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 خالصه

       و سه پوسته تقسيم نمود.گنبدهای یک پوسته اولين نوع گنبدها  ،دوپوسته هگنبدهای یک پوست ان بهگنبدهای ایراني را مي توی از لحاظ سازه ا

وع پيوسته و گسسته گنبدهای دوپوسته از دوعدد پوسته تشکيل یافته اند و به دونمحسوب مي گردد.سازه جزء باربر اصلي  آن تک پوستهكه  مي باشند

            به یکدیگر متصل كم است و پوسته ها توسط اتصال دهنده های آجریوسته ی پيوسته فاصله بين دوپوسته .در گنبدهای دوپتقسيم مي شوند

دیوارها یا تقویت برای پایداری برخي از این گنبدها  ی دوپوسته ی گسسته فاصله  قابل مالحظه ای بين دوپوسته وجود دارد.مي شوند. در گنبدها

 [1]با سه پوسته وجود دارد. نيز كننده های نصف النهاری در فضای بين دوپوسته ساخته شده است .تعداد اندكي گنبد

موجود در فضای بين  )خشخاشي یا پره( به بررسي نقش سازه ای اتصال دهنده های آجری از طریق مدل سازی در نرم افزار انسيس در این مقاله

  گردد.لزوم مقاوم سازی آنها جهت افزایش پایداری و مقاومت  در برابر اثرات دیناميکي زلزله بررسي مي  و شدهدوپوسته گنبد پرداخته 
 

 Ansysنالیز لرزه ای،مقاوم سازی ،آبنایی ، حصالمگنبد،کلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه .1
 

كه نسبت به  گنبد است.در این نوع پوسته ها متاثر از خصوصيات هندسي گاه است رفتار سازه ای گنبد تحت بار وزن كه در تمام مرز خود دارای تکيه 

تنش ها در این مقاطع تنش های  مقاطع اصلي برای تنش های اصلي مي باشند،مقاطع نصف النهاری و مقاطع مداری آن در واقع  محورشان قرینه هستند

. با توجه به شکل زیر تنش هایي كه روی مدارهای گنبد ساده كششي یا فشاری هستند كه در ضخامت نسبتا كم پوسته به طور یکنواخت توزیع مي شوند

تنش های مداری در قسمت باال و در طول مدار به طور ثابت اثر مي كند. اری هستندبه صورت قرینه توزیع مي شوند در مسيرنصف النهارها تنش  های فش

عمل مي كنند.تنش های كه در اغلب موارد برای گنبدها مشکل سازمي شوند   فشاری و در قسمت های مياني به صورت كششيبه صورت و پایين گنبد 

 [2]تنش های مداری كششي هستند.
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 غشایی بر روی گنبدانواع تنش های -1شکل

 

به دليل تحمل پذیری بسيار آن در مقابل بارهای وارده تمایل فراوان داشتند . چون در ایران برای زدن  معماران به قوس های تخم مرغي )بيضي(

این در صورت بکار رفتن  كه  تجربه ثابت كرده استطاق از قالب باربر استفاده نمي شود لذا شکل نيم دایره از لحاظ ایستایي مناسب برای طاق نيست و

نسبت به سطح افق.از جمله  درجه 67.5درجه و  ۲۲.5زاویه در ترسيم و اجرای گنبدها مهم مي باشد .زاویه ی دو.شکل در نقاط مختلف مي شکند

رو به بيرون مي شکند و در ناحيه درجه دارد(  ۲۲.5كه در ناحيه شکرگاه )ناحيه ای كه نسبت به سطح افق زاویه است به این ترتيب ای گنبدها هویژگي 

در چاره اندیشي به منظور جلوگيری از شکست های فوق معماران  .درجه دارد(رو به تو مي چاكد 67.5ایوارگاه )قسمتي كه نسبت به سطح افق زاویه 

مي آورند(و در ناحيه ایوارگاه كه  تریکایراني قوس را از پاكار تا شکرگاه به جانب داخل مي كشند )یعني شعاع قوس را كوچکتر كرده مركز را نزد

 [3].شکست متوجه داخل است شعاع را بزرگتر مي گيرند تا قوس بسوی خارج متمایل شود

 

