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                چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

ارزش تاريخي. سه ويژگي عمده آسيب پذيري  اين بنا را در بناي موزه شاهرود ساختماني است ساخته شده با مصالح بنايي و داراي 

برابر حوادث طبيعي نظير زمين لرزه باال  مي برده كه شامل  فرسودگي مصالح ، مقاوم نبودن مصالح و سنگين بودن سازه مي باشد. 

در اين مقاله سعي شده است راه بر اين اساس راه كارهاي حفاظت اين بنا در برابر زمين لرزه بايد متضمن رفع اين نواقص باشد 

كارهاي مختلف نظير مقاوم سازي بنا به وسيله جايگزيني مصالح جديد، ايجاد سازه هاي نگهبان جداسازي لرزه اي پايه در قسمت 

 هاي مختلف بنا و سبك سازي بنا مورد بررسي قرار مي گيرد.

  زي لرزه اي سازه آجري ، بناهاي تاريخي ، مقاوم سازي ، بهسا كلمات كليدي :كلمات كليدي :كلمات كليدي :كلمات كليدي :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  
  
 

  

  

       مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - 1

هجري  شمسي به عنوان ساختمان بلديه (شهرداري) قديم احداث گرديد و پس از   1306-1307بناي موزه شاهرود در سال هاي 

 در 1888به شماره  1376. در سال جهت بازديد و استفاده پژوهشگران شروع به فعاليت نمود 1367مرمت و احيا اسفند ماه سال 

متر مربع و به  468فهرست آثار ملي ايران ثبت گرديده و به موزه تغيير كاربري پيدا كرد. اين بناي دو طبقه با مساحتي در حدود 

  سبك معماري اواخر دوره قاجاريه و اوايل دوره پهلوي ساخته شده است.

تفكيك نگهداري و در معرض ديد بازديدكنندگان  موزه شاهرود موزه اي  است استاني از اين رو سعي شده اشياء و آثار هر بخش به

قرارگيرد. از آن جا كه اين بنا داراي ارزش فرهنگي و تاريخي بوده و با مصالح بنايي ساخنه شده است و اين نوع سازه ها معموال در 

براي مقاوم سازي  برابر زلزله داراي ضعف هاي عمده اي مي باشند شناخت اين ضعف ها مقدمه اي بر انتخاب روش هاي مناسب

  )1394(ميراث فرهنگي شاهرود، .آن ها مي باشد

                        

        موزه شاهرودموزه شاهرودموزه شاهرودموزه شاهرود        ))))1111شكل (شكل (شكل (شكل (                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

 گي هاي سازه اي بنا گي هاي سازه اي بنا گي هاي سازه اي بنا گي هاي سازه اي بنا ژژژژويويويوي - - - - 2222

  خواص بنا را بايد حول سه محور در نظر داشت

  خواص مكانيكيالف: انواع و 

  ويژگي هاي ديناميكي و رفتار بنا در برابر زمين لرزهب: 



 

  
  
  
 

  نوع فرم سازه ايج: 

  

  

        خواص مكانيكي مصالحخواص مكانيكي مصالحخواص مكانيكي مصالحخواص مكانيكي مصالح----1111- - - - 2222

آجر و مالت مصالح تشكييل دهنده بنا مي باشندد صرفاً براي مقايسه خواص مكانيكي  اين مصالح با مصالحي نظير بتن و 

  اطالعات مفيدي در اختيار مي گذارد. 1سازه ها به كار مي رود جدول فوالد كه در حال حاضر براي ساخت انواع 

  

 ) خواص مكانيكي مصالح) خواص مكانيكي مصالح) خواص مكانيكي مصالح) خواص مكانيكي مصالح1111جدول (جدول (جدول (جدول (

 

  

ت به همين دليل تن و فوالد اسمانند بهمان طور كه مشاهده مي شود مشخصات مكانيكي مصالح سنتي بسيار نازل تر از مصالحي 

  اولين نقطه ضعف بنا در برابر زلزله پائين بودن مقاومت مصالح تشكيل دهنده آن است.

در اين ثانياً بر اثر فرسودگي و خسارات وارد بر مصالح و اجزاء سازه اي بايد در نظر داشت كه در اين صورت ميزان مقاومت مصالح 

بنا از آن چه در جدول آمده است  بسيار كمتر خواهد بود سومين نقطه ضعف مصالح در اين گونه بناها آن است كه تقريباً همه 

ترد  بر اثر اعمال بار مي باشند و اين نكته باعث آسيب پذيري بيشتر اين مصالح در برابر زلزله  مصالح سنتي داراي گسيختگي

  خواهد بود.

