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 گروه صنعتی
 سبزسازه

 ست؟یچ انقطاع درز سوال به پاسخ و ساختمان در انقطاع درز محاسبه نحوه انقطاع؛ درز

 

 مقدمه

 به چه صورتی است؟ و از کجا شروع می شود؟ ساختمان های نامنظم در ارتفاعدرز انقطاع چیست؟ نحوه محاسبه درز انقطاع در 

 .، در نظر گرفتن درز انقطاع یا فاصله ایمن بین دو ساختمان استطراحی سازهو همچنین در زمان  های معمارینقشه یکی از موضوعات بسیار مهم در هنگام تهیه

ها در هنگام باشند که این موارد سبب تفاوت رفتار آنتفاع متفاوتی میهای مختلف، دارای سختی، جرم و اراین است که ساختمان دلیل اهمیت درز انقطاع

ها ذکر شده، از هم جدا نامهآن در آیین محاسبه ها را با یک فاصله مشخص که نحوهشود و ممکن است به هم ضربه بزنند به همین دلیل، ساختمانزلزله می

 .کنندمی

نیز برای شما عزیزان  یک ویدئو جامعای آن خواهیم پرداخت. برای درک بهتر مطالب، نامهقطاع ساختمان و نکات آییندر این مقاله جامع و روان به بررسی درز ان

 .قرار داده ایم که پیشنهاد می کنیم حتما این ویدئوی فوق العاده را مشاهده کنید
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لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب بدون  مخصوص ناشر می باشد.حق چاپ و نشر محفوظ و 

 ذکر نام سبزسازه ممنوع بوده، شرعا حرام است و پیگرد قانونی دارد.
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 (poundingاثر تنه زدن ) 1

ها تأثیرگذار بوده و تواند در رفتار دینامیکی آنهاساات که میتنه زدن، برخورد دو ساااختمان مجاور در اثر زلزله به علت عدم رعایت فاصااله کافی بین آنمنظور از 

ن( وجود دارد. در ها تحمیل کند. درصورت برخورد دو ساختمان به یکدیگر، احتمال گسیختگی برشی و خمشی اعضای آن )به خصوص ستو       نیروی مضاعفی به آن 

ای از آن را در شکل زیر  های جدی به علت تنه زدن ساختمان به ساختمان مجاور مشاهده شده است که نمونه      های گذشته مانند زلزله مکزیکوسیتی، خرابی  زلزله

سطحی  می شته و بیش از   10000بوده و حدود  8.1بینیم. این زلزله دارای بزرگای  شت  50000ک توان از برای جلوگیری از اثر تنه زدن، می .مجروح بر جای گذا

 استفاده کرد.  درز انقطاع

 

 
 اثر تنه زدن -1 شکل

 

 چیست؟ (separation joint)درز انقطاع  2
 ،و ممکن است در مودهای ارتعاشی مختلف رفتارهای متفاوتی دارند هاهای گوناگون، در هنگام زلزله سازهبا توجه به مشخصات جرم و سختی متفاوت در ساختمان

های برخورد کنند. بنابراین نیاز به در نظرگیری یک فاصله ایمن به منظور جلوگیری از برخورد ساختمانبه هم و  شدههای مجاور هم به یکدیگر نزدیک ساختمان

 شود.این فاصله درز انقطاع نامیده می مجاور وجود دارد.

توان با مصالح کم مقاومت نیز پر کرد به طوری که ها باید درز انقطاع محاسبه و اعمال شود. درز انقطاع را میایران، برای تمامی ساختمان 2800طبق استاندارد 

است که در کنیم. واضح پس از زلزله به سادگی قابل جایگزین کردن و بهسازی باشد. در شکل زیر دو ساختمان با حرکت هم فاز و غیر هم فاز را مشاهده می

ها، امکان حرکت غیر ها یکسان باشد و سقف هر دو ساختمان در یک تراز قرار بگیرد، به دلیل مشخصات مکانیکی مختلف سازهبهترین حالت اگر ارتفاع ساختمان

  و برخورد دو ساختمان به یکدیگر وجود دارد. )مودهای ارتعاشی مختلف( هم فاز
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 حرکت دو ساختمان مجاور هم -2 شکل

 

 

 

 

 ها درصورت در نظر نگرفتن درز انقطاعهای وارد به ساختمانهایی از آسیبنمونه 3

)این نیرو با توجه به  باشدآن مشکل می قیدقبرآورد و  بودهها به یکدیگر در حین زلزله مقداری زیاد با توجه به این موضوع که نیروی ناشی از ضربه ساختمان

های هایتواند باعث خرابی و آسیبیکدیگر زیاد بوده و میبه های مجاور خسارات ناشی از برخورد ساختمان ؛شود(مفاهیم ضربه اجسام در دینامیک تعیین می

های محاسبه و در نظرگیری صحیح این فاصله بین ساختمانها در اشکال زیر نمایش داده شده است. بنابراین ها شود که تعدادی از این خرابیمختلف در ساختمان

 مجاور، اهمیت باالیی دارد.
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 هایی از آسیب در اثر رعایت نکردن فاصله مناسب بین دو ساختماننمونه -3 شکل

 

کنیم که برخورد دو های متفاوت را مشاهده می الف دو ساختمان با ارتفاع  -5باشد. در شکل   تواند در اثر موارد مختلفی های مجاور با یکدیگر میبرخورد ساختمان 

قسمت فوقانی ساختمان    ،شود. در اثر این نیروی ضربه  اعمال می ضربه در محل برخورد دهد و یک نیروی تر رخ میسازه به یکدیگر در طبقه آخر ساختمان کوتاه  

 یابد.های سازه بلند افزایش میجاییکند و جابهفی تولید میر، نیروی اینرسی مضاعتبلند در اثر شتاب وارده از سمت ضربه ساختمان کوتاه

شاهده می      -5شکل  در  سختی متفاوت م ساختمان با  سخت     شود که  ب دو  ساختمان  سنگین به  شود که عباراتی همچون    تر میلفظ  شود. توجه  تواند اطالق 

شد؛ زیرا در  صحیح نمی « ضعیف »یا « قوی»ساختمان   ساس آیین          تجربهبا شده بر ا ساخته  ساختمان  ست که  شده ا شاهده  روزتر در اثر نامه بهای از یک زلزله م

سنگین         ساختمان قدیمی که  ست ولی  شده ا سیب  ساختمان قدیمی دچار آ سخت برخورد با  ست دچار مشکل  تر و  ست.  جزئی  تر بوده ا ها به نامهدرواقع آیین شده ا

 تری دارند.های جدید به نسبت سختی کمذیری سازه حرکت کردند و ساختمانپمرور زمان به سمت تآمین شکل
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 تخریب کامل ساختمان جدید در اثر برخورد با ساختمان قدیمی -4 شکل

 

شاهده می      -5شکل  در  سان یا متفاوت م ساختمان با ارتفاع یک ستون شود که برخورد کف پ دو  ضربه به    ها به یکدیگر یا به  ضاعف  ها موجب اعمال نیروی م

تر است و ممکن است در اثر نیروی  به مراتب خطرناک« کف به ستون »، حالت برخورد «کف به ستون »و « کف به کف»شود. از بین دو حالت برخورد  یکدیگر می

 های احداث شده در سطوح شیبدار مشاهده کرد.ختمانتوان در سارا می و درز انقطاع وارده به ستون، ساختمان ریزش کند. عدم رعایت این موضوع مهم

کنند. نیروی زلزله به دلیل پیچش غیر هم فاز در یک مود ارتعاشاای، به یکدیگر برخورد میکه در کنار یکدیگر قرار دارند، به 2و  1ت دو ساااختمان  -5شااکل در 

