فونداسيون ايجاد  نته مي شوند كه امكان خشك شدشسطح است، به مواد ضد رطوبت آغ

  .شود و سطوح پايين نيز از همين منوال تبعيت كنند

فونداسيون دائمي است، پرداخت اوليه پليوود و قاب بندي آن و ايجادبست بسـيار    به علت اينكه ديواره 

 با توجه به عمق و ميزان تداخالت مـواد شـيميايي انجـام   ) FDN(پرداخت ويژه فونداسيون . مهم است

براي چوب هاي پرداخـت  شـده، پيشـنهاد   ) Stainless Steelمانند (بست هاي ضد زنگ . مي گيرد

بسـترهاي متفـاوت قابـل اجـرا مـي باشـند ، لـذا   جه بـه اينكـه خانـه هـاي چـوبي بـر روي   با تو. مي شود

انتخاب شود كه براي خاك هاي سست و ضعيف نيز جوابگو باشـد و تغييـر   فونداسيون بايد به گونه اي   

ي ميل 150معموالً عرض فونداسيون در محل اتصال به ساختمان   . شكل هاي بستر را به سازه انتقال ندهد  



باشـد و عمومـاً فـوالد حـداقل در بـتن      مـي نيوتن بر ميليمترمربـع       27متر و مقاومت فشاري بتن حداقل 

الزم بـراي    مقاومـت مجـاز برشـي خـاك ، نشـان داده اسـتحكام    .جوابگوي طرح سازه اي خواهد بـود   

جاي استفاده به    مي باشد و در زماني كه مقاومت مجازبرشي خاك پايين باشد ، مي توانفونداسيون نيز   

عمـق فونداسـيون را بـا   .  نيرو استفاده نمود از پي هاي نواري از پي گسترده جهت افزايش سطح توزيع   

   باشـد صورتي انتخاب مي كنندكه يخبندان بر روي فونداسيون تـأثيري نداشـته   توجه به شرايط محلي به   

شده است كه حـداقل   بتن توصيه    جهت جلوگيري از اثر شيميايي خاك و محافظت از فوالد موجود در

هر چند كه در ساخت فونداسـيون ضـوابط حـاكم   .   ميلي متر در فونداسيون رعايت شود  60پوشش بتن 

آئين نامه بتن ايران آبـا و مبحـث نهـم مقـررات ملـي   . ( اولويت خواهند داشت به آئين نامه هاي كشور   

نصـب از نظـر   ساختمان ، تحقيقـات در مـورد محـل   در ساختمانهاي چوبي قبل از آغاز كار  )   ساختمان  

كامالً مشخص مي گـردد و بـا توجـه بـه   زمين شناسي و مكانيك خاك انجام مي گيرد و ساختار زمين   

جزئيات تأسيسات و محل عبور لوله هـاي تأسيسـاتي بررسـي شـده و   قوانين و ضوابط حاكم شهرسازي   

قبـل از احـداث پـي   در برخي مـوارد الزم اسـت   . عمق مناسب جهت احداث پي تعيين مي گردد   سپس

  .اقدام به بهسازي زمين بنماييم 
  

     
  

  اجراي فونداسيون) : 5(شكل 

  

   خالصه و نتيجه گيري) 1-9 

خانـه اي گفتـه مـي شـود كـه   يك ساختمان مستحكم به   پيش ساخته در استانداردهاي خانه هاي چوبي   

در صـورتي كـه در خانـه   . قابل بهره برداري و زنـدگي باشـد   پس از وقوع زلزله مطمئن و سالم بماند و   

وقوع زلزله صدمات جاني ر هنگام   و بتني منظور از خانه هاي مستحكم خانه اي است كه دهاي فوالدي   

بهره برداري آن ، پس از زلزلـه قابـل تعيـين نمـي باشـد ، مگـر   آن به حداقل برسد ولي صدمات مالي و   

بيمارستان ها ، پـل هـا ، سـاختمانهاي   ساختمان مطابق ضوابط خاصي به عنوان ساختمان ويژه نظير   آنكه   

ــامي ،    ــامي ، انتظـــ ــتراتژيك نظـــ ــا و ناســـ ــد   فرودگاههـــ ــده باشـــ ــي شـــ ــا طراحـــ    .يروگاههـــ



سالم باقي بمانـد و بتـوان از آن   در جهت رسيدن به يك خانه ايده آل كه پس از تكان هاي شديد زلزله   

بدينگونه به جرأت مي . به پيشرفت بااليي رسيده است  پيش ساختهبهره برداري نمود ، خانه هاي چوبي   

دانست باتوجه به شرايط ساخت مقاوم در برابر زلزله    آن را يكي از بهترين سيستم هاي خانه سازيتوان   

ساختمان در برابر زلزله به عنوان شرط درجـه يـك مطـرح   خانه ها در ايران مي توان گفت كه مقاومت   

   .   اعمـال نمـود   رسيدن به اين منظور دو نقطه نظـر را مـي تـوان در سـاختمانهاي چـوبي   براي   . مي شود 

  مقابل زلزله مقاوم باشدساختار ساختمان در   –الف 

چسبندگي آن در لرزش سـاختمان از   در اين حالت ساختمان داراي عناصر مقاوم و پيوسته مي باشد كه   

شـرايط   ساختمان مي تواند جابجايي هاي مجاز را داشته باشـد كـه در ايـن   در اين حالت   . بين نمي رود 

ــ    ــه وجـــ ــل خانـــ ــايل در داخـــ ــادن وســـ ــالح و افتـــ ــدن مصـــ ــيب ديـــ ــان آســـ    . دارد ود   امكـــ

  .ساختار ساختمان در مقابل تكان خوردن مقاوم باشد –ب 

جهـت   . حـداقل خـود مـي رسـد   در اين حالت لرزه به ساختمان منتقل نمي شود و خسـارت زلزلـه بـه    

لرزه گير در حد فاصل فونداسيون و ساختمان استفاده كرد البته ساخت اين سازه ها بايستي از تجهيزات   

بـا اسـتفاده از ايـن   . باشـد   استفاده از اين ابزارها حفظ پايداري استاتيكي سـاختماني مـي   اصلي در نكته   

بايد به اين نكته اشاره نمود كه . كامل به عمل خواهد آمد روش از مصالح و وسايل ساختمان محافظت   

ممكـن    امكان ساخت خانه هاي كامالً مقاوم ممكـن نيسـت و حتـي   در مناطق با خطر زلزله بسيار شديد   

آزمايشـهاي مفصـلي نيـز بـر روي   . نسبت به نوع ساختار زمين امكان سـاخت كـامالً از بـين بـرود      است

گرفته است كه توسط ميز مرتعش مدل واقعي زلزله و پاسخ زلزله ساختمانها و بر روي لرزه گيرها انجام   

نمودار و شكل نشان . شد باساختمان ثبت گرديده است و نشان دهنده كاهش شديد اثر زلزله مي   توسط   

روي ساختمان اعمال كرده است نشان دهنده آن است كه اثـر   داده شده كه طيف زلزله كوبه ژاپن را بر   

  .روي ساختمان به حدود يك دهم كاهش يافته است زلزله بر   
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