مي  ها و المان هاي كششي آن است كه انجام آن را در برابر بارهاي ديناميكي افزايش يندمثبت اين بنا استفاده از كالف ب نكته

   .دهد

        بنا در برابر زمين لرزهبنا در برابر زمين لرزهبنا در برابر زمين لرزهبنا در برابر زمين لرزهويژگي هاي ديناميكي و رفتار ويژگي هاي ديناميكي و رفتار ويژگي هاي ديناميكي و رفتار ويژگي هاي ديناميكي و رفتار ----2222- - - - 2222

  . بنا بر مشاهدات زمين لرزه هاي گذشته علل فرو ريختگي اين گونه بناها را در سه عامل مي توان جستجو كرد 

  .الف: آجر از مصالح شكننده اي محسوب مي شود كه مقاومت كششي و شكل پذيري آن بسيار پائين است

        نام مصالحنام مصالحنام مصالحنام مصالح )Gpa((((    ههههسيتسيتسيتسيتمدول االستيمدول االستيمدول االستيمدول االستي )/m3   kg    ((((جرم حجمي جرم حجمي جرم حجمي جرم حجمي  )Mpaي(ي(ي(ي(مقاومت فشارمقاومت فشارمقاومت فشارمقاومت فشار

  فوالد نرمه  200  7800  400

  بتن معمولي  25  2300  28

  سنگ گرانيت  70  2600  240

  آجر فشاري  8,5  1700  8

  خشت  4,5  2000  2/1

  چوب صنوبر  9  600  37



 

  
  
  
 

چه  همبستگي بين اجزاءف است به طوري كه پس از چند سيكل ارتعاش در يك زلزله قوي يب: اتصال بين قطعات آجر بسيار ضع

  به صورت موضعي و چه به صورت كلي در المان هاي سازه اي از بين مي رود.

ن مود هاي گسيختگي در اي زلزله به سازه وارد شود. ج: جرم زياد اين گونه بناها باعث مي شود نيرو هاي اينرسي بزرگ در  اثر

گونه بناها عموماً عبارتند از: جدايي ديوارها، خمش خارج از صفحه ، ترك در گوشه بازشو ها، ترك در گنبدها خصوصاً در ناحيه 

 خصوصيات ديناميكي اين بنا از ديدگاه طراحي لرزه اي بسيار نا مطلوب است كه به اختصار به موارد مهم آن اشاره   تكيه گاهي

  (C.T.Christor ,etal2002 : 5) . مي شود

ثانيه قراردارد به اين معني كه  0,3تا  0,1طبقه مي باشد در محدوده  2پريود اصلي ارتعاشي بنايي همانند موزه شاهرود كه -1

سختي اوليه اين بنا نسبتاً زياد است و به همين دليل اين سازه به امواج لرزه اي پالس شكل كه غالباً در زمين لرزه هاي ميدان 

 . اتفاق مي افتند بسيار حساس استنزديك 

اين بنا به دليل داشتن ديوارهاي باربر داراي جرم زيادي است به همين دليل طبق قانون دوم نيوتن نيروي اينرسي بيشتري  -2

تعارف ناشي از شتاب ايجاد شده در اثر زلزله بر آن وارد مي شود در نتيجه به اين سازه نيروي جاني بيشتري نسبت به سازه هاي م

   . شودبا ابعاد هندسي مشابه وارد مي 

نيستند و تاب تحمل  مشكل پذيرمقاومت كششي آن ها پائين بوده و ن محسوب مي شود  لذاگمهمصالح اين گونه بناها غير -3

ر است و تغيير شكل هاي غير االستيك را ندارند به همين دليل رفتار اين گونه بناها در برابر بارهاي ديناميكي غير شكل پذي

را نشان مي دهد. اتالف انرژي ديناميكي در اينگونه بناها چندان معنايي ندارد و  ترد يختگي آن ها شكست هاي گس مودهاي 

   . الغر و با دامنه محدود مي باشدمنحني هاي هيسترزيس اين گونه بناها در برابر بارهاي رفت و برگشتي كامالً 

را با هم مقايسه كرده است همان طور كه در شكل  ديده  تردرفتار بار: تغيير شكل براي يك سازه شكل پذير و يك سازه  2شكل 

مي شود رفتار بناهاي تاريخي در برابر بارهاي جاني عموماً يك رفتار برشي مي باشد يكي از راهكارهاي حفاظتي ، افزايش سختي و 

  . مقاومت بناهاي غير شكل پذير است

        (الف)(الف)(الف)(الف)                                                                    (ب)                                                     (ب)                                                     (ب)                                                     (ب)                                                                                                                                                                                                                     

تغيير مكان بام تحت اثر بار جانبي استاتيكي تغيير مكان بام تحت اثر بار جانبي استاتيكي تغيير مكان بام تحت اثر بار جانبي استاتيكي تغيير مكان بام تحت اثر بار جانبي استاتيكي     –الف : مدل رفتار برشي بناهاي تاريخي در برابر بار جانبي ؛ ب :منحني برش پايه الف : مدل رفتار برشي بناهاي تاريخي در برابر بار جانبي ؛ ب :منحني برش پايه الف : مدل رفتار برشي بناهاي تاريخي در برابر بار جانبي ؛ ب :منحني برش پايه الف : مدل رفتار برشي بناهاي تاريخي در برابر بار جانبي ؛ ب :منحني برش پايه ) ) ) ) 2222شكل (شكل (شكل (شكل (