 ود؛ لذا اگر فاصله این دو از هم بیشتر شود، پیچش سازه هم بیشتر خواهد شد. شوارد میو پاسخ سازه به مرکز سختی مرکز جرم 

کنیم که تفاوت آن خروج از مرکزیت زیاد محل اعمال نیروی زلزله در دو سااازه ث نمونه دیگری از برخورد دو سااازه در اثر پیچش را مشاااهده می -5شااکل در 

ساختمان  می شد. در این حالت  ست. این مورد را  پررنگ« ت»اند که مسئله پیچش در این حالت به مراتب از حالت  ر کنار هم قرار نگرفتهها، مشابه یکدیگر د با تر ا

ساختمان با پالن    می سازی یک  شاهده کرد. البته گاهی چنین زمین       Tیا  Lتوان در جدا ستطیلی م ساختمان با پالن م سیم شکل به دو  ضی  هایی در تق بندی ارا

 ود.ششهری نیز مشاهده می
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 انواع مختلف برخورد دو ساختمان به یکدیگر -5 شکل

 

شود که برخورد توانند در اثر نشست و روانگرایی نیز به یکدیگر برخورد کنند. البته مفهوم درز انقطاع زمانی مطرح میبر مواردی که ذکر شد، دو ساختمان میعالوه

 شود.ها در اثر نشست و روانگرایی بزرگتر از مقداری است که برای درز انقطاع در نظر گرفته میجاییجابهدر اثر زلزله محتمل باشد. 

 

 

 انواع دیگر برخوردهای دو ساختمان به یکدیگر -6 شکل
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 محاسبه مقدار درز انقطاع 4

ها تأکید ای میان آنناشی از تنه زدن دو ساختمان مجاور به یکدیگر، به در نظر گرفتن فاصله   برای جلوگیری از خسارت و خرابی  مقررات ملی ساختمان،   6مبحث 

صله می   ست. این فا ستاندارد         کرده ا سبه درز انقطاع به ا شود. در نهایت برای محا صورت باید رعایت  شد که در هر ساختمان مجاور با ارجاع  2800تواند از زمین یا 

 داده است.

 

 

 

 ، محاسبه درز انقطاع ساختمان در یکی از سه دسته زیر قرار خواهد گرفت.2800استاندارد مطابق 
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طبقه و کمتر8ساختمان های 
هر طبقه از مرز زمین مجاور حداقل فاصله

ارتفاع آن طبقه0/05برابر با 

طبقه و یا 8ساختمان های بیش از 
اهمیت زیاد و خیلی زیاد

جذر مجموع مربعات تغییرمکانهای جانبی
غیرخطی دو ساختمان

طبقه و یا اهمیت 8ساختمان های بیش از 
در حالتی که مشخصات  زیاد و خیلی زیاد 

.ساختمان مجاور معلوم نباشد

ر  حداقل فاصله هر طبقه از زمین مجاور براب
ح  درصد تغییرمکان جانبی غیرخطی طر70

در آن طبقه
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 های هشت طبقه و کمترساختمان 1. 4

ستاندارد   ساختمان 2800مطابق ا ساختمان مجاور باید حداقل     ه، برای  صله هر طبقه از زمین یا  شت طبقه و کمتر، فا ایه ارتفاع آن طبقه از روی تراز پ 0.005ای ه

 باشد. برای درک بهتر حاالت مختلف، به اشکال زیر توجه کنید.

شود و فاصله بین دو ساختمان، مجموع  از پنج هزارم ارتفاع آن محاسبه می ،دهد که درز انقطاع هر یکدو ساختمان هشت طبقه یا کمتر را نشان میحالت )الف(: 

 هاست.درز انقطاع هر یک از آن

شان می   ساختمان با   حالت )ب(: سان در طبقات را ن شاهده می پالن ناهم سازه که در مجاور        دهد. م شی از  ساختمان، ارتفاع بخ سبه درز انقطاع  شود که در محا

 زمین یا ساختمان مجاور است، مد نظر است.

شان می     حالت )پ(: سازه را ن ساختمان به دلیل ارتفاع متفاوت، جداگانه در  دهد. در این حالت نیز درز انقطاع دو طساختمان با ارتفاع متفاوت در دو بخش از  رف 

 شود.نظر گرفته می
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 انواع حاالت مختلف در محاسبه درز انقطاع )ساختمان هشت طبقه و کمتر( -7 شکل

 

ست. برای درز        طبقه 8هتل  :1مثال  شده ا شخص  شکل زیر م شنهادی    ای را در نظر بگیرید. ارتفاع طبقات هتل در  ساختمان چه پی انقطاع این 

 دارید؟

 

 توان درز انقطاع را ازباشد؛ پس می طبقه می 8این ساختمان دارای  گیرد. باشد که در گروه ساختمان با اهمیت متوسط قرار می   کاربری این ساختمان هتل می حل: 

بدساات آورد. اما اگر درز انقطاع همه طبقات را با ارتفاع کل ساااختمان محاساابه کنیم، از فضااای مفید ساااختمان در  از تراز پایه پنج هزارم ارتفاع ساااختمان روش

 کنیم.شود. لذا به عنوان یک پیشنهاد، محاسبه درز انقطاع را به سه بخش مجزا تقسیم مینمی تر بطور مناسب استفادهطبقات پایین
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 1مثال شکل  -8 شکل

 

بخش اول ∶ درز انقطاع        = 0.005 × (300 + 500) = 4 𝑐𝑚               → انتخاب   ∶ 5 𝑐𝑚 

بخش دوم ∶ درز انقطاع        = 0.005 × (5 × 300 + 500) = 10 𝑐𝑚      → انتخاب   ∶ 10 𝑐𝑚 

بخش سوم ∶ درز انقطاع        = 0.005 × (7 × 300 + 500) = 13 𝑐𝑚     → انتخاب   ∶ 15 𝑐𝑚 

 

 
 1نمای درز انقطاع مثال  -9 شکل

 

 است. طبقاتی های کناری پارکینگ: ساختمان با پالن ناهمسان در ارتفاع را در نظر بگیرید. کاربری قسمت میانی، تجاری و کاربری قسمت    2مثال 

 برای درز انقطاع این ساختمان چه پیشنهادی دارید؟

 

ساختمان کاربری تجاری و پارکینگ  ها باساختمان حل:  سط قرار می در گروه  ساختمان مهم    های با اهمیت متو سبه درز انقطاع این  گیرند. همچنین آنچه در محا

 کند.طبقه بودن بخش میانی در محاسبه درز انقطاع با پنج هزارم ارتفاع، مشکلی ایجاد نمی 12های کناری آن است؛ لذا است، بخش
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 2مثال شکل  -10 شکل

 

پارکینگ 1 ∶ درز انقطاع        = 0.005 × (3 × 300) = 4.5 𝑐𝑚               → انتخاب   ∶ 5 𝑐𝑚 

پارکینگ 2 ∶ درز انقطاع        = 0.005 × (2 × 300) = 3 𝑐𝑚                  → انتخاب   ∶ 5 𝑐𝑚 

 

 
 2نمای درز انقطاع مثال  -11 شکل

 

 ؟مسکونی را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. برای درز انقطاع آن چه پیشنهادی دارید : ساختمانی با کاربری3مثال 

 

ساختمان   ها باساختمان حل:  سازه، مقدار درز انقطاع آن  های با اهمیت متوسط قرار می کاربری مسکونی در گروه  در  گیرند. باتوجه به ارتفاع ناهمسان دو بخش از 

 خواهیم کرد. دو سمت مختلف را جداگانه محاسبه
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 3شکل مثال  -12 شکل

 

