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چكيده
ان دور با  ساختمانهاي چوبي در گذشته اي نه چند-

وستاهاي   روشهاي سنتي و ابتدايي همانطور كه در ر
به مرور اما. كشور مشاهده ميشود، ساخته ميشدند

دتر و زمان با انتقال و اعمال تكنولوژيهاي جدي
ساخت  استفاده از روشهاي پيش ساخته، طراحي و

.آنها دچار تحول شد

توليد ارزان، اتصاالت و:هدف سازه چوبي-
ر نيروها و قابهاي شكل پذير، تقويت سازه در براب

...گشتاورهاي مخرب و 

مقدمه
سان و به درختان گنجينه اي ارزشمند، در اختيار ان-

عنوان قسمتي از زندگي انسان

محيط ميزندچوب مصالحي كه كمترين آسيب را به-

باال   هوابندي و عايق حرارتي و همچنين مقاومت-
در برابر نيروهاي جانبي

ايجاد محيط هاي امن و سالم براي زندگي-

گي و آتش ايمني سازه هاي چوبي در برابر پوسيد-
سوزي

انبررسي قابليت هاي مختلف چوب از نظر ساختم
ساس درجه بندي چوبها از نظر استاندارها،  بر ا-

مقاومت آنها
چوب  سن درخت مالك اصلي تعيين مقاومت-

با  در سازه هاي چوبي از چوب درختان. مي باشد
اند و عمر طوالني كه زمستانهاي سرد را طي كرده
بي دارد حلقه هاي ساالنه درخت كه فشردگي مناس

.استفاده مي شود
الد قابل   ضمنا چوب از نظر مقاومت با بتن و فو-

ش سوزي  به طوري كه پس از آت. مقايسه مي باشد
ري مقاومتش  نسبت به بتن و فوالد با سرعت كمت

.را از دست مي دهد

مطالعات لرزه اي بر روي ساختمانهاي چوبي
ور عام، در سيستم سازه هاي چوبي برخالف تص-

رين دليل،   مهمت. برابر زلزله بسيار مقاوم هستند
اري و نسبت وزن مخصوص چوب به مقاومت فش

تر باشد  هر چه سازه سنگين). كششي آن ميباشد
آسيب ديدن  لنگرهاي بيشتري ايجاد ميكند كه باعث

.(سازه مي شود

هاي   اقدام به آزمايشات مفصل بر روي سازه-
وارد اين  م. چوبي از سوي مركز مطالعات زلزله ژاپن

:آزمايش بدين شرح است
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مطالعات لرزه اي بر روي ساختمانهاي چوبي
ختي  استفاده از سازه هاي دو طبقه با كاهش س-1

(حذف برخي ديوارها و بازشوهاي بزرگ.)سازه

زلزله ژاپن، به% 200انجام آزمايش شتاب زلزله، -2
.بار25دفعات 

كوچكترين   بررسي اعضاء در نقاط مختلف سازه با-3
.(شودكمتر از آنچه باعث تخريب.)تغيير شكل

هاي فوق در  نتايج نشان داد كه سازه:نتيجه آزمايش
فاق مي  برابر زلزله هايي كه يك بار در صد سال ات

.افتد كامال مقاوم مي باشند

نحوه اجراي اتصاالت اجزاي پيش ساخته قاب 
مقاوم در برابر زلزله

ختمان   اتصال اجزاي پيش ساخته چوبي در سا-
يخ    توسط ادوات اتصال دهنده فلزي، چسب و م

دهبه عنوان قديميترين وسيله اتصال دهن

يخ دو  مصرف انواع م:ساير وسايل اتصال دهنده-
ورده  سر، ميخ هاي خشاب شده، چكش بادي و فرا

...هاي چوبي ديگر

جهت  استفاده از اتصال دهنده هاي خاص فلزي-
يرچه هاي  اتصال پاشنه خرپا به دو نعل روي ديوار، ت

...كف و سقف به تير باربر، راه پله و 

م نحوه ساخت و نصب خرپاي ساختمان چوبي مقاو
در برابر زلزله

تحكامات الزم  خرپاهاي سنتي به لحاظ فني فاقد اس-
.مي باشد

ي و ايرانيت، ورقهاي گالوانيزه و لت هاي چوب-
در سازه  .)شندآسفالتي، از مصالح پوشش بام مي با

(هاي چوبي

ق آماده سازي چوب آالت خرپا در كارخانه طب-
توصيه كيفي طراح

سب و استفاده از وصله هاي دندانه دار به جاي چ-
ميخ و تخته چند اليه  

پوشش خارجي چهار چوب ساختمان هاي چوبي مقاوم 
در برابر زلزله

ار كنده و سازه چوبي به دو روش، قاب چوبي و ساخت-
.بلوك اجرا ميشود

ت و نور پوشش بيروني الزاما مقاوم در برابر رطوب-
خورشيد

كوباستفاده از گونه هاي مرغوب يا رنگ كردن رو-

ينيوم به جاي  استفاده از تخته چند اليه مقاوم يا آلوم-
چوب هاي گران قيمت

كاي روكوب استفاده از بلوكهاي عرضي جهت نقطه ات-
و پيشگيري از كمانه كردن ستونهاي قاب