        فزايندهفزايندهفزايندهفزاينده

  



 

  
  
  
 

 در .شود مي تقسيم اي صفحه برون شكست و اي صفحه درون شكست عمده گروه دو به مجزا آجري ديوار يك شكست هاي مود

 ارتفاع نسبت و بوده زياد قائم بار تحت ديوار كه صورتي در .دهد مي رخ زير مودهاي از يكي معموال اي صفحه درون شكست حالت

 طول به ارتفاع نسبت اگر همچنين .دهد مي رخ برشي شكست مود )الف – 3(شكل مطابق باشد، واحد از كمتر ديوار طول به

 كه صورتي در .دارد وجود برشي شكست امكان هم باز باشد، زياد بسيار قائم بار مقدار و )2برابر  تقريباّ( باشد واحد از بزرگتر

 اين در .داد خواهد رخ لغزشي - برشي شكست باشد، بزرگ قائم، بار با مقايسه در جانبي بار و بوده اندك ديوار، برشي مقاومت

 در .دهد مي نشان را شكست حالت اين )ب -3  (شكل .باشد مي 1 به 1 حدود در و 1 به 1 طول به ارتفاع نسبت معموال حالت

 آنگاه باشد، 1 به 2 حدود در ستون طول به ارتفاع نسبت و باشد كافي اندازه به ديوار برشي مقاومت كه5 از كمتر ديوار / صورتي

 شكست نيز برشي مقاومت بودن كم صورت در باشد، اندك قائم بار مقدار اگر . دهد مي رخ خمشي شكست )ج - 3 ( شكل مطابق

  .افتد مي اتفاق خمشي

  

  الف                                                         ب                                                       ج                  

        ))))3333شكل(شكل(شكل(شكل(

      



 

  
  
  
 

        پالن طبقه اول موزه شاهرودپالن طبقه اول موزه شاهرودپالن طبقه اول موزه شاهرودپالن طبقه اول موزه شاهرود            ))))5555شكل(شكل(شكل(شكل(                                                                                                        پالن طبقه همكف موزه شاهرود   پالن طبقه همكف موزه شاهرود   پالن طبقه همكف موزه شاهرود   پالن طبقه همكف موزه شاهرود               ))))4444شكل(شكل(شكل(شكل(                                                                

 
 شكست :(ج) لغزشي، -برشي شكست :(ب) برشي، شكست :(الف آجري، ديوار اي صفحه درون شكست مودهاي : 3 شكل

 موازي شكست، به منجر كششي تنش اگر .دهد مي رخ زير مودهاي از يكي معموال اي صفحه برون شكست حالت در )خمشي

 مي رخ هنگامي معموال شكست اين .آيد مي وجود به ديوار ارتفاع در قائم ترك )الف -6  (شكل مطابق باشد، آجرها افقي درزهاي

 (              شكل مطابق باشد، آجرها افقي درزهاي بر عمود شكست، به منجر كششي تنش اگر .باشد بزرگ ديوار طول كه دهد

 حالت در .باشد بزرگ ديوار ارتفاع كه دهد مي رخ هنگامي معموال شكست اين .آيد مي وجود به ديوار ميانه در افقي ترك )ب -6

 .يابد مي   شكست ميانقاب بيرون سمت به )ب -6  (يا و )الف -6(اشكال از يكي مطابق ميانقاب معموال اي صفحه برون شكست

 كه است حالتي با متناظر )ب -6 (شكل و نباشد، متصل قاب فوقاني تير به ميانقاب ديوار كه است حالتي به مربوط )الف -6 (شكل

  )12: 1384ا .ع افشاني گل ،.ر .م پور، تابش( .باشد مي قاب بااليي تير با مناسبي انسجام داراي ديوار

  

  

  

  

  

  

  

  (ب)  (الف )  

 
        ))))افقيافقيافقيافقي راستايراستايراستايراستاي    دردردردر خمشيخمشيخمشيخمشي شكستشكستشكستشكست:(:(:(:(بببب)))) قائم،قائم،قائم،قائم، راستايراستايراستايراستاي دردردردر خمشيخمشيخمشيخمشي شكستشكستشكستشكست:(:(:(:(الفالفالفالف آجري،آجري،آجري،آجري، ديوارديوارديوارديوار اياياياي صفحهصفحهصفحهصفحه برونبرونبرونبرون شكستشكستشكستشكست مودهايمودهايمودهايمودهاي :))))6666 ((((شكلشكلشكلشكل

  

        نوع فرم سازه اينوع فرم سازه اينوع فرم سازه اينوع فرم سازه اي    ----3333- - - - 2222

سال قبل از ميالد در بناي چغازنبيل دانست.عالوه بر  1250بناهاي آجري: پيدايش ساختمان هاي آجري در ايران را مي توان از 

متر  8/3متر و ارتفاع  4اسكلت سازي اين بناي آجري در سردابهاي اين معبد ، آجر در ديوارسازي و طاقهاي سهمي به دهانه 