3 طبقه  ∶ درز انقطاع                    = 0.005 × (300 + 2 × 320) = 4.7 𝑐𝑚               → انتخاب   ∶ 5 𝑐𝑚 

بخش اول 5 طبقه ∶ درز انقطاع        = 0.005 × (300 + 2 × 320) = 4.7 𝑐𝑚               → انتخاب   ∶ 5 𝑐𝑚 

بخش دوم 5 طبقه ∶ درز انقطاع      = 0.005 × (300 + 4 × 320) = 7.9 𝑐𝑚               → انتخاب   ∶ 10 𝑐𝑚 

 

 
 3نمای درز انقطاع مثال  -13 شکل

 

 «خیلی زیاد» و« زیاد»های با اهمیت های بیش از هشت طبقه و یا ساختمانساختمان 2. 4

های بیشتر از هشت طبقه، عرض درز انقطاع بین دو ساختمان مجاور باید با استفاده     با هر تعداد طبقه و یا در ساختمان اهمیت خیلی زیاد و زیاد های با در ساختمان 

در این حالت ممکن است مشخصات سازه مجاور معلوم باشد یا نباشد. برای هرکدام        تعیین شود. دلتا  -پیاثر  ا در نظر گرفتنب از تغییرمکان جانبی غیرخطی طرح

 روش محاسبه را ارائه داده است. 2800ها استاندارد از آن

سیم    ساختمان  سته تق ساس اهمیت به چهار د سیم  بندی میها بر ا سیب  شوند. این تق ساس نوع کاربری و میزان آ شی از خرابی  بندی برا سانی نا شد. در  ها میآن ر با

 های مختلف، اهمیت ساختمان مشخص شده است.جدول زیر برای کاربری

 

 

 



 

 

14 

 ها بر حسب اهمیتبندی ساختمانگروه -1 ولجد

 ساختمان با اهمیت خیلی زیاد

 های ضروریساختمان

 بیمارستان -

 درمانگاه -

 نشانیمراکز آتش -

 مراکز و تأسیسات آبرسانی -

 هاهای نیروگاهساختمان -

 رسانیتأسیسات برق -

 برج مراقبت فرودگاه -

 مراکز مخابرات -

 تلویزیونرادیو و  -

 تأسیسات نظامی و انتظامی -

 های امداد و نجاتساختمان -

 های خطرزاساختمان
 کارخانه تولیدکننده مواد شیمیایی -

 ایمراکز هسته -

 ساختمان با اهمیت زیاد

 ها با تلفات زیادساختمان

 مدارس -

 مساجد -

 هااستادیوم -

 سینما و تئاتر -

 های اجتماعاتسالن -

 های بزرگفروشگاه -

 مسافربری هایترمینال -

 نفر 300فضاهای سرپوشیده با تجمع بیش از  -

 ها با تولید آلودگیساختمان

 هاپاالیشگاه -

 انبارهای سوخت -

 مراکز گازرسانی -

 ها با اهمیت فرهنگی و ملیساختمان
 موزه ها -

 هاکتابخانه -

 ساختمان با اهمیت متوسط

 ساختمان مسکونی -

 ساختمان تجاری -

 ساختمان اداری -

 هاهتل -

 های طبقاتیپارکینگ -

 انبارها -

 هاکارگاه -

 های صنعتیساختمان -

 ساختمان با اهمیت کم

 انبارهای کشاورزی -

 های نگهداری دامسالن -

 ساختمان های موقتی -
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 معلوم بودن مشخصات ساختمان مجاور 1. 2. 4

دلیل کنیم. میاسااتفاده فاصااله درز انقطاع برای محاساابه  های طبقاتتغییرمکاناز جذر مجموع مربعات با فرض معلوم بودن تغییر مکان برای هر دو ساااختمان، 

ها این اساات که حداک ر تغییرمکان مطلق در هنگام زلزله در دو ساااختمان، به طور همزمان اتفاق  جاییمربعات به جای جمع جبریِ جابه جذر مجموعاسااتفاده از 

 شود.های مطلق استفاده نمیافتد، بنابراین از جمع جبری تغییرمکاننمی

 

 
 استفاده از جذر مجموع مربعات برای محاسبه درز انقطاع -14 شکل

 

ساختمان  4مثال  ساختمان   9: در کنار یک  ست و تغییرمکان     دیگری طبقه 9طبقه،  شده ا ساختمان انجام  های را میخواهیم احداث کنیم. طراحی 

های ساختمان مجاور نیز در دسترس باشد، با استفاده از جداول زیر،      اگر تغییر مکانبا تحلیل غیرخطی بصورت زیر بدست آمده است.     طبقات آن

 را ارائه کنید. فاصله بین دو ساختمانمقدار پیشنهادی خود برای 

 

 موجود طبقه 9ساختمان  مشخصات -2 جدول

 طبقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 (cmفاصله از تراز پایه ) 430 750 1070 1390 1710 2030 2350 2670 2990

 (𝒎𝒎) تغییر مکان جانبی غیرخطی 41 88 122 159 195 229 250 274 310

 

 جدید طبقه 9مشخصات ساختمان  -3 جدول

 طبقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 (cmفاصله از تراز پایه ) 440 760 1080 1400 1720 2040 2360 2680 3000
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 (𝒎𝒎) تغییر مکان جانبی غیرخطی 32 57 85 110 154 189 226 264 296

 

 کنیم.های غیرخطی آن استفاده میهای جانبی غیرخطی دو ساختمان موجود است، از روش جذر مجموع مربعات تغییرمکانباتوجه به اینکه مقادیر تغییرمکان حل:

 توان از روش پنج هزارم ارتفاع استفاده کرد.طبقه بیشتر بوده و نمی 8همچنین تعداد طبقات ساختمان از 

�̅�𝑀 1 = 310 𝑚𝑚           .        �̅�𝑀 2 = 296 𝑚𝑚 

𝐷 = √�̅�𝑀 1
2 + �̅�𝑀 2

2 = 430 𝑚𝑚     →     45 𝑐𝑚 

تر هم این فاصله در نظر گرفته متر فاصله داشته باشند. واضح است که اگر در طبقات پایینتیسان 45شود، دو سازه در طبقه آخر باید از هم همانطورکه مشاهده می

 بندی کرد.توان طبقات را تیپمی های قبل،شود. لذا مشابه با م الزیادی از زیربنای ساختمان به درز انقطاع اختصاص داده می شود، فضای

 باشد نه مرز زمین مجاور.مجاور میفاصله بدست آمده از ساختمان  توجه شود که

 

 بی معنی است. درز انقطاعاگر زمین مجاور معبر عمومی باشد، رعایت فاصله  :نکته

آور و تحلیل تاریخچه زمانی استفاده شود، نرم افزار مقدار تغییرمکان جانبی غیرخطی را گزارش خواهد داد. اما های غیرخطی نظیر تحلیل پوشاگر از تحلیل نکته:

های خطی نظیر استاتیکی معادل و تحلیل طیفی استفاده شود، نرم افزار مستقیما قادر به محاسبه تغییرمکان جانبی غیرخطی نیست و باید در صورتیکه از تحلیل

 بدست آید. کرد تا تغییرمکان جانبی غیرخطیضرب  dCتغییرمکان جانبی خطی را در ضریب بزرگنمایی تغییرمکان 

 

 مشخصات ساختمان مجاورمعلوم نبودن  2. 2. 4

ای است که  گونهایم. اما معموالً شرایط به درقسمت قبلی با در اختیار داشتن تغییرمکان جانبی ساختمان مجاور، فاصله بین ساختمان موجود و جدید را بدست آورده      

حاسبات ساختمان مجاور را در اختیار داشته باشیم و یا با استفاده از       نداریم. درواقع یا باید دفترچه مهای ساختمان مجاور  به هنگام طراحی، اطالعاتی از تغییرمکان