پوشش داخلي چهار چوب ساختمان هاي چوبي 
مقاوم در برابر زلزله

داخلي و انجام عايق كاري حرارتي بين روكوب-
خارجي

چي، بمنظور   استفاده از روكوب چوبي يا پانل گ-
پوشش داخلي كالف ديوارها   

اي گچي يا  عمليات پرداخت و نقاشي روي پانله-
وشش  ماده ي پ)استفاده از روكش پلي وتيل

(دهنده ضد آب

نحوه اجراي پوشش سقف و كف ساختمان هاي چوبي مقاوم در برابر 
زلزله

ظور پوشش  استفاده از لمبه چوبي يا ورقهاي نازك پوشش دار گچ بمن-
سقف و كف

تفاع تيرها را زياد   به منظور كاهش ارتعاشات صوتي براي طبقات باالتر، ار-
.ميكنند

عمهار بندي ضربدري جهت جلوگيري از تابيدن تيرهاي مرتف-

.ن كار گذاشته ميشوداتصال قاب چوبي به پي بتني توسط پيچي كه در بت-

ه هاي زياد توسط  زير سازي سقف توسط لمبه چوبي و پوشش كف با دهان-
پانلهاي تخته چند اليه، تخته ويفر و تخته تراشه
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(ياز نظر ساختاري و اكولوژيك)سازه چوبي پايدار 
تي   اشند،بلكه بايسمصالح ساختماني نبايد آلوده كننده ب-

.بادوام و كم هزينه باشند

اال حائز  استفاده از چوب با در نظر گرفتن موارد ب-
چرخه  اهميت است بنابر اين بازگشت آن به

.كمي بر جاي ميگذاردCO2طبيعت 

(تصويري)مراحل ساخت يك سازه چوبي 

proje Mansfield Block house))))

وك اجرا اين سازه به روش ساختار كنده و بل
.شده است

ارگاهانتخاب چوب و آماده سازي جهت ورود به ك

توليد چهارتراش در گارگاه

(تصويري)مراحل ساخت يك سازه چوبي 

proje Mansfield Block house))))

انجام پي سازي و بستر سازه

انجام رويه كوبي با لمبه چوبي

(تصويري)مراحل ساخت يك سازه چوبي 

proje Mansfield Block house))))

بي خارجي  سازه توپر بدون نياز به روكو گوشهاتصال الوارها به روش قفل و بست در

(تصويري)مراحل ساخت يك سازه چوبي 

proje Mansfield Block house))))

بعديتعيين محل برش براي اتصال تداوم كار تا ارتفاع مناسب براي سقف

(تصويري)مراحل ساخت يك سازه چوبي 

proje Mansfield Block house))))

نحوه قرارگيري تيرها اجراي كنسول براي طبقه باال
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(تصويري)مراحل ساخت يك سازه چوبي 

proje Mansfield Block house))))

اجراي ديوار طبقه باال

(تصويري)مراحل ساخت يك سازه چوبي 

proje Mansfield Block house))))

ايط شروع زندگي براي اين سازه در شر
سخت زمستان

(يبداراجراي سقف ش)مرحله پاياني سازه 

(تصويري)مراحل ساخت يك سازه چوبي 

proje Mansfield Block house))))

برش طولي و عرضي از پي تا سقف

انواع اتصاالت رايج به همراه دتايل هاي اجرايي

لوكروش ساختار كنده و بديوار چوبي توپر

ساختار چوبي

انواع اتصاالت رايج به همراه دتايل هاي اجرايي

مقطع و پالنگره ستون يكسره

قاب چوبي

انواع اتصاالت رايج به همراه دتايل هاي اجرايي

گ زينتيرهاي قابل جاي

با  چهار چوب ساخته شده
وادار

رشح آبمحافظ پوشش پائين در برابر ت ختپوشش در برابر شرايط س
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انواع اتصاالت رايج به همراه دتايل هاي اجرايي

پالن/مقطعطراحي طبقات باال با پيش آمدگي

چهار چوب قابل ديد

انواع اتصاالت رايج به همراه دتايل هاي اجرايي

پوشش عموديپوشش افقي

ساختار پانلي

ه   خانه و آتليه ي هنري در جنگل سياه،فرانسخانه عمودي در سائوپائولو،برزيل

نتيجه گيري
الدي و سازه هاي چوبي نسبت به سازه هاي فو-

وقوع زلزله  بتني پايدارتر بوده و صدمات به هنگام
.حداقل است

ن صدمه  به استفاده از چوب برابر است با كمتري-
..چرخه طبيعتمحيط زيست بدليل برگشت بهتر به