ته كه تا به امروز به يادگار مانده است. نمونه ديگر طاق كسري يا همان كاخ تيسفون است كه تلفيقي از آجر، خشت و كاربرد داش

سنگ مي باشد. در پل ها و سدهايي كه از دوران ساسانيان به جا مانده است از آجر بسيار استفاده شده و قوس هاي مدور باربر با 

هاي دوران اسالمي نظير مسجد جامع اصفهان، طاق پوشهاي مقاوم آجري همراه با اسكلت آجرهاي مقاوم پوشش شده است. در بنا

سازي بنا و ستونهاي باربر و پي سازي آجري بوجود آمده است.شاهكارهاي دوران صفوي در اصفهان نظير ميدان نقش جهان نيز از 

تري نسبت به ساختمان هاي خشتي و حتي جمله ساختمان هاي آجري است.ساختمان هاي آجري علي رغم آنكه مقاومت بيش

سنگي در برابر زلزله دارند ، ولي كماكان داراي همان نقطه ضعف ها مي باشند. فقط نكته مثبتي كه در برخي از بناهاي تاريخي 

اينگونه  آجري متأخر ( مانند برخي از بناهاي دوره صفوي) بيشتر ديده مي شود استفاده از كالف بندي هاي و المانهاي كششي در

  بناها است كه انسجام آنها را در برابر بارهاي ديناميكي افزايش مي دهد.

  

        راه كارهاي اجراييراه كارهاي اجراييراه كارهاي اجراييراه كارهاي اجرايي- - - - 3333



 

  
  
  
 

اصول و راه كارهاي بهسازي لرزه اي بناهاي تاريخي چندان تفاوتي با ساير ساختمان ها ندارد فقط ارزش فرهنگي و تاريخي اين 

بنا و  كليت بسياري از عناصر سازه اي از طرف ديگر و مهم تر از همه حفظگونه بناها از يك طرف ، فرسودگي و آسيب ديدگي 

نماهاي بيروني و دروني بدون دست خوردگي بيش از حد عوامل محدود كننده اي است كه الزم مي دارد روش هاي بهسازي تا حد 

ن آوري هاي نوين هر چند با هزينه هاي باال امكان ايمن ، غير مخرب ، موثر و غير آشكار باشند به همين دليل استفاده  از انواع ف

  براي اين گونه ساختمان ها قابل تو جيه است.

راه كارها براي بهسازي لرزه اي بناهاي تاريخي عبارتند از: افزايش ظرفيت باربري اجزاء سازه اي ، ايجاد پيكربندي،  مهمترين

سيستم جداساز لرزه اي ، به كارگيري سيستم هاي جاذب انرژي  منسجم و متناوب، كاهش بارهاي قائم وارد بر سازه، به كارگيري

  استفاده از سيستم هاي كنترل فعال

        افزايش ظرفيت باربري و تغيير شكل اجزاء سازه ايافزايش ظرفيت باربري و تغيير شكل اجزاء سازه ايافزايش ظرفيت باربري و تغيير شكل اجزاء سازه ايافزايش ظرفيت باربري و تغيير شكل اجزاء سازه اي----1111- - - - 3333

همان طور كه در بخش دوم بيان شد مصالح و اجزائي كه در ساخت بناهاي تاريخي به كار رفته عموماً داراي ظرفيت باربري 

و شكننده هستند و ظرفيت تغيير  كششي، برشي و خمشي)  پاييني هستند از طرفي اين مصالح معموالً مصالحي ترد(فشاري، 

شكل بااليي ندارند به همين دليل نمي توانند در استهالك انرژي ديناميكي چندان موثر باشند. از اين رو يكي از راه كارهاي مقاوم 

برخي از  تشكيل دهنده آنهاست كه در اين جا بهسازي اين گونه بناها افزايش ظرفيت باربري و ظرفيت تغيير شكل اجزاء سازه اي 

  اين روش ها اشاره مي شود.

  

        افزايش ابعاد مقطعافزايش ابعاد مقطعافزايش ابعاد مقطعافزايش ابعاد مقطع    ----الفالفالفالف

روش هاي  2يكي از المان هايي كه به خوبي مي توان از اين روش براي مقاوم سازي آن استفاده كرد پي ساختمان است در شكل 

 (a)ن است در حالت مختلفي نشان داده شده است اين روش ها به منظور كاهش ميزان تنش در سطح تماس پي با خاك زير آ

به وسيله مصالح سنگي جديد افزايش يافته است براي اتصال بهتر مصالح جديد و مصالح قديمي مي توان از ميلگرد هاي سطح پي 

از پوشش بتني در جداره هاي  bسانتي متر استفاده كرد در حالت  60تا  50ميلي متر در فواصل  16تا  12به قطر هاي  A فوالدي 

فاده شده كه در اين جا نيز براي اتصال بهتر بتن و مصالح سنگي مي توان ميلگردهايي را به صورت افقي از ميان پي سنگي است