سازی کرده و تغییرمکان آن  نقشه  سازه را مدل ستاندارد    های آن،  که اطالعاتی از پیشنهاد دیگری را برای حالتی  2800را بدست آوریم. باتوجه به دشواری این کار، ا

 آوریم:حالت درز انقطاع )فاصله ساختمان جدید از مرز زمین مجاور( را از فرمول زیر بدست میکند. در این ساختمان مجاور نداریم، ارائه می

درز انقطاع = 0.7 𝐶𝑑∆𝑒𝑢= 0.7 ×  (تغییرمکان جانبی غیرخطی)

 

ها را خطی بدست آمده از این تحلیل های شود. تغییرمکان های خطی مانند استاتیکی معادل یا طیفی استفاده می  از تحلیل ،های طرح از ابتدامعموالً برای ساختمان 

 کنیم. به تعییرمکان جانبی غیرخطی تبدیل می dCضریب بزرگنمایی با ضرب در 

 

، احداث کنیم. سیستم وجود داردطبقه  9ساختمان  در طرف دیگر آنمعبر عمومی و  آن طرفیک ی را که دراطبقه 10خواهیم ساختمان : می5مثال 

صورت زیر ارائه شده است. به ETABSافزار در نرم EXALLجانبی سازه تحت اثر زلزله  قاب خمشی بوده و تغییرشکلباربر جانبی این ساختمان 

از مرز زمین مجاور را بدست آورید و پیشنهادی برای درز انقطاع ارائه ساختمان همه طبقات مشخصات ساختمان مجاور در دسترس نیست. فاصله 

 کنید.
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شتر از  ساختمان دارای تعد حل:  ستفاده کرد. طبقه بوده و نمی 8اد طبقات بی ستاندارد   توان از روش پنج هزارم ارتفاع ا شی      2800مطابق ا ستم قاب خم سی ، برای 

 .باشدمی 4.5ضریب بزرگنمایی برابر 

 

 طبقه جدید 10مشخصات ساختمان  -4 جدول

 طبقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

106 94 84 72 60 49 38 27 18 10 ∆𝒆𝒖 (𝒎𝒎) 

 

فاصله از مرز زمین مجاور طبقه 1 = 0.7 × 4.5 × 10 = 31.5 𝑚𝑚           → انتخاب   ∶ 5 𝑐𝑚 

فاصله از مرز زمین مجاور طبقه 2 = 0.7 × 4.5 × 18 = 56.7 𝑚𝑚           → انتخاب   ∶ 10 𝑐𝑚 

فاصله از مرز زمین مجاور طبقه 3 = 0.7 × 4.5 × 27 = 85.05 𝑚𝑚         → انتخاب   ∶ 10 𝑐𝑚 

فاصله از مرز زمین مجاور طبقه 4 = 0.7 × 4.5 × 38 = 11.97 𝑚𝑚         → انتخاب   ∶ 15 𝑐𝑚 

فاصله از مرز زمین مجاور طبقه 5 = 0.7 × 4.5 × 49 = 154.35 𝑚𝑚       → انتخاب   ∶ 20 𝑐𝑚  

فاصله از مرز زمین مجاور طبقه 6 = 0.7 × 4.5 × 60 = 18.9 𝑚𝑚           → انتخاب   ∶ 20 𝑐𝑚  

فاصله از مرز زمین مجاور طبقه 7 = 0.7 × 4.5 × 72 = 226.8 𝑚𝑚         → انتخاب   ∶ 25 𝑐𝑚  

فاصله از مرز زمین مجاور طبقه 8 = 0.7 × 4.5 × 84 = 264.6𝑚𝑚          → انتخاب   ∶ 30 𝑐𝑚  

فاصله از مرز زمین مجاور طبقه 9 = 0.7 × 4.5 × 94 = 29.6 𝑚𝑚           → انتخاب   ∶ 30 𝑐𝑚 

 

سازه نکته:  ست   در صرفه این ا شت که کاهش مقطع       که در طبقات پایین درز انقطاع ک های بلند مقرون به  شود. باید توجه دا شتر  شد و در طبقات باالتر بی متر با

ستون     تواند تنها از یها میستون  ستون متقارن نیست؛ لذا در  شود و کاهش مقطع  ستون بیش از  ک وجه انجام  متر کاهش سانتی  7.5های بتنی اگر یکی از وجوه 

ستون از      شد، در خم میلگردهای طولی  شته با شکل ایجاد می دا صیه می  یک طبقه به طبقه دیگر م  مترسانتی  5باهم  هادرز انقطاع تیپ شود اختالف شود. پس تو

 شود.ورت، استفاده از دیتیل زیر پیشنهاد میدرغیر این ص .متر( تفاوت داشته باشندسانتی 7.5)کمتر یا مساوی 
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 گرید طبقه به یاطبقه از متریسانت 7.5 از شیب انقطاع درز اختالف در ستون خاص لیتید -15 شکل

 

 

 تغییرمکان غیرخطی استفاده کرد.جای استفاده از روش پنج هزارم ارتفاع، از روش طبقه و کمتر نیز می توان به 8های در ساختمان توجه:

 

 ددر حاالت زیر ارائه کنی طبقه آخر طبقه احداث شود. پیشنهاد خود را برای درز انقطاع 3 ایطبقه در کنار کتابخانه 3قرار است بیمارستانی : 6مثال 

 باشد.قاب خمشی ویژه بتنی + دیوار برشی ویژه می دیوار سیستم باربر جانبی بیمارستان و در نظر داشته باشید که

 الف( اطالعات ساختمان مجاور )کتابخانه( در دسترس نباشد و اطالعات بیمارستان بصورت زیر باشد.

 

 اطالعات بیمارستان -5 جدول

 طبقه 1 2 3

c b a ∆𝒆𝒖 (𝒎𝒎) 

 

 در دسترس بوده و اطالعات آن بصورت زیر باشد.ب( اطالعات ساختمان مجاور )کتابخانه( 

 

 اطالعات ساختمان مجاور )کتابخانه( -6 جدول

 طبقه 1 2 3

f e d ∆𝒆𝒖 (𝒎𝒎) 

 

ستان در گروه      ق شت که بیمار سمت )الف( و )ب( باید توجه دا سازه     « های با اهمیت خیلی زیادساختمان »بل از حل ق ستم  سی ضریب  قرار دارد و باتوجه به  ای، 

 باشد.می 5.5برابر  dCبزرگنمایی 
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 گیریم.مقدار تغییر مکان جانبی غیرخطی طرح در نظر می %70حداقل فاصله طبقه اخر ساختمان از زمین مجاور را برابر  حل )الف(:

فاصله از مرز زمین مجاور طبقه آخر = 0.7 × 5.5 × 𝑐 = 3.85 𝑐 

 

 نیم.کرا در ضریب بزرگنمایی ضرب میباتوجه به اینکه تغییرمکان خطی را در اختیار داریم، برای تبدیل به تغییرمکان غیرخطی، آن حل )ب(:

�̅�𝑀 1 = 5.5 𝑐           .        �̅�𝑀 2 = 5.5 𝑓 

𝐷  فاصله دو ساختمان از یکدیگر  = √(5.5 𝑐)2 + (5.5 𝑓)2 

 

 نامه آمریکا برای محاسبه مقدار درز انقطاع چیست؟نظر آیین

ستاندارد    سبه درز انقطاع در ا ساختمان  2800محا سبه درز انقطاع توسط      طبقه و یا با اهمیت زیاد و خیلی زیاد 8های بیش از برای  شابه روند محا نامه  آیینتقریباً م