 

 "اهلل اهلل"گنبد دوپوسته  .2

 

كه دوپوسته توسط گنبد اهلل اهلل در گروه گنبدهای دوپوسته ای گسسته قرار مي گيرد .در بين تقسيم بندی هایي كه برای گنبدها ذكر شده است 

تمامي این كالف های چوبي پوسيده شده و توانایي خود را از  و كالف های چوبي به یکدیگر متصل مي گردد.البته در وضعيت فعلي بنا  خشخاشي

صورت پوسته خاگي كه نيز به  پاتوپا اجرا گردیده است .گنبد داخلي )آهيانه( به صورت جناغي و به روش چفد .گنبد خارجي )خود([4]اند دست داده

 از دوران چفد هلوچين )بيز(كندحول محور قائمي كه از راس آن مي گذرد ،ساخته شده است .

 

 
 "اهلل اهلل"نمای بیرونی گنبد دوپوسته -2شکل                                                                          
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 کالف  چوبی پوسیده شده -4شکل تیغه اتصال دهنده( )فضای بین دوپوسته-3شکل      

  
برآورد كرد  این است كه این خشخاشي ها به طور تقریبي در فاصله بين شکرگاه تا  "اهلل اهلل"آن چه كه مي  توان از  بررسي نمای گنبد 

 ایوارگاه گنبد اجرا شده اند وبه عبارتي ساده تر نقش تکيه گاه را در فضای بين دوپوسته ایفا كرده اند .

 
 "اهلل اهلل"نمای گنبد -5شکل                     

 

 مشخصات مکانیکی مصالح .3

 
 [5]مصالح سازه همگن )ایزوتروپ(و رفتار آنها نيز خطي در نظرگرفته شده است . ساده سازی محاسبات به جهت

 

 خصوصیات مکانیکی مصالح سازه-1جدول 

 (ρچگالي)    (υضریب پوآسون) (E)مدول االستيسيته

0.5(Gpa) 0.17 1460(kg/m3) 

 

 

 solid65 و اختصاص المانمدل المان محدود ایجاد  .4

 

شده است. ابتدا  یکبار گنبد بدون اتصال دهنده و بار دیگر همان گنبد این بار  با اتصال دهنده آجری در نرم افزار انسيس مدل  در قسمت مدل سازی 

رشان به بتن به طور كلي برای مدل سازی احجام بتن و مصالح بنایي به دليل نزدیکي رفتا solid65از جزءمي باشد . solid65نوع المان به كار رفته 

ره كه دارای سه درجه قابليت مدل سازی ترک در كشش و خردشدگي در فشار را دارا مي باشد .این جز به وسيله ی هشت گ استفاده مي شود .این جز

 ،هم چنين در این جز مي توان سه نوع آرماتور x,y,zدرجات آزادی عبارتنداز:انتقال در جهت های این  تعریف مي شود كه گره مي باشدآزادی در هر

وانایي مدل سازی خصوصيات غيرخطي مواد مي باشد .با استفاده از این جز آن ت ویژگي هایمهم ترین از جمله با خصوصيات مختلف مدل سازی كرد.

 [6,7]زش مدل سازی كرد .مي توان مصالح را با قابليت های ترک خوردگي در كليه جهات،خردشدگي،تغييرشکل های مومسان و خ
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 solid65هندسه ،موقعیت گره ها و دستگاه مختصات جز-6شکل                                                    

  

   دو گنبدمقایسه نتایج آنالیز  .5

 

   مداریتنش  1.5.

 
مي باشد .با در نظر گرفتن 2N/m(19845(در سطح خارجي گنبد ميزان ماكزیمم تنش  همان طور كه در تصاویر زیر مشخص است در گنبد بدون پره

كاهش مي یابد.گرچه به كارگيری پره های هشت تایي در 2N/m(4881(هشت پره در فضای بين دوپوسته مقدار تنش در این نواحي به ميزان حدود 

مي كاهد اما در نقطه اتصال این پره ها به سطح خارجي پوسته داخلي تنش های  پيرامون فضای بين دوپوسته از ميزان تنش ها به مقدار قابل توجهي

 ماكزیممي روی مي دهدكه لزوم مقاوم سازی این محل ها را در مقابل زلزله ضروری مي سازد .