از پوشش بتني   bمشابه حالت  cدرزهاي سنگي  در مقطع پي عبور داد و انتهاي آن ها را در پوشش بتني مهار كرد. در حالت 

 2تا  1,5براي افزايش ظرفيت باربري بيشتر از پوشش بتني به همراه تيرهاي فوالدي به فواصل  dاستفاده شده است . در حالت 

در محل    cm50 متر استفاده شده است. در اين حالت تيرهاي فوالدي عمود بر امتداد طولي پي در سوراخ هايي به ابعاد حدود 

ن ها در محل خود محكم مي شوند پس از آن تيرهاي فوالدي اتصال ديوار و پي كار گذاشته مي شوند و با بتن ريزي اطراف آ

طولي كه نقش تكيه گاه براي تيرهاي عرضي را دارند و در قسمت هاي زيرين تيرهاي عرضي واقع شده و با بتن محصور كننده 

  اطراف پي يكپارچه مي شوند.

  

  

  . مصالح بنايي1

  . مصالح بنايي جديد2



 

  
  
  
 

  . مصالح بنايي قديمي3

  ر. ميل مها4

  . پوشش بتني5

  . پوشش بتني مسلح6

  . ماسه 7

  . بتن الحاقي8

  . تير حمال9

  . تير طولي1

  . بتن رويي11

  

        روش هاي مقاوم سازي پيروش هاي مقاوم سازي پيروش هاي مقاوم سازي پيروش هاي مقاوم سازي پي) ) ) ) 7777شكل (شكل (شكل (شكل (

 

        مسلح كردن اجزاءمسلح كردن اجزاءمسلح كردن اجزاءمسلح كردن اجزاء    ----بببب

يكي از نقاط ضعف بسيار مهم مصالح بنايي مقاومت ناچيز آنها در برابر تنش هاي كششي است به همين دليل است كه اين مصالح 

رفتاري ترد و شكننده دارند و پتانسيل ايجاد ترك در آن ها بسيار باالست از اين رو يكي از روش هاي مقاوم سازي بناهاي تاريخي 

و به طور كلي ساختمانهاي با مصالح بنايي به كارگيري مصالح كمكي است كه بتواند اين نقطه ضعف مصالح بنايي را جبران كنند و 

ي احتمال وقوع مي يابند بتوانند اين تنش ها را تحمل نمايند بسته به شرايط مصالحي كه مي توانند در جايي كه تنش هاي كشش

تنش هاي كششي را تحمل كنند عبارتند از: چوب، فوالد و برخي از انواع پليمرها خصوصاً پليمرهاي مسلح به الياف استفاده از 

همان ابتدا مرسوم بوده است و نقص عمده آن پائين بودن عمر مفيد چوب در بناهاي تاريخي به عنوان عناصر كششي در بنا از 

  چوب و آسيب پذيري در برابر پوسيدگي، موريانه، آتش سوزي و ..... است

تاندون ها و مهم تر از همه مش پس از پيدايش فوالد تا كنون از اين مصالح در شكل هاي مختلف آن نظير پروفيل ها ، كابل ها و 

مقاوم سازي بناهاي تاريخي استفاده شده است.هنوز هم استفاده از مش هاي فوالدي براي دورگيري  هاي فوالدي براي

(confinement)  مصالح بنايي بيشترين استفاده را دارد فقط دو نقص مهم در استفاده از قوالد وجود دارد يكي خطر خوردگي و

ه زياد در بنا باعث افزايش جرم سازه مي شود كخ خود منجر به زنگ زدگي و ديگري چگالي باالي فوالد است كه در صورت استفاد

  افزايش بارهاي لرزه اي وارد بر سازه مي شود.

 FRPاست  (FRP)مصالح جديدي كه تحولي بنيادين در مقاوم سازي ساختمان ها به وجود آورده است پليمرهاي مسلح به الياف 

 قرار مي گيرند.  رزيني ماتريس  ها متشكل از الياف با مقاومت باال هستند كه در يك

ستاي باشند مقاومت كششي اين الياف در را  (AFRP)يا آراميد  (GFRP)، شيشه  (CFRP)اين الياف مي تواند از جنس كربن 

  (Shrive ,N.G2004 : 7 )    طولي، چندين برابر فوالد است . 

FRP  ها عالوه بر آن كه داراي مقاومت هاي كششي بااليي هستند دو مزيت ديگر نيز دارند كه عبارت است از سبكي و دوام باال در

شرايط محيطي مختلف كه باعث مي شود در مقاوم سازي ساختمان هاي موجود از جمله بناهاي تاريخي قابليت استفاده گسترده 

ر شكل هاي مختلف از جمله صفحه اي، نواري، ميلگرد، كابل يا تاندون و مش (شبكه) توليد ها را مي توان د FRPاي داشته باشند 

  ( Shrive ,N.G2004:9) كرد.