شد.  آمریکا می ساختمان از جذر مجموع مربعات جابه     ASCE7-22نامه آیینبا صله دو  سبه فا ستفاده   جاییمطابق بند زیر، برای محا ساختمان ا های غیرخطی دو 

 کند.درصورت لزوم تأکید میها را کند. از طرفی در نظر گرفتن پیچش و تغییرشکل دیافراگممی

صورتی  ASCE7-22نامه آیین سازه در مجاورت معبر عمومی  در شد و  که  ساخ نبا صله از آن مرز را    تمان مجاور با یک مرزی مانند مرز  شد، حداقل فا همجوار با

سازه در نظر می  شی می    برابر تغییرمکان غیرخطی  صلب به همراه دیوار بر سازه دارای دیافراگم  شکل جانبی آن    گیرد. از طرفی در مواردی که  شد و مقدار تغییر با

 کند:ار جداسازی ساختمان از ساختمان مجاور را بصورت زیر پیشنهاد میمقد FEMA-2009قابل تخمین زدن نیست، مطابق 

مترمیلی 25 = مقدار جداسازی از ساختمان مجاور متر ارتفاع 6متر باالی  3متر به ازای هر میلی 13 +   
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 2800کند که اسااتاندارد ارتفاع از تراز پایه لحاظ میدرصااد  4اری بیش از درز انقطاع را برای جلوگیری از تنه زدن مقد FEMA273-1997 نامهآیین توجه:

 طبقه و کمتر رویکردی تقریباً مشابه دارد. 8های برای ساختمان

 

 افزاردرز انقطاع در نرم 5

سان نیز م    ساختمان به یکدیگر دو رویکرد متفاوت وجود دارد. در رویکرد اول که مطلوب مهند شد، از برخورد دو  یدر حالت کلی برای در نظر گرفتن برخورد دو  با

اسبه این فاصله در قسمت قبلی توضیح داده شد و در این قسمت مراحل و       حشود. نحوه م ها جلوگیری میسازه به یکدیگر با در نظر گرفتن فاصله مناسب بین آن   

 توضیح داده خواهد شد. ETABSافزار نکات آن در نرم

شوند و اثر تنه زدن دو ساختمان سازی میمدل sapافزار در نرمدر کنار یکدیگر  سازی دارد، دو سازه با فاصله کمقاتی و مقاومدر رویکرد دوم که بیشتر جنبه تحقی

 گیرد. در ادامه توضیح مختصری در این مورد نیز داده خواهد شد.به یکدیگر مورد بررسی قرار می

 

 Etabsافزار محاسبه مقدار درز انقطاع با استفاده از نرم 1. 5

ستاندارد  باتوجه ب صله درز انقطاع ابهاماتی دارد، لذا به آیین  2800ه اینکه بند ا نامه کنیم. مطابق آیینهم مراجعه می ASCE7-22نامه در مورد در نظر گرفتن فا

ASCE7-22         شکل ستخراج تغییر شد، در ا سی  سمت قبلی برر شود. پس از    که در ق سازه باید لحاظ  ش  caseها، پیچش  ستفاده  کلهایی در کنترل تغییر ها ا

و در تحلیل دینامیکی طیفی  EYALLو  EXALLلحاظ شااده باشااد. در تحلیل اسااتاتیکی معادل    و خروج از مرکزیت ها پیچش تصااادفیکنیم که در آنمی

SPEX  وSPEY  به عنوانcase.هایی خواهند بود که در بررسی تغییرشکل طبقه لحاظ خواهند شد 

ستفاده کرده در مواردی که از تحلیل دینامیکی  سخ ایم، میطیفی ا ستخراج کرد  های مربوط به جابهتوان پا جایی نقاط را از تحلیل دینامیکی طیفی و ترکیب مودها ا

نامه ر آیینجایی دسازی و تعیین جابهکنیم. اما باید توجه داشت که تخفیف مربوط به تحلیل دینامیکی طیفی در همپایهای آن را در زیر مشاهده مینامهکه بند آیین

های caseرا نیز بر اساس ایم، دریفت و درز انقطاع آنشود اگر از تحلیل دینامیکی طیفی استفاده کردهجدید آمریکا حذف شده است. ولی در هرصورت توصیه می    

 مربوط به این تحلیل کنترل کنیم.
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نامه بارگذاری آمریکا حذف شده است که آیین 22و  16از ورژن  ریفت و تغییرمکانجهت کنترل د همانطورکه اشاره شد، تخفیف مربوط به آنالیز دینامیکی طیفی

 کنیم.در ادامه مشاهده می

 

 

 

 چه نکاتی را بایستی کنترل کنیم؟ ETABSافزار اما در نرم

های زیر در کمترین زمان به نتایج مناسبی برسیم. پس قدمافزار برقرار کنیم تا با کمترین خطا ای و نرمنامهدر طراحی بایستی بتوانیم ارتباط خوبی بین نکات آیین

 کنیم:را طی می

 

 مالحظات معماری و طراحی سازه قدم اول:

در جایی که درز انقطاع اهمیت دارد، پیدا کنیم. لذا نکات زیر را همزمان در  اسبی نسبت به وجوه کناری ساختمان ودر ابتدا )قبل از شروع طراحی( بایستی دید من

 کنیم.کنیم و درصورت نیاز با مهندس معمار مشورت میگیریم و در طراحی لحاظ مینظر می

بیشتری را به خود اختصاص دهند توانند ابعاد های کناری سازه ارائه کرده است، فقط از سمت داخل ساختمان میابعادی که مهندس معمار برای ستون (1

 و در قسمت بیرونی ساختمان، محدودیت وجود دارد.

 در قسمت داخلی ساختمان ممکن است با محدودیت ابعادی نظیر ابعاد حداقل پارکینگ مواجه باشیم. (2

 

های کناری به درز انقطاع که ستون بایستی توجه داشت   ز باشد،  که ابعاد بیشتری نسبت به آنچه که معمار در نظر گرفته باشد، نیا   درصورتی  گیریمپس نتیجه می

 و ملک مجاور تجاوز نکند.

 

 تعیین مقدار اولیه درز انقطاعقدم دوم: 

مدنظر طبقه و یا سااااختمان با اهمیت زیاد و خیلی زیاد  8های طبقات را در اختیار نداریم. در نتیجه اگر سااااختمانی با بیش از در ابتدای طراحی مقادیر تغییرمکان

شد، نمی  ستاندارد    با شخص کنیم. زیرا ا ساختمان  2800توانیم مقدار درز انقطاع را در ابتدا م سازه مرتبط  ها، درز انقطاع را به تغییرمکانبرای این نوع  های جانبی 

 در این حالت دو روش داریم: کرده است.
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ز روش پنج هزارم ارتفاع از تراز پایه محاسبه کنیم و در انتهای طراحی در کنترل دریفت، دریفت به عنوان مقدار اولیه، درز انقطاع را در طبقات با استفاده ا :1روش 

 شود، محدود کنیم.ای، به عدد دیگری که در آن درز انقطاع رعایت مینامهطبقات را عالوه بر محدودیت آیین

ایم کمتر یا کنیم. اگر از مقداری که برای درز انقطاع لحاظ کردهبقات را بررسی میجایی طایم. حال جابهای جواب گرفتهفرض کنید از دریفت طبقات سازه مثال:

 دهیم تا کمتر از درز انقطاع شود.ها را دوباره کاهش میجاییها و جابهمساوی باشد، درز انقطاع رعایت شده است. درغیر اینصورت با افزایش سختی سازه، دریفت

 

ست باالتر در نظر می در این روش ابتدا درز : 2روش  ست می     گیریم و آنانقطاع طبقات را کمی د ساختمان بد ستفاده از تغییرمکان حداک ر مجاز  در  آوریم.را با ا

