
 

 

با رویکرد کاهش هزینه در سازه های مدرن  (Drywall) دیوار خشک مصالح نوین ساختمانیبررسی 

  در برابر زلزلهمقاوم سازی ساخت و 
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 اسالمی ، واحد ارومیه ، آذربایجان غربی ، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد  -1

 

 چکیده :

 یعیبط ی دهیپد نیرا در کارنامه خود دارد. جهت مقابله با ا یرانگریبزرگ و و یاست که زلزله ها ییاز کشورها یکی ران،یکشور ا     

و صلب باعث  نیسنگ یسازه ا ریغ یشده است. استفاده از اجزا شنهادیساختمان ها پ یمن جمله سبک ساز یمتعدد یراهکارها

وجب توانند م یآثار م نیکه ا یساختمان ها دارد، به طور یبر رفتار لرزه ا یمنف ریو تاث دهیگرد زلهوارده از جانب زل یروهاین شیافزا

 یاز راهکار ها یکیبه عنوان  ریسبک و انعطاف پذ ی، استفاده از مصالح و ساختار ها زین رانیا در.کامل ساختمان ها شوند ینابود

ز هدف استفاده ا نیبه ا لیمناسب جهت ن یاز ساختارها یکیدر مقابل زلزله در دستور کار قرار گرفت.  منیا یموثر در ساخت بناها

در  یمنیچون سهولت ، سرعت ، دقت باال در اجرا ، ا ییای. مزادباش یم (Drywall Systems) ساخت و ساز خشک یها ستمیس

 امروزه که است شده موجب …آسان و یو نگه دار ریسازه با توجه به کاهش بار مرده ساختمان ، تعم یها نهیبرابر زلزله ، کاهش هز

 نیا ذکر.ردیدر صنعت ساختمان، مورد استفاده قرار گ یمنسوخ سنت یروشها نیگزیساخت و ساز خشک به عنوان جا یها ستمسی

 نیهندسم نرویاست. از ا شرفتیرو به پ ادیبا ارتفاع ز یو ساخت و سازها یانبوه ساز تیجمع شیبا افزا الزم است که امروزه زینکته ن

سائل اجرا و م یساز نهیبه یکه برا یدیجد ستمیآن داشته باشند. س یساز نهیتر به اجرا و به قیعمران مجبور هستند که نگاه دق

 است.( Drywall) سبک یها واریاستفاده شده، د رانیدر موارد خاص در کشور ا” و بعضا ییاروپا یکشور ها رآن د یاقتصاد
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 مقدمه :

 نیترثابت و باال هیسهم انباشت سرما نیشتری. بشود یاز مظاهر رشد و توسعه کشورها محسوب م یکیتوسعه صنعت ساختمان،      

 یها وهیمصالح، ش دیدر تول تیفیبخش وجود دارد. ارتقاء ک نیو کارآمد در ا کردهلیسهم اشتغال در بخش صنعت و جذب افراد تحص

از  یریگکار و بهره یرویاز ن نهیاستفاده به ،یتکنولوژ شرفتیساخت و ساز، رقابت در پ دبه رون دنیبخش و اجرا، سرعت یطراح

  .ندیآیصنعت به شمار م نیدر ا رگذاریتأث یهاساخت، جزء مؤلفه نینو یها یتکنولوژ

 یدر کشورها یول شود یم یابیسال ارز 03ها در کشور حدود  مناسب و عمر کوتاه ساختمان نا یده بهره ،یریپذ خطر ،نیپائ تیفیک

از  شیاست که ب یمحدثات در کشور ما به گونه ا یریخطرپذ تی. وضعگرددیسال برآورد م 133از  شیزمان ب نیا افتهیتوسعه 

برابر  5در کشور حدود  یسرانه مصرف انرژ یقرار دارند. از طرف ادیلرزه با شدت ز نیزم احتمالدر معرض  رانیا شهرهای درصد 03

  .است درحال توسعه یمتوسط کشورها

ساالنه  یتقاضا زانیم یجوابگو باشند ینم نهیبه زیمختلف ن یهاکه از جنبه یسنت یهاموجود در کشور، روش ازیبا توجه به ن      

ب از منابع مناس یریگجهت بهره یصنعت دیتقاضا، حرکت به سمت تول نیبه ا ییپاسخگو یرو برا نی. از اباشد ینم ازیمسکن مورد ن

 وستهیپ یساخت و اجرا ندیساختمان، فرآ یصنعت دیتول. رسدیبه نظر م یضرور ها نهیو کاهش هز یگزند یها کشور و ارتقاء شاخص