 

  
  
  
 

است كه در سطوح خارجي المانهاي سازه اي از جمله  FRPيكي از روش هاي بسيار موثر و ساده استفاده از شبكه (مش) هاي 

ديده مي شود سهولت و انعطاف پذيري كاربرد اين شبكه ها باعث مي شود  8ديوارهاو......... به كار مي رود. همان طور كه در شكل 

اين شبكه ها در اجزاء كه كاربرد   (confinement)و بازشوها بهره جست.اثر دورگيري  بتوان از آن ها در سطوح مختلف اجزاء

مختلف و نواحي اتصال اجزاء و مثل اتصال ديوارها و ............. وارد باعث مي شود ظرفيت باربري و ظرفيت تغيير شكل بناهاي با 

  .مصالح بنائي به نحو چشمگيري افزايش يابد

                     

        تسليح يك ساختمان آجري با شبكه هاي پليمريتسليح يك ساختمان آجري با شبكه هاي پليمريتسليح يك ساختمان آجري با شبكه هاي پليمريتسليح يك ساختمان آجري با شبكه هاي پليمري    ))))8888شكل(شكل(شكل(شكل(

  

        تنيدگيتنيدگيتنيدگيتنيدگيپيش پيش پيش پيش ----جججج

روش پيش تنيدگي  به روش پس كشيده از جمله روش هايي است كه مي توان براي ترميم و مقاوم سازي سازنده هاي آسيب 

ديده خصوصاً در نواحي كه تنش هاي كششي باعث ايجاد ترك در مصالح و اجزاء ساختمان شده اند، بهره جست. در اين روش با 

ظر(چه در داخل المانها و چه به صورت خارجي) و مهار كردن دو سر آن ها با اعمال كشش قراردادن تاندون هايي درنواحي مورد ن

در دو سر تاندون ها باعث ايجاد تنش هاي فشاري در المانهاي سازه اي مي شود كه به اين طريق مي توان ميزان بازشدگي بسياري 

ظر  حذف نمود كه به اين ظرفيت باربري اجزاء و سازه اي را در قسمت هاي مورد ن از ترك ها را كنترل كرد و يا تنش هاي كششي

  (Ganz,H.R.:30 ) .افزايش مي يابد

  

        تزريقتزريقتزريقتزريق    ----دددد

يكي از روش هاي ترميم و مقاوم سازي اجزاء مصالح بنايي ترك خورده و يا پر كردن  شكاف ها و حفره ها بين اجزاء مختلف 

هاي مختلف است. در اين حالت ماده تزريقي حفره ها  و خلل  رزيناستفاده از تزريق مالت (نظير سيمانهاي منبسط شونده) و يا  

كند و باعث توزيع يكنواخت ترتنشها بين اجزاء مختلف مي گردد كه خود باعث افزايش ظرفيت و فرج بين مصالح بنايي را پر مي 

باربري خواهد شد البته استفاده از اين روش در تركيب با تكنيك هاي ديگر نظير مسلح نمودن مصالح مي تواند نتايج موثرتري 

  داشته باشد.



 

  
  
  
 

  

  

        برج كليساي سنت ماري در تانگرينبرج كليساي سنت ماري در تانگرينبرج كليساي سنت ماري در تانگرينبرج كليساي سنت ماري در تانگرين) ) ) ) 9999شكل (شكل (شكل (شكل (

  

ساي سنت ماري دوتانگيرين از دو مرحله تزريق در طبقات اول و دوم كليديده مي شود براي ترميم برج  9طور كه در شكلهمان 

در ديوارها استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده با پايه سيماني حفره ها پر شده و در مرحله دوم با تزريق رزين اپوكسي  

  (Gemert .D.V2004 : 3)  .  ندگي آن به مصالح قديمي تقويت شده استچسبندگي داخلي مالت و همچنين چسب

  (موزه شاهرود از اين لحاظ فاقد مشكل بوده و نيازي به اجراي اين قسمت ندارد)  ايجاد پيكر بندي منسجم و متناسبايجاد پيكر بندي منسجم و متناسبايجاد پيكر بندي منسجم و متناسبايجاد پيكر بندي منسجم و متناسب    ----2222- - - - 3333

  

  

  

  

  

 رفع يا كاهش نامنظمي در بنارفع يا كاهش نامنظمي در بنارفع يا كاهش نامنظمي در بنارفع يا كاهش نامنظمي در بنا    ----الفالفالفالف

هاي متفاوتي ظاهر شود. بناي مورد نظر فاقد اين اشكال بوده و نياز به بررسي  موارد نامنظمي در بناهاي مختلف مي تواند به گونه

  نمي باشد.