 

 
 بدون پرهگنبد تنش کششی -7شکل

 
 تنش کششی در گنبد با پره-8شکل                        
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   تنش نصف النهاری 2.5.

 
2N/m(55808 (به حدود 99982)2N/m (ددودر بحتث تنش های فشاری نيز در محل هایي كه در تصویر بدان اشاره شده ميزان تنش ها از ح 

 .كاهش یافته است

 
 تنش فشاری گنبد بدون پره-9شکل                                                                                             

 

 
 در گنبد باپره فشاریتنش -10شکل                                                                                       

     

   آنالیز مودال 3.5.
 

 

 مود فركانس گنبد باپره  فركانس گنبد بدون پره

12.475 12.640 1 

12.483 12.650 ۲ 

20.600 20.701 3 

20.610 20.735 4 

22.912 22.431 5 

23.970 26.458 6 

27.245 26.984 7 
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27.298 27.024 8 

30.648 32.186 ۹ 

30.672 32.199 10 

 مود اول10نتایج -2جدول                                                                                 

 رفتار دو گنبد در برابر زلزله  .6

 
گر چه بار وزن ،هم چون نتيجه آناليز تحت آن چه از تصاویر برمي آید این است كه نتایج چند مرحله از انجام آناليز زلزله در زیرآورده شده است .

به دو پوسته باالیي و های كششي و فشاری در نقاط بحراني مي كاهد اما خود این پره ها به خصوص در نقاط متصل  اضافه شدن پره ها از ميزان تنش

 .مشخص شده استدر هر تصویر نقاط قابل مقایسه پایيني در معرض تنش های ماكزیمم قرار مي گيرند .

 

 
 step50در دو گنبد مقایسته تنش کششی –11شکل          

 

 
 step50در  دو گنبد مقایسه تنش فشاری– 12شکل                                                                     
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 step150در دوگنبد مقایسه تنش فشاری– 13شکل                                              
 

 

 

 step150در  دوگنبد مقایسه تنش کششی -14شکل      
 

 
 step200در دوگنبد مقایسه تنش کششی  -15شکل                                                                
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 step200در دوگنبد مقایسه تنش فشاری  -16شکل                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه .7
 

صحيح  يگنبدها حاصل مي شود این است كه طراحي این گنبدها از نظر رفتار لرزه ای براساس یک بينش آگاهانه از اصولی سازه ای آن چه از مطالعه 

در اثر گذشت .ایفا مي كننددو پوسته اساسي در پایداری گنبد اتصال دهنده های آجری و تقویت كننده های نصف النهاری نقش انجام گرفته است .

در محل و مقاوم سازی آنها به خصوص  مقاومت و كارایي اوليه خود را از دست مي دهند لذا  تقویت رفته در ساخت گنبدها به كار  زمان مصالح بنایي

جهت مقاوم سازی بناهای سنتي  آنها مروزه  به كارگيریاكه  Frp.در این ميان مي توان از ورق های است الزامي امری  های حساسي از جمله پره ها

در نقاطي كه ماكزیمم  ،مي توان بر روی این پره ها و در محل اتصال آنها به سطح دوپوسته باالیي و پایيني به این طریق كه استفاده نمود . رواج یافته است

است كه به علت كم بودن وزن ورق ها ، بار چندان زیادی بر روی از جمله مزیت استفاده از این روش این .استفاده نمود آنها تنش ها روی مي دهند ،از 

جود جره موجود در فضای بين دوپوسته واز طریق پن نيز با توجه به این كه امکان دسترسي به این محل هاپوسته پایيني و خود گنبد وارد نمي شود .

 را افزایش داد. محل هانيز مي توان مقاومت این ودرزها کاف مالت ها .از طریق تزریق در شبه نظر مي رسد  برای تقویت سازه  ،روش مناسبيدارد
 

 مراجع .8
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 ،مقطع كارشناسي ارشد،دانشگاه هنر )پردیس(اصفهان "جزوه كالسي آناليز سازه های سنتي".حجازی،م.،5
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