شد، زیرا جابه   ستفاده    این حالت مطمئن هستیم که قطعاً درز انقطاع رعایت خواهد  شند. پس ابتدا با ا ستی کمتر از مقدار مجاز با از مقادیر  جایی و دریفت طبقات بای

 کنیم.نامه مطابق زیر، مقدار درز انقطاع را مشخص میمجاز آیین

 طبقه 5ها تا ساختمان -

∆𝑎= 0.025 ℎ              → درز انقطاع         = 0.7 × 0.025 × ℎ 

 هاسایر ساختمان -

∆𝑎= 0.025 ℎ              → درز انقطاع         = 0.7 × 0.02 × ℎ 

 

 شود.توصیه می« روش اول»در حالت کلی  توجه:

 

 های کنترلی درز انقطاعمشخص کردن زلزلهقدم سوم: 

 های کنترلی درز انقطاع را انتخاب خواهیم کرد.های مجاور و همچنین نوع تحلیل، زلزلهدر این قسمت باتوجه به جایگیری ساختمان و ساختمان

 

 زلزله کنترلیتعیین  - 7 جدول

 تحلیل استاتیکی معادل -

 

 1حالت  هار طرف ساختمان فضای باز باشد.چ

 تحلیل دینامیکی -

EXALL تحلیل استاتیکی معادل 

 

ساختمان از یک طرف به ساختمان 

 مجاور محدود باشد.
 2حالت 

SPXE تحلیل دینامیکی 
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EXALL  استاتیکی معادلتحلیل 

 

ساختمان از دو طرف به ساختمان 

 مجاور محدود باشد.
 3حالت 

SPXE تحلیل دینامیکی 

EXALL 

EYALL 
 تحلیل استاتیکی معادل

 

ساختمان از سه طرف به ساختمان 

 مجاور محدود باشد.
 4حالت 

SPXE 

SPYE 
 تحلیل دینامیکی

 

 تلقی شود. فضای باز و گذر در جدول فوق، حیاط توجه:

 

 افزارقدم چهارم: برداشت اطالعات از نرم

های نامنظم های سازه برای سازه، جهت محاسبه تغییرمکان 2800افزار به منظمی یا نامنظمی پیچشی سازه بستگی دارد. مطابق استاندارد     برداشت اطالعات از نرم 

تواند در های جانبی مراکز جرم سازه می های منظم، تغییرمکانشود ولی در سازه  های کناری ساختمان بررسی می  های جانبی لبهکانپیچشی )زیاد یا شدید(، تغییرم  

 نظر گرفته شود. 

 

 EXDRIFTسازی را بر اساس همپایهسازی را لحاظ کنیم، جایی طبقات بر اساس تحلیل طیفی توجه داشته باشیم که اگر بخواهیم همپایهدر محاسبه جابه توجه:

نامه آمریکا سازی در آیین. اما همانطورکه اشاره شد، تخفیف با استفاده از همپایهگیریممیشوند، در نظر محاسبه می یکه براساس دوره تناوب تحلیل EYDRIFTو 

 شود.حذف شده است و در جهت اطمینان توصیه نمی
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 افزاراستخراج نتایج نرممسیر  -16 شکل

  

 قدم پنجم: محاسبه مقدار درز انقطاع

های ایم. در انتها باتوجه به اینکه مشخصات ساختمان مجاور را در اختیار داریم یا نه، مطابق م الافزار بدست آوردهتا بدین جا تغییرمکان جانبی خطی طرح را از نرم

 کنیم.رح طبقات و در نهایت مقدار درز انقطاع را محاسبه میهای قبل، تغییرمکان غیرخطی طحل شده در قسمت

 

 

 Sapافزار اثر تنه زدن در نرم 2. 5

توان به هنگام زلزله وجود دارد. اثر این برخورد یا تنه زدن را می ها به یکدیگرها لحاظ نشود، احتمال برخورد این ساختمانکه درز انقطاع مناسب برای ساختمانزمانی

ها با در نظرگیری یک المان سازی سازهدر این حالت مدلمدل کرد و کفایت یا عدم کفایت مقاطع برای تحمل این نیروی ضربه را بررسی کرد.  sapافزار در نرم

GAP ثر ضربه در شود. در نهایت به وسیله انجام تحلیل خطی یا غیرخطی، به صوت استاتیکی یا دینامیکی، نیروهای ایجاد شده در ابین دو سازه انجام می

 شود.بررسی میای های مختلف سازهالمان
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 SAPفزار ادر نرم GAPتعریف المان  -17 شکل
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 بین دو ساختمان GAPترسیم المان  -18 شکل

 

 نحوه کنترل و اجرای درز انقطاع 6

شده تا در محل در ساختمان بتنی و فوالدی اگر قرار است نمای جانبی ساختمان اندود ماسه سیمان و پالستر سیمان سفید شود، الزم است این ضخامت محاسبه 

خواهد بود که اگر کنترل اصلی )کنترل ها ریزی سقفهای بعدی در بتنباشد. کنترلدرز انقطاع به هنگام اجرای فونداسیون می کنترل اصلیدرز انقطاع قرار نگیرد. 

در ساختمان  مطابق اصول اجرایی رایج کنترل درز انقطاع های بعدی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.به هنگام اجرای فونداسیون( به درستی صورت نگیرد، کنترل

 .بتنی و فوالدی اندکی با یکدیگر تفاوت دارد که در ادامه به بررسی هریک خواهیم پرداخت

 

 انجام شود. ریزیقبل از بتنکنترل درز انقطاع بایستی  نکته:

ها در اثر رعایت درز انقطاع، ابعاد پارکینگ استانداردها را نقض نکند و در چنین مواردی باید  شدن فاصله ستون    ناظر مربوطه باید دقت داشته باشد که با کم   نکته:

 گزارش تهیه شود.
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 بتنیساختمان کنترل درز انقطاع در  1. 6

ساختمان  شه    ،های بتنیدر  صلی در زمان آرماتوربندی و قرار دادن ری سیون و قبل از بتن   کنترل ا ستون در داخل فوندا شد. خجام نریزی آن اهای  کنترل درز واهد 

ساختمان بتنی باید از پشت تنگ   شود. انقطاع در  ستون    ایفاصله این حالت، در  ها تا مرز زمین مجاور لحاظ  شود  تا مرز زمین مجاور بایدکه از پشت تنگ   ،لحاظ 

 شود.بصورت زیر محاسبه می

فاصله از پشت تنگ تا مرز زمین مجاور = C + t + D 

Cکاور بتن : 

tضخامت اندود نمای جانبی : 

Dعرض درز انقطاع : 

 

 
 کنترل ابعادی درز انقطاع در ساختمان بتنی -19 شکل

 

 که دیوار برشی بتنی در وجوه کناری ساختمان موجود باشد، کنترل بصورت مشابه انجام خواهد شد.درصورتی :1توجه 

که در ملک مجاور ساختمانی موجود ؛ لذا زمانیرود که در زمان احداث ساختمان، ملک مجاور خالی باشداندود نمای جانبی ساختمان معموالً زمانی بکار می :2توجه 

 هد بود.خوا t=0باشد، 

 

 ساختمان فوالدیکنترل درز انقطاع در  2. 6

ها باید دقت زیادی داشت و  اشد. در نصب صفحه ستون    بها میو نصب صفحه ستون    در زمان اجرای آرماتورگذاری فونداسیون  در ساختمان فوالدی، کنترل اصلی  

شد، می سانتی  2یا  1ایی در حد جاگر جابه ستون جبران کرد.    توان آنمتر با صب  ستون    را به هنگام ن ساختمان فوالدی باید از وجه بیرونی  کنترل درز انقطاع در 