        

  



 

  
  
  
 

  

  

  

  

        نامنظمي در بناي موزه مشاهده نمي شودنامنظمي در بناي موزه مشاهده نمي شودنامنظمي در بناي موزه مشاهده نمي شودنامنظمي در بناي موزه مشاهده نمي شود    ))))10101010شكل (شكل (شكل (شكل (

  

        اصالح تناسبات هندسي اجزاءاصالح تناسبات هندسي اجزاءاصالح تناسبات هندسي اجزاءاصالح تناسبات هندسي اجزاء----بببب

ي نا در برخي از بناها ابعاد نا متناسب بازشوها مثل طول يا ارتفاع زياد و يا ابعاد نا متناسب ديوارها مي تواند باعث ايجاد رفتار لرزه ا

  .مطلوب شود 

  

  

        ي موزهي موزهي موزهي موزهبازشوهابازشوهابازشوهابازشوها) ) ) ) 11111111شكل (شكل (شكل (شكل (

        ))))از طول، ارتفاع و ابعاد متناسب برخوردارنداز طول، ارتفاع و ابعاد متناسب برخوردارنداز طول، ارتفاع و ابعاد متناسب برخوردارنداز طول، ارتفاع و ابعاد متناسب برخوردارند    ((((

  

  

  

        ايجاد سازه هاي نگهبانايجاد سازه هاي نگهبانايجاد سازه هاي نگهبانايجاد سازه هاي نگهبان    - - - -     3333- - - - 3333



 

  
  
  
 

از موارد چنان چه خود المانها توانايي تحمل يا انتقال بارهاي وارده را نداشته باشند مي توان با ايجاد المانهاي جديد يا در بسياري 

  سيستم سازه اي كمكي ، بناي تاريخي را به لحاظ باربري و ظرفيت تحمل تغيير شكل ارتقا داد

يكي از مرسوم ترين اين روش ها كالف بندي اجزاء مختلف بنا به كمك المانهاي كششي است از كالف بندي مي توان در تراز پي 

براي به هم بستن پي هاي سازه و هم در تراز سقف و نواحي اتصال ديوارها و يا ساير اجزاء استفاده كرد. به عنوان نمونه ديگر همان 

ي كه در روي قوس موجود ساخته شده و قوس قديمي به آن متصل شده حمسلمي شود قوس بتن طور كه در شكل زير ديده 

نقش سازه محافظ براي قوس موجود را دارد زيرا عالوه بر آن كه بارهاي قائم و حتي افقي وارد بر قوس راتحمل مي كند بلكه وزن 

  خود قوس را نيز تحمل مي نمايد. مرده 

                                                                

        قوس بتني مسلح بر روي قوس قديميقوس بتني مسلح بر روي قوس قديميقوس بتني مسلح بر روي قوس قديميقوس بتني مسلح بر روي قوس قديمي        ))))12121212شكل (شكل (شكل (شكل (

        كاهش بارهاي قائم وارد بر سازهكاهش بارهاي قائم وارد بر سازهكاهش بارهاي قائم وارد بر سازهكاهش بارهاي قائم وارد بر سازه----    4444    - - - - 3333

افزايش بارهاي قائم عالوه بر اين كه ممكن است به بسياري از المانهاي سازه اي در بناهاي تاريخي آسيب وارد نمايد باعث افزايش 

جرم سازه شده و در نتيجه نيروهاي اينرسي ناشي از زمين لرزه را افزايش مي دهد از اين رو سبك سازي و كاهش جرم ساختمان 

ت كه مي توان ايمني بنا را در برابر بارهاي لرزه اي افزايش داد. اين كار مي تواند به شيوه هاي مختلف يكي از راهكارهاي موثري اس

صورت گيرد يك روش كاهش جرم ساختمان به وسيله كاهش جرم اجزاء آن خصوصاً سقف است . در بسياري از بناهاي تاريخي 

شدن اليه هاي مختلف كاه گل در دوره هاي مختلف ، وزن سقف بي زن زيادي است مثالً با انباشته وسقف بنا بدون جهت داراي 

جهت سنگين شده است كه با برداشت اليه هاي اضافي و ايزوالسيون مناسب سقف مي توان وزن سقف را به ميزان قابل توجهي 

  )32:  1380زمرشيدي ( كاهش داد.

وش دوم كه بيشتر يك روش مديريتي است كاهش سربارهاي وارد بر طبقات مختلف بنا است به عنوان نمونه اشياء يا قطعات ر

سنگيني كه در طبقات فوقاني يك بنا وجود دارد و الزام خاصي در وجود آنها در طبقات فوقاني بنا وجود ندارد مي توان به طبقه 

ا نمونه ديگر كنترل سربار به وسيله كاهش بازديدكنندگان و يا عدم ورود آنها به طبقات همكف ويا مكان مناسبي انتقال داد ي

فوقاني بنا است در همين مورد مي توان به پل هاي تاريخي شهر اصفهان اشاره كرد تا حدود سي سال پيش عبور اتومبيل هاي 



 

  
  
  
 

عبور وسايل نقليه سنگين كمك بسيار بزرگي براي  سواري از روي سي و سه پل اصفهان كامالً مرسوم بود ولي با جلوگيري از

  كاهش صدمات وارد بر بنا به عمل آمد.