مام در ت تیفیشده و از نظر ک دیتول ساختهشیبه صورت مدوالر و پ یساختمان است که در آن اجزاء و عناصر ساختمان یارهیو زنج

بر است که با نسبتاً زمان یندیمهم فرآ نیبه ا دنیاست رس ادهنشان د یمراحل ساخت و اجرا قابل کنترل است. تجربه جهان

زم راستا ال نیاست. در ا سریوابسته، م عیهماهنگ صنا تیریمناسب و مد نیقوان نیتدو ،یزیربرنامه ،یگذارهدف ،یگذاراستیس

فته قرارگر قیدق یمورد بررس زین ایدنمطرح روز  یهایو فناور هاستمیدر کشور، س یکاربرد یپژوهش یها زمان با انجام طرح است هم

 [1] .ساخت و ساز متداول در کشور انجام شود یانطباق آنها با الگوها تیاز قابل نانیو حصول اطم یساز یبوم یسنجو امکان

 

 : (Drywall)دیوار خشک 

 یشود( پانل ساخته شده از د یپانل گچ شناخته م ای یسنگ یورقه ها وار،یبه عنوان گچ تخته، تخته د نی)همچن دیوار خشک     

اکسترود شده در ساخت  کاغذ و مقوا میضخ یورق ها نیها است، معموال ب یبدون افزودن ایسولفات )گچ( با و  میکلس دیاکس

 



 

 

 زر،یسایمواد(، پالست نیاز ا یبیترک ایآزبست  برگالس،ی)معموال کاغذ، فا بریگچ مخلوط با ف [2. ]به کار می رود و سقف یداخل یوارهاید

 تواند باعث خرد شدن، اشتعال و جذب آب شود. یاست که م یمختلف یها یعامل فوم و افزودن

 عیاش صرفه جویی در زمان و هزینه یبرا یسنت گچ در برابر ینیگزیبه عنوان جا در آمریکای شمالی دیوار خشک در ساخت و ساز

 [3شد. ]

ای توان در فضشود و میکه از طریق اتصال با پیچ  به شبکه قطعات فلزی تشکیل می های گچی استشامل پانلاین دیوارها      

ن توان به وزاز مزایای این دیوارها می .های حرارتی مانند پشم شیشه، پلی استایرن و ....استفاده نمودمابین صفحات گچی از عایق

  .[4] عدم نیاز به نازک کاری و اجرای سریع آن اشاره نمود کم،

 :[4] توان به موارد زیر اشاره نمودها میبا سایر تیغهاین دیوار ر مقایسه د

 لرزه کمتریسبک بودن سیستم دیوار تیغه در مجموع باعث کاهش بار مردة ساختمان شده و در نتیجه نیروی زمین .1

 متوجه کل ساختمان خواهد بود.

ای کمی جذب آن خواهد صفحهلرزه نیروی جانبی درونزمینجرم این نوع دیوار تیغه نسبتاً کم بوده و در هنگام وقوع  .2

ز لرزه اای است که در هنگام وقوع زمینشد. در صورت استفاده از اتصاالت مناسب این نوع سیستم دیواری به گونه

 آورد.عمل میخارج شدن دیوار از صفحة خود جلوگیری به

ای نداشته و در صورت اجرای آن به عنوان دیوار الحظهای قابل مصفحهاین نوع سیستم دیوار تیغه، سختی درون .3

 ای این قطعات دستخوش تغییرات عمده نشود.انتظار میرود عملکرد لرزه میانقاب،

دیوارهای  ت بهنسب لرزه احتمال تخریب دیوار،ای است که در هنگام وقوع زمینماهیت این نوع دیوار تیغه به گونه .4

 کند.کمتری نسبت به حالت معمول می سنگین کمتر است و  ایجاد آوار 

 باشد.نمیتغییر اساسی در سیستم  ساختمان  نیاز بهآسانتر و آسیب دیده لرزه تعویض قطعاتپس از زمین .5

 

 مزایای دیوار خشک :



 

 

ای، است. در دیوارهای غیرسازه افتهیبه عنوان جداکننده توسعه  یصنعت مهیو ن یصنعت یهاهای اخیر، استفاده از پانلدر سال     

 های بتنی از انواع مصالح)اوتوکالو شده( و پانلیهای سبک گازها، پانلهای سبک فوالدی و انواع ساندویچ پانلاستفاده از پروفیل