 شود.بصورت زیر محاسبه می ،لحاظ شود تا مرز زمین مجاور بایدستون  وجه بیرونیکه  ایفاصله ،در این حالت تا مرز زمین مجاور لحاظ شود. فوالدی

فاصله از وجه بیرونی ستون تا مرز زمین مجاور = t + D 

tضخامت اندود نمای جانبی : 

Dعرض درز انقطاع : 
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 کنترل ابعادی درز انقطاع در ساختمان فوالدی -20 شکل

 

 انقطاع باید رعایت شود.که در ساختمان فوالدی از دیوار برشی برای سیستم باربر جانبی استفاده شود، نکات مربوط به قسمت بتنی درمورد درز درصورتی توجه:

 

 هادرز انقطاع در ساختمان های مختلفکاربرد 7

و کنترل آن در ساختمان پرداختیم. درز انقطاع گاهی کاربردهای دیگری نیز دارد که در  از درز انقطاع، نحوه محاسبات   های قبل به بررسی علت استفاده  در قسمت 

 ها خواهیم پرداخت.ادامه به بررسی آن

سر و کار داریم. پالن ها با پالنساختمان گاهی در  شاهده می   های پیچیده  شکل زیر م ساختمانی با چنین پالنی    ای از آنکنیم نمونههایی که در  ستند. اگر  ها ه

 ا بسیار دشوار است. زیرا مسئله پیچش سازه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.هساخته شود، طراحی آن بدون در نظر گرفتن برخی تکنیک

 

 
 های پیچیدهای از پالننمونه -21 شکل

 



 

 

29 

. با تقسیم ساختمان به چند بخش منظم نیمکهایی فرار کنیم، ساختمان را به چند بخش منظم تقسیم میبرای اینکه از شرایط سخت و پیچیده طراحی چنین پالن

شااکل به  Tو  Lهای ای از اجرای درز انقطاع و تبدیل پالنشااود. در شااکل زیر نمونهکنترل میهای طراحی مساائله پیچش و پیچیدگی، «درز انقطاع»توسااط 

 های منظم مستطیلی را مشاهده می کنیم.پالن

 

 
 های پیچیدهکاربرد در انقطاع در منظم کردن پالن -22 شکل

 

سازه  ستاندارد  همچنین در  ست. تأکید آیین  ،2800های بنایی مطابق ا سازه در نظر گرفتن درز انقطاع در موارد زیر الزامی ا شتر از جهت عملکرد  نامه برای این  ها بی

های باتوجه به محدودیت طبقات سااازهضااروری اساات. نیز برای جلوگیری از تنه زدن دو ساااختمان مجاور تعبیه درز انقطاع باشااد. همچنین در برابر زلزله می آن

 شود.متر محاسبه میسانتی 5درز انقطاع از روش اول و در حدود بنایی، عرض 
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ها برای عملکرد مناسب دارای ها مطرح است، مورد بحث نیست؛ زیرا این سازهکه در سایر سازهصورتیهای بنایی بحث نامنظمی پالن بهدر ساختمان (1

 ن است که در اینصورت نیاز هست تا برای آن سازه درز انقطاع تعبیه شود. بودن پال« نامتقارن»ها محدودیت زیادی هستند. یکی از این محدودیت

ای را به عنوان درز انقطاع جهت جلوگیری از تنه زدن به ساختمان مجاور تعبیه کنیم. ها الزم است فاصلههای بنایی نیز مانند سایر ساختماندر ساختمان (2

، از رابطه پنج هزارم ارتفاع ساختمان برای تعیین مقدار درز انقطاع هستیمطبقه بدون زیرزمین  2به اینکه در تعداد طبقات محدود دلیل در این حالت به

 کنیم.استفاده می

درز  ، نیاز است در محل اختالف ارتفاعمتر بیشتر شود، باتوجه به رفتار متفاوت دو قسمت ساختمانسانتی 60زمانی که فاصله دو سقف در یک طبقه از  (3

دهد دیوارهای حد فاصل دو قسمتی که نامه اجازه میالبته در روش دیگری آیین جدا شوند. ود و دو قسمت ساختمان در این محلاده شانقطاع قرار د

 بندی اضافی مناسب تقویت شوند.اختالف تراز دارند، با کالف

ها، نامه برای عملکرد مناسب این ساختمانآیین اگر نسبت طول به عرض ساختمان بنایی بیش از یک مقدار خاصی باشد، پالن آن مستطیلی شده و (4

 کند.ها را به دو یا چند قسمت با استفاده از درز انقطاع تقسیم میآن

بیش از حد معینی باشد، ساختمان را از حالت متقارن بودن خارج کرده و عملکرد آن بدون تعبیه درز انقطاع نامناسب گی ساختمان آمدکه پیشدرصورتی (5

 خواهد بود.

 

درز انقطاع در سازه 
های بنایی

جلوگیری از تنه زدن دو ساختمان( 2

𝑳)3نسبت طول به عرض پالن ساختمان بیشتر از ( 4

𝑫
>3)

پالن ساختمان نامتقارن( 1

درصد بعد پالن20پیش آمدگی  های پالن بیشتر یا مساوی ( 5

سانتیمتر در طبقات ساختمان60اختالف تراز بیش از ( 3
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 های بناییدرز انقطاع در سازه -23 شکل

 نکات اجرایی و حقوقی در حوزه درز انقطاع 8

های مصوب داشته باشند، چون در غیر این صورت و حتی با وجود تایید مراجع قانونی طراحان معماری و سازه باید دقت الزم را نسبت به درج درز انقطاع در نقشه

باشد. همچنین مهندس ناظر نیز موظف به مهندسی و شهرداری(، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از عدم طراحی صحیح بر عهده مهندس طراح سازه می)نظام 

نگیرد، الزم  یات الزم وجود نداشته و همکاری از طرف تیم اجرای ساختمان صورتکه جزئباشد و در صورتیهای طراحی میاجرای دقیق درز انقطاع مطابق با نقشه

 است گزارش تهیه کرده و به مراجع ذیصالح تحویل دهد.

های معماری، مقدار درز انقطاع را استخراج کند. ناظر باید توجه داشته باشد که نیازی به بررسی رعایت یا عدم رعایت درز ناظر ساختمان بایستی با مراجعه به نقشه

ساز و چه قدی      ساختمان مجاور )چه نو سط  ست رعایت درز انقطاع و اجرای آن    انقطاع تو ست. آنچه برای ناظر مهم ا شه می( نی ست که  سازه  هایمطابق نق ای ا

 نظارتش را بر عهده دارد. 
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 هانحوه نمایش درز انقطاع در نقشه -24 شکل

 

ها و جانوران نداشته باشند؛ نیاز ثیر منفی نداشته باشد و همچنین خطری برای انسانبر روی زیبایی فضای شهری تأ ر برای این که درزها باز نمانند،انتهای کادر 

، نامهمقررات ملی ساختمان بیان شده است و مطابق این دو آیین 6و مبحث  2800استاندارد  این موضوع دراست تا با مصالح مناسب فاصله درز انقطاع پر شود. 