        جداسازي لرزه ايجداسازي لرزه ايجداسازي لرزه ايجداسازي لرزه اي    ----5555- - - - 3333

مفهوم جداسازي لرزه اي در دو دهه گذشته پيشرفت گسترده اي داشته و امروزه تبديل به روش تكامل يافته اي براي حفاظت لرزه 

ي شده است. ايده اصلي اين روش بر اساس كاهش انتقال انرژي ديناميكي ناشي از اي ساختمان هاي مختلف از جمله بناهاي تاريخ

زمين لرزه به ساختمان مورد نظر استوار است به اين ترتيب كه با افزايش قابل مالحظه پريود ارتعاشي غالب سازه ،اختالف آن را با 

قال يافته به سازه به نحو چشمگيري كاهش مي يابد اين پريود ارتعاشي غالب زمين لرزه افزايش مي دهد در اين صورت انرژي انت

مناسبي هستند صورت مي گيرد. اين جداسازها  ميرائي هايي كه داراي سختي افقي خيلي كم و (Isolator)كار به وسيله جداساز

معموالً از جنس االستومرهايي هستند كه با ضخامت فوالدي براي افزايش باربري قائم تقويت شده اند. چنان چه از اين جداسازها 

  (Clemente, P2002 : 6 ) در تراز پايه ساختمان استفاده شود به آنها جداسازپايه مي گويند.

زها مي توان در تراز سقف براي جداسازي سقف و يا يك جزء منفرد استفاده كرد. از اين روش در بسياري از سازه ها، البته از جداسا

پل ها، نيروگاه هاي هسته اي استفاده شده است. ولي استفاده از آن براي بناهاي تاريخي پيچيده تر است. زيرا اوالً خصوصيات 

و تا حدودي نا شناخته است. از اين رو در مورد هر بناي تاريخي بايد سيستم مناسب  ديناميكي بناهاي مختلف معموالً متفاوت

  انتخاب و به كار گرفته شود.

ثانياً براي كاربرد جداسازي پايه معموالً نياز به يك پي گسترده زير كل بنا مي باشد كه ساخت آن براي بناي موجود خود يك پروژه 

نه از كاربرد اين روش براي يك ساختمان قديمي، سالن اجتماعات شهر سانفرانسيسكو در بسيار پيچيده و حساس است . يك نمو

يك نمونه جداساز لرزه اي را  13لوماپريتا دچار خسارت هايي شده بود . شكل 1989كاليفرنياي اياالت متحده است كه در زلزله 

  نشان مي دهد.
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مطالعات و تجربيات اخير نشان داده است كه استفاده از سيستم هاي اتالف انرژي غير فعال قابليت زيادي در كاهش خسارات لرزه 

االستوپالستيك، ويسكواالستيك و  ويسكوزاي در انواع سازه ها داشته اند. اين سيستم ها انواع مختلفي نظير: سيستم هاي 

يس دارند. سيستم هاي اتالف انرژي بخش اعظم انرژي ديناميكي را در خود مستهلك مي نمايد و از آسيب رساندن به الكترومغناط

عمل  (SMA)اجزاء سازه اي جلوگيري مي كنند يكي از انواع سيستم هاي جاذب انرژي با استفاده از آلياژهاي حافظه دار شكلي 

  مي نمايد

  فلزاتي هستند كه دو خاصيت منحصر به فرد از خودشان نشان مي دهند: (SMA)آلياژهاي حافظه دار شكلي 

  انعطاف پذيري اين موارد تقريباًمشابه با انعطاف پذيري يك قطعه الستيك است-1

ين موارد چنانچه پس از اعمال تغيير شكل هاي زياد در آنها، حرارت داده شوند كامالً به حالت اوليه خود باز ميگردند. يكي از ا-2

NITI)آلياژهايي كه در برابر خوردگي نيز مقاوم است. آلياژ نيكل و تيتانيوم  مي باشد.در بهسازي و ترميم كليساي سن فرانسيس  (

  ) در محل اتصال سقف جناح كليسا از اين سيستم اتالف انرژي استفاده شده است. 14(شكل 

  

  

        ترميم كليساي سن فرانسيسترميم كليساي سن فرانسيسترميم كليساي سن فرانسيسترميم كليساي سن فرانسيس        ))))14141414شكل (شكل (شكل (شكل (



 

  
  
  
 

  

  

  

  

  

  نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري -4

به لحاظ ارزش فرهنگي از يك طرف ، فرسودگي وآسيب ديديگي بسياري از عناصر سازه اي آن از طرف ديگر  ي موزه شاهرودبنا

ومهمتر از همه حفظ ملكيت بنا ونماهاي بيروني ودروني بدون دست خوردگي بيش از حد عوامل محدود كننده اي است كه الزم 

ونه بناها تا حد امكاناي ايمن ، غير مخرب مؤثروغير آشكار باشند. به همين دليل مي دارد روش هاي بهسازي لرزه اي براي اين گ

استفاده از انواع فناوريهاي نوين نظير  ميرا گرماي انرژي، جداسازهاي لرزه اي در كنار روش هاي مرسوم هر چند با هزينه هاي باال 

  براي اين گونه ساختمانها قابل توجيه است.
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