 : [6]و   [5]می باشد ریروش موارد ز نیا ازاتیامت ملهسبک متداول است. از ج

 آلودگی صوتی ناشی از  ساخت و سازمحیط کاری تمیز و ایمن و کاهش  .1

شوند. در نتیجه محصوالت با ها در محیطی مساعد تحت شرایط کنترل شده ساخته میای در کارخانهتمام اعضای سازه .2

ی، سختکیفیت باال می تواند همه روزه بدون توجه به شرایط آب و هوایی تولید گردد. این موضوع در ارتباط با مقاومت، 

 .گرددهای با کیفیت باال میکه نتیجتا منجر به تولید ساختمان ستری های اجزای ساختمان نیز مهم ادوام و روادا

  به حداقل رساندن مسائل اجرایی در محل پروژه .0

 سهولت نصب و اجرا .4

 سبک یصنعت  یهاسهولت حمل و نقل و افزایش سرعت اجرا  استفاده از  پانل لیای ، به دلدر جداکننده های غیرسازه .5

 .دارد تیارجح

های سنتی نیازی به اجرای عایق از انواع پانل، از مزایای عایق بندی حرارتی نیز برخوردارند و بر خالف اکثر روش یبرخ .6

ها، های در داخل این پانلهای سبک و یا تختسازند. استفاده از پلی استایرن به صورت دانهحرارتی از بیرون را منتفی می

  .کندها کمک میپانل یق بندی حرارتبه ارتقاء خاصیت عای

امکان بیشتری برای مرمت اجزای ساختمان وجود دارد.  به دلیل سهولت جمع آوری این اجزا در انتهای عمر مفید آنها، .0

 تواند به سازه دیگری منتقل و نصب شود یا برای اهداف دیگر مجدد مورد استفاده قرار گیرد.اجزای تفکیک شده می

 

 مصالح بنایی : باتفاوت دیوار خشک 

 : [9] عبارتند از یسنت ییبنا یوارهایبا د سهیخشک در ساختمان در مقا یوارهایاستفاده از د یایاز مزا یبرخ

 از زلزله یدر کاهش بار وارده ناش ریچشمگ ریتأث جهیکاهش بار مرده ساختمان و در نت .1

 خشک به سازه یوارهایخشک در تعامل با سازه در هنگام زلزله به علت اتصال قاب د یوارهایمناسب د یقاب انیم ریتأث .2



 

 

گچ، خاک رس و  مان،یشن و ماسه، س ،یو سفال یمانیس یآجر، بلوکها لگرد،یم ،یآهن یهالیپروف رینظ یمصالح حذف .0

 از پرت مصالح و حمل مصالح به طبقات یناش یهانهیدر هز ییاسکلت و سقفها و صرفه جو یآب پس از اجرا

 یمصرف برق و مشکالت مربوطه در مناطق شهر نهیو حذف هز یبه ادوات جوشکار ازین عدم .4

 پیمربوط به استقرار اک یباالسر یهانهی( و حذف هزیسنت ستمیبرابر نسبت به س 4تا  0اجرا )در حدود  یباال سرعت .5

 یسنت ییاجرا

 (ی)از زمان شروع ساختمان تا اتمام مرحله نازک کار هیزمان خواب سرما کاهش .6

 مانساخت یمبحث نوزدهم مقررات مل یبا استانداردها شتریهرچه ب قیو تطب یحرارت یبند قیدر عا ریچشمگ یهاتیقابل .0

 و هوابرد در ساختمان یکوبه ا یصدا لیدر برابر تراگس یصوت یبند قیدر عا ریچشمگ یهاتیقابل .8

 هاغهیت انیم یخال یو با استفاده از فضا هاغهیت یهمزمان با اجرا یو برق یکیمکان ساتیتأس یاجرا .9

 یو سقفها هاهغیت عیآسان و سر میو ترم یساتیدر هنگام بروز مشکالت تأس یو برق یکیمکان ساتیآسان به تأس یدسترس .13

 یبه مصالح سنت ازیکاذب بدون ن

 در و پنجره یکف و قابها وارها،ید یزیو گچ و خاک و تم یمانیس یمرحله نظافت ساختمان از مالتها حذف .11

 ها به خارج از ساختماناز نظافت و حمل نخاله یناش یهانهیو هز یساختمان یهاحجم نخاله ریچشمگ کاهش .12

 یکنواختیاز عدم  یناش یهانهیو حذف هز یصنعت دیتول لیخشک به دل یوارهایثابت و استاندارد مصالح د تیفیک .10

 مصالح یو گچ و حفاظت در برابر اثرات رطوبت و ناکارآمد مانیس رینظ یو انبار کردن مصالح یمصالح سنت

 یمطابق مبحث ششم مقررات مل ونیکردن در محاسبات اسکلت و فنداس لیو امکان دخ هاغهیبار مرده ت کاهش .14

 ونیقابل توجه در مصالح اسکلت و فنداس ییساختمان و صرفه جو

 یمترمربع به فضا 8 یمترمربع 153واحد  کیدر  باًی)تقر هاغهیکاهش ضخامت ت لیواحدها به دل دیمف یفضا شیافزا .15

 (شودیواحد اضافه م دیمف

 .کندیآسان م اریبنا را بس یمعمار یآت راتییکف تمام شده که تغ یاجرا بر رو تیقابل .16

 کیو سرام یسرعت کاش شیو کف و افزا وارید یبر رو یکار کیو سرام یبه شاقول و تراز کردن در هنگام کاش ازین عدم .10

 یکار



 

 

 سرد سال یهاخصوصاً در ماه یزیجهت رنگ آم یزمان خشک شدن نازک کار حذف .18

 

 : گذشته یدر زلزله ها یهای جداکننده داخلعملکرد سیستم

لرزه ها دچار خسارت شده های سیمانی، آجری یا سفالی توخالی تشکیل شده که اغلب در زمین جداکننده های سنگین از بلوک     

نل ها می شود. این پا یساخته سبک استفاده مهای پیشبهتر است از پانل ن،یهای زیادی برای تعمیر هستند. بنابر او نیازمند  هزینه

  .خشک گچی سبک باشند یوارهایتوانند پانل های بتنی یا د

باشند. به عنوان مثال پس از آسیب پذیر می لرزهنیلی در هنگام زمدهند که دیوارهای داخها نشان میاغلب زمین لرزه مطالعه     

ها بدون فروریختگی باقی ماندند اما آنها دچار خسارت اجزای غیر اکثر ساختمان ،2313سپتامبر سال 4کریس چرچ در  لرزهنیزم

های داخل صفحه و خارج از صفحه ست، شک1994نورتریج سال  لرزهنیها شدند. در زمو سقف هالای به خصوص در درای واسازه

  .(1ساخته به طور گسترده اتفاق افتاد )شکلهای پیشپانل

 ای باشد. این جزئیات شاملخشک گچی می توانند دارای جزئیاتی برای کاهش اثرات ضربه ناشی از لرزه سیستم سازه دیوارهای     

 اتیحال، در اغلب موارد، جزئ نیکند. با اسبت به سقف را مهیا مین یاتصال ویژه در باالی جداکننده است که امکان حرکت لغزش

 گسترده و گسیختگی در محل اتصال به کف یا سقف یترک خوردگ جهیاجرا نشده و در نت یکف به درست ایو سقف  وارید نیاتصال ب

 .[7] افتاد یاتفاق م

به خود اختصاص  لرزهنیپس از زم یرا در بازساز یادیز یهانهیهز یاز نظر مال یداخل یهاشده در جداکننده جادیا یهایخراب ریتعم  

و  یبتونه کار ازمندین یداخل یباشند معموال کل فضا دهید بیها به صورت متوسط آسجداکننده نیکه ا یدر موارد یحت دهد،یم

 یکه در منطقه شمال کیشرکت گاز و برق پاسف تایلوما پر 1989 لرزهنیزم ی. به عنوان نمونه در پدمجدد خواهد بو یزیرنگ آم

دالر خسارت به  ونیلیم 53شرکت را بالغ بر   نیا یهاییخسارت وارده به دارا زانیم یمشغول به کار است در برآورد ایفرنیکال التیا

  .[8] بوده است هاشهیو ش یتخته گچ یداخل یهااز جداکننده یناش اتخسار نیاعالم نمود که عمده ا یاسازه ریغ یاجزا
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 نتیجه گیری :

 یکردن آن ها با روش ها نیگزیتر و جا یو پروسه ها یسنت یو نازک کار یامروز با حذف سفت کار یدر صنعت ساختمان ساز

باال برد و موجب  یقابل توجه یتوان سرعت ساخت را به گونه ا یساخته م شیپ یساختمان یخشک و مصالح و فرآورده ها ییاجرا

 یشده با روش ها دیساخته و تول شیپ یاجزا یریساختمان شد. به کارگ یتمام شده ساختمان و سبک ساز متیآمدن ق نییپا

 تیاز اهم رانیاز جمله ا زیزلزله خ یکشورها یساختان بر ا یاست و کاهش بار مرده  یها ضرور نهیاهش هزبه منظور ک یصنعت

 برخوردار است.  ییباال
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