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 مناره مسجد جامع سمناناي بهسازي لرزه

 علي خيرالدين
 دانشيار گروه مهندسي عمران، دانشكده مهندسي، دانشگاه سمنان

 تضاييعليرضا مر
 دانشجوي دكتراي سازه، گروه مهندسي عمران، دانشكده مهندسي، دانشگاه سمنان

 چكيده
و فرهنگي يكي از ابعاد كليدي بناهاي تاريخي به عنوان يك ميراث معماري به سبب جنبه هاي اقتصادي

ي سوم، عالوه بر سوابق تاريخي، صنعت گردشگر.شوند براي جوامع مدرن محسوب مي  ي يك صنعت اصلي در هزاره
ي اصلي شهرها يا كشورها محسوب مي و ماندگار اغلب به عنوان يك جاذبه و وجود بناهاي تاريخي .شوند خواهد بود

ي هجري قمري بر روي خرابه  آتـشكده ساسـاني هـاي بناي تاريخي مسجد جامع سمنان، در قرون اوليه
آنو قسمت هاي مختلف تغييراتي نمود اين بنا در دوره. احداث گرديد از. الحاق گرديدهايي به در حال حاضر ايـن بنـا

و يك مناره به ارتفاع  . متر تشكيل شده است5/31گنبد، ايوان
و در مركز بافت قديم اين شهر واقع شده است با توجه به آن كه استان سمنان يكي از اسـتان. اين بنا در شهر سمنان

ز هاي لرزه  و با خطر نسبي زلزله و خيلي زياد مي خيز ايران باشد،بنا بر اين به دليل وجود گسل هاي متعـدد در ايـن ياد
و گردشگري، بهسازي لرزه  و همچنين اهميت اين بنا از لحاظ تاريخي، فرهنگي ل مهمياي اين بنا يكي از مسا منطقه

ميبا عنايت به آن كه مصالح مصرفي در اين بنا از نوع مصالح بنايي غير. باشدو قابل توجه مي و همچنـين مسلح باشد
مي لرزه پذيري اين بنا در برابر زمين با توجه به سوابق آسيب  هـاي رسد كه اين بنا در مقابله بـا زلزلـه هاي قبلي به نظر

و نسبتا شديد ضعيف است .متوسط
و مقاوم پذيري، تحليل لرزه هدف از اين مقاله، بررسي آسيب مي اي در.باشد سازي اين بنا ايـن مطالبي كه

ب) تحقيق آورده شده است شامل الف  و موقعيت قرارگيري بنا؛ ج) بررسي تاريخي ) بررسي شرايط ساخت اعضاي بنـا؛
و استفاده از رفتـار غيرخطـي مـواد بـه منظـور شـبيه و غيرخطي بنا به كمك روش اجزاء محدود سـازي تحليل خطي

د خسارات سازه  و روشارايه) اي؛ سـازي ايـنو تحليل در مقاومفاده از نتايج مدلسازيهاي مناسب جهت است پيشنهاد
.بنا در برابر نيروهاي ناشي از زلزله
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. مسجد جامع سمنان- بناهاي تاريخي- مناره-اي بهسازي لرزه-اي، تحليل لرزه: كليد واژه

 مقدمه
و قديمي شهرهاي تاريخي كشور همچون مسجد جامع سـمنان ساختمان هاي بزرگ مقياس

و معماري. هاي گوناگون اند واجد ارزش  و بازتاب سير تاريخي هنر ي شهرها پيوند به تاريخ گذشته

و قديمي مـورد توجـه پژوهـشگران قـرار در آنها موجب شده است كه اين سازه  هاي بزرگ مقياس

دو. گيرند و قديمي در دل بافـت هـاي قـديمي داراي بسياري از اين ساختمان هاي بزرگ مقياس

:دويژگي مهم هستن

و هنـوز-1 و پويـا بـاقي مانـده و قديمي همچنان فعال، زنـده ساختمان هاي بزرگ مقياس

و امنيت آنها بايـستي مـورد توجـه  و زندگي مي كنند بخشي از شهروندان در آن فعاليت

و اداره كنندگان كشور باشد  تـداوم فعاليـت در آنهـا معـادل تـداوم. دستگاه هاي اجرايي

و زندگي در بافت بوده  و مهمترين تضمين براي مرمت مستمر بافت هـاي قـديمي حيات

].1[و شهرهاي تاريخي قلمداد مي شود

و قديمي همچون مسجد جامع سمنان بـه ماننـد هـسته-2 ي ساختمان هاي بزرگ مقياس

و غالباً همان هسته و مكـان مركزي شهرهاي تاريخي ايران هاي نخـستين شـهرها بـوده

در. مركزيت شهري را نيز دارد جغرافيايي آنها در موارد بسيار  ايـن گونـه مراكـز شـهري

و آسيب. شهرهاي قديمي عملكرد اساسي دارند  هـاي پذيري سازه از اين رو بررسي ايمني

 همچون مسجد جامع سمنان در شرايط وقوع زلزله كـه هاي تاريخي بزرگ مقياس بافت 

و سـكونت هاي بـزرگ از مهمترين عوامل انهدام سازه اه هـاي انـسانيگـ مقيـاس قـديمي

و سازه قرار دارد  ].2[شناخته شده در زمره مسائل مهم مهندسين معمار، شهرساز

 سمنانمسجد جامع

و و قـديميترين بناهـاي تـاريخي ي كهن ترين مسجد جامع سمنان را مي توان در زمره

مي اسالمي شهر سمنان كه به حق يكي از قديمي   به شمار باشد، ترين مساجد كشور بعد از تاريخانه

و حفاري هاي سال زني آورد كه با توجه به گمانه ي 1354ها ، در قرن اول هجـري بـر روي خرابـه

ي ساساني بنا گرديده و تغييراتـي در آن صـورت گرفتـه]3[آتشكده ولي در طول زمان تعميرات
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ي مـسجد جـامع سـمنان مـي نويـسد. است : مرحوم صنيع الدوله در كتاب مرآت البلـدان دربـاره

و)ع( گويند در زمان خالفت امير المومنين" آن حضرت امر فرمودند كه از كوفـه تـا بخـارا هـزار

و در حكومت عبدا  ي اين بـالد را ... يك مسجد بنا كنند بن عمر، اعيان سمنان مسجد جامع حاليه

ساختند ولي اين بنا را چندان عظمتي نبـود بعـدها بـه دفعـات اشـخاص عديـده اي بـه بنـاي اول 

و شبـستان شـمالي را بـا منـارا و ملحـق نمـود مـثالً گنبـد غربـي و هر كس چيزي اضافه فزودند

و خواجه نظام الدين در عهد سلطنت سلطان سـنجر سـلجوقي خواجه وند، خواجه ابوسعيد سمناني

و شبستان جنوبي را شيخ ركن الدين، عالء الدوله سمناني، در زمان وزارت ارغون  خان بنـا ساختند

و   چون خرابي به همراه رسانيده بود در زمان خاقان خلد آشيان، فتحعلي شاه، طالب اهللا ثـراه نمود

الـدين مسجد شرقي را خواجه كيقبـاد بـن ملـك].4["ذوالفقارخان سمناني به تجديد آن پرداخت

ي سـمناني وزيـر ميـرزا  و ايوان متصل به گنبد را خواجه عزالدين محمـد باليچـه سمناني ساخته

ب  ي آن بـا قبلـه. نا كرده است شاهرخ و اختالف زاويـه و آثار به دست آمده حفاري هاي كف حياط

شكل مستطيل بـه. اين مسجد يك ايواني است. بازگوي قدمت بيشتر مسجد مي باشد  حياط آن به

و عرض27طول  و بـه بـازار شـيخ25متر ي قاجـاري و داراي ورودي هايي به بازار دوره  متر بوده

و كهن مسجد بوده( الدوله عالء ).1شكل(مي باشد) درب شمالي كه درب اصلي

و فضاي اطراف-1شكل  جزو آثار 163مسجد جامع سمنان تحت شماره نمايي از مسجد جامع سمنان

].5[ملي به ثبت رسيده است
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 منار مسجد

و باشـكوهي اسـت كـه بـا ويژگـي  هـاي منار مسجد جامع سمنان يكي از آثار بـا ارزش

و قرار گرفتن در قالب بافت تاريخي شهر از اهميت قابـل تـوجهي برجسته، سبك متفاوت معماري

شناسان منار را يك بناي منفرد راهنمـا مـي داننـد كـه اي از باستان پاره).2شكل(برخوردار است 

و نيز تحقيقات انجام  و مسجد احداث شده، ولي بر اساس روايات  شده بعدها در اطراف آن شبستان

بدون شك اين مناره هم عملكـردي.ي منار مسجد جامع به هيچ وجه يك ميل منفرد نبوده است

. جز آنچه كه منارها در معماري مساجد ايفا مي كنند نداشته است

]6[ نمايي از منار مسجد جامع سمنان-2شكل

ي منار تا انتهاي متر آن شامل ميله5/27 متر است كه اين ارتفاع5/31ارتفاع كلي منار

و ي ماذنه و قاعده و قسمت فوقاني آن مي شود4مقرنس ها . متر ديگر شمال ماذنه
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ي منار و تاريخچه  موقعيت

و از شـمال بـه بـازار شـيخ ي شمال شرقي مسجد جـامع واقـع شـده اين بنا در گوشه

ت  و از جنوب به و خيابان امام خميني، از شرق به راسته بازار و حمام تـاريخي پهنـه عالءالدوله كيه

ي تاريخدار است. محدود است  به همين جهت سـال احـداث. اين مناره فاقد كتيبه يا سنگ نبشته

كننـد لـيكن گونه تـاريخي را بيـان نمـي هر چند كتيبه هاي منار هيچ. آن به درستي معلوم نيست 

ي زيادي مي تواند راهگ  ي زيرين تا اندازه شاي تشخيص حدود تاريخي وجود نام باني بنا در كتيبه

و ممـدوح.و قدمت بنا باشد  استاد مجتبي مينوي، منار را از آثار ابو حـرب بختيـار، حـاكم قـومس

ماذنه منـار بـه شـكل. احداث شده است 466 تا 417منوچهر دامغاني مي داند كه در بين سالهاي 

ث. هشت ضلعي مي باشد  بت جداگانه اي تحـت منار مسجد جامع به علت اهميت زياد داراي شماره

].6[ به ثبت تاريخي رسيده است 162شماره 

 سازي بنا مدل

و آنـاليز از نـرم افزارهـاي در اين تحقيق جهت مدل  DIANAو]SAP2000]7 سازي
و در داخل6/3قطر منار در پايين. استفاده گرديده است]8[ ضـخامت ديـوار. متر است09/2 متر

مي75 قسمت ترين منار در پايين  كم سانتيمتر و متناسب با از باشد شدن قطر منار از پايين به بـاال
ي منار كه قطر آن به حداقل  و دكل نيز كاسته شده به طوري كه در قسمت انتهاي بدنه قطر ديوار

سانتيمتر ومـالت گـچ25×25×5منار از آجرهايي به ابعاد.شود رسد تنگي گلويي احساس نمي مي
.ستاشوره ساخته شده

ز المانهاياستاز آنجا كه ضخامت مناره نسبت به ار تفاع آن كم ا بـه ابعـاد Shell، جهت تحليل
و مشخصات  مشخصات فيزيكي واقعـي1در جدول. فيزيكي متفاوت استفاده گرديده است مختلف

ب . استآورده شدهو ميانگين اين مقاديردر بنا كار رفتهه مصالح
 مصالحمشخصات فيزيكي:1جدول

و مالت(ميانگين مشخصات مصالحمالت آجر)آجر
2/569/3E (GPa) 

3/025/03/0v
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 تحليل مدل
شكل پس از ايجاد مدل، سازه بر اساس طيف زلزله ال سنترو  نمايش داده شـده3 كه در

.مي گردد با توجه به مشخصات فيزيكي مصالح آناليز ديناميكي

ال-3شكل روسنت طيف زلزله

 SAP2000استفاده از نرم افزار: حالت اول
از4در اين حالت به منظور مدلسازي منار، همان طوري كه در شكل  نـشان داده شـده،

و مـالت( با مشخصات فيزيكي ميانگين مـصالح مـصرفي Shell المان 1696تعداد اسـتفاده) آجـر
و