 پذیر پر کرد.انعطافتوان درز انقطاع را توسط مصالح می
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باشد. در هیچ صورتی این فاصله نباید توسط مصالح بنایی و بتن پر شود. در چنین مواردی پذیر شامل ماسه بادی، پالستوفوم و سایر موارد دیگر میمصالح انعطاف

یونولیت زیرا شود؛ تفاده از یونولیت برای بستن درز انقطاع پیشنهاد نمیناظر نباید به مالک اجازه این کار را دهد و الزم است در گزارشات خود قید نماید. همچنین اس

های گالوانیزه یا توری درز انقطاع از ورق پوشاندنشود. در بعضی از موارد برای با تابش آفتاب و بارش باران جمع شده و از محل تعیین شده برای آن خارج می

 شود.شود تا از افتادن آن جلوگیری شود و به دو طرف نما پیچ میتوری مرغی بر روی درز انقطاع گذاشته میشود؛ به این صورت که ورق یا مرغی استفاده می

 

 

 پر کردن درز انقطاع در فونداسیون با یونولیت -25 شکل

 

 مسئولیت رعایت جزئیات فنی درز انقطاع 9

 ،های تک ناظردر پروژه هایی که چهار مهندس ناظر دارد.و پروژه استیک مهندس ناظر  دارای هایی کهپروژه .وجود دارددو حالت متفاوت  ،هاهژپرو بیشتردر 

های مشترکی که با توجه به کنترل ،های چهار ناظرهدر پروژه. باشدمسئولیت رعایت جزئیات فنی مربوط به محاسبه درز انقطاع با مهندس عمران و یا معماری می

الزم است هر دو ناظر نسبت به بررسی و مطابقت درز  ،کاری ساختمان وجود دارداجرای اسکلت و سفت ،بندیمعماری ساختمان در مراحل آکسدر بخش سازه و 

درز انقطاع های معماری و عمران در ارتباط با عدم رعایت بنابراین هر دو مهندس ناظر رشتهاقدام نمایند.  ی مربوطههاپیگیری و  های مصوبانقطاع با نقشه

پس مهندس ناظر موظف شود. انجام می ،ه شدهئهای اراها با کارشناسی پروژه و بررسی اسناد و مدارک و گزارشمیزان قصور آنتعیین ولیت دارند و ئساختمان مس

بردار حضور هایی که ناظر نقشهست که در پروژهالزم به ذکر ا. ای و به موقع به مرجع صدور پروانه اعالم نمایداست عدم رعایت درز انقطاع را طی گزارش مرحله

 داشته باشد، کنترل اجرای صحیح باید توسط وی صورت گیرد.
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 پاسخ به سؤاالت متداول 10

 شود؟ر مواردی که دیوار ملک مجاور دارای برآمدگی و فرورفتگی است، کنترل اجرای صحیح درز انقطاع به چه صورت انجام مید 

شیم که     شته با ستون      باید توجه دا شت  شت تا پ سبه، اجرا و کنترل درز انقطاع، پ ست. پس می مالک محا شت تا  توان با اندازهها و همچنین ملک مجاور ا گیری پ

 ت تنگ یا ستون، از اجرای صحیح درز انقطاع اطمینان حاصل کرد.پش

 

 
 مجاور کنترل درز انقطاع در مواجهه به سطح ناصاف دیوار ملک -26 شکل

 

 یا ادامه درز انقطاع تا انتهای فونداسیون ضروری است؟آ 

سیون   سازه « صرفاً »الزامی نبودن ادامه درز انقطاع در فوندا ستاندارد  در بخش  سازه       2800های بنایی ا سایر  ستاندارد برای  ست. در این ا شده ا ها در این مورد ذکر 

 رد:صحبتی نشده است اما در حالت کلی دو دیدگاه وجود دا

 

سیون         :1دیدگاه  های دو ساختمان نقشی در این ضربه    به دلیل این که فاصله درز انقطاع مربوط به ضربه در اثر مشخصات متفاوت دو سازه است و طبیعتا فوندا

 ، پس نیازی به ادامه درز انقطاع در فونداسیون نیست.نخواهند داشت

 

سیون ادامه   :2دیدگاه  ساختمان              اگر درز انقطاع در فوندا ست تحکیمی  ش شند، در اثر ن ساختمان مجاور در تماس با سیون  سیون آن با فوندا شد و فوندا شته با ندا

شته و در نازک     ،جدید سازه مجاور تأثیر منفی گذا ست بر  صوص زمانی پر رنگ می   کاری ترکممکن ا ضوع بخ ساختمان مجاور    هایی بوجود آید. این مو شود که 

سیون آن  شده و تا حدودی یکپارچه              قدیمی بوده و فوندا ست  سازه قدیمی دارای قفل و ب سنگی  سیون  سازه جدید با فوندا سیون  ست. در نتیجه بتن فوندا سنگی ا

 نامیم.می «درز نشست» شود،ی دو ساختمان مجاور رعایت میاهشود. این درز که را که در فونداسیونمی

 

ساختمان مجاور می           نتیجه: سیب به  ست( موجب آ ش سیون )درز ن شخیص دهد که عدم رعایت درز انقطاع در فوندا ستی درز انقطاع را تا    اگر مهندس ت شود، بای

 تواند این کار را انجام ندهد.، می1انتهای فونداسیون ادامه دهد. در غیر اینصورت با استناد به دیدگاه 
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 شود؟محسوب می اختمانسخالص  یا درز انقطاع جزو زیربنایآ 

سازی         شهر سکن و  شورای م ساس قانون  ست   ، برا سکونی یا تجاری یا هر کاربری دیگر که در مجاورت آن قرار گرفته ا  ،درز انقطاع جز زیربنای ناخالص واحد م

 .گرددمحاسبه می

 

 باشد؟یا پس از اجرای درز انقطاع، نیاز به مراقبت و نگهداری از آن میآ 

. این بازرسی قرار گیرد و بررسی مورد بازرسیبه طور مستمر وضعیت درزهای انقطاع باید  ،و فوالدی یهای بتندر سازه ،مقررات ملی ساختمان 22مبحث مطابق بله، 

 ای به یکدیگر وارد نشود.ها، ضربهجایی ساختمانشود که به هنگام زلزله در اثر جابهبدین منظور انجام می

 

 

 

( در سطح زمین 2-1-3-3)بند  2800طبقه که دو طبقه آن زیرزمین است و تراز پایه آن مطابق شرایط استاندارد  10درز انقطاع یک ساختمان  برای محاسبه

 مجاز به استفاده از روش پنج هزارم ارتفاع از تراز پایه هستیم؟آیا و باالی طبقات زیرزمین در نظر گرفته شده است، 

شد، پس تعداد طبقات باالی تراز      انقطاع زمانی اهمیت پیدا میباتوجه به اینکه درز  شته با ساختمان مجاور وجود دا ساختمان حرکت و احتمال برخورد با  کند که در 

جهت  h 0,005توان از فرمول باشااد، میطبقه آن باالی تراز پایه می 8پایه برای انتخاب روش محاساابه درز انقطاع مالک خواهد بود. پس در این سااازه که  

 محاسبه درز انقطاع استفاده کرد.
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 اشکاالت اجرایی 11

سمت    شابه همه ق شکاالتی دیده می   م ساختمان، گاهی در اجرای درز انقطاع نیز ا شکاالت اجرایی می    های یک  شناخت دقیق از این ا توان از تکرار آن در شود. با 

 کرد. های جدید جلوگیریپروژه

 

 

 تأسیسات از محل درز انقطاععبور لوله و 

 

 پر کردن درز انقطاع برای استفاده بیشتر از فضا !!

 

پر کردن درز  –پست اجرای یکسره دیوار و عدم استفاده از وال

 انقطاع برای استفاده بیشتر از فضا !!

 

 های گاز و برقعبور لوله استفاده از فضای درز انقطاع برای
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های گاز در ساختمان استفاده از فضای درز انقطاع برای عبور لوله

 عدم رعایت فاصله درز انقطاع –سمت راست 

 

 پذیرعدم پر کردن درز انقطاع توسط مصالح انعطاف
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، تقلید یا  یبرداریکپو هرگونه  باشرردیمکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای شرررکت مهندسرری سرربز سررازه محفو  

 بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. یرقانونیغ بازنشر
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