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 پیشگفتار

های آسیب واسطهبهگذشته  چند سالای در اهمیت اجرای صحیح اجزای غیرسازه

ها میپستوالعدم اجرای . های اخیر بیش از پیش نمایان شده استناشی از وقوع زلزله

ها شده و همچنین نحوه عملکرد سازه های جانی و مالی فراوانی در پروژهتواند باعث آسیب

ها که در ها به علت سختی و مقاومت ذاتی آنپستوالقرار دهد. وجود  تأثیررا نیز تحت 

خواهد بود بایستی در طراحی سازه مدنظر قرار گیرد. با توجه به اینکه در  گذارتأثیر سازه 

ه ب یستباشوند، میدر نظرگرفته نمیو طراحی سازه  یسازمدلها در قابمیان اکثر موارد

، در ها در ساختمان نیز دقت نمود تا با جداسازی کامل از سازه اصلیاجرای آن ینحوه

 ای به سازه اعمال نشود.سختی اضافه هنگام وقوع زلزله

 دستورالعمل جدید پیوستمطالب و جزئیات اجرایی ارائه شده در این کتاب منطبق با 

بوده و در آن سعی شده است با بیانی ساده و روان به توضیح و  2800ششم استاندارد 

 های پیشنهادی پرداخته شود.تفسیر مطالب و دالیل استفاده از دیتیل

 یهانهیهزهفتاد درصد  در حدود گرفتهصورتهای طبق بررسی دیدانیکه م طورهمان

. همچنین به طور باشدمیدرصد مربوط به سازه  یو س یارسازهیغ یساخت مربوط به اجزا

 چندسال گذشته  یهاساختمان در زلزله یهایخرابهفتاد درصد  مشابه
ً
مربوط نیز دقیقا

اجزای اصلی مربوط به  هااز آسیبدرصد  یو حدود س ای بودهی غیرسازهاجزا همینبه 

فعاالن صنعت  نیب ررا د حیاتی موضوع نیتوجه به ا تیاهملزوم سازه بوده است که 

 .طلبدیساختمان م

دستورالعمل  یو نحوه اجرا اتیاز جزئ یدرک شما خواننده گرام یکتاب ارتقا نیهدف ا

 یاجزا حیصح یدر خصوص اجرا یراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق دیجد

 یاست که با ارائه مطالب ذکرشده گام دی. امباشدمیها پستوال خصوصبه یارسازهیغ

 برداشته شود. ازساخت و س تیفیهرچند کوچک در جهت ارتقاء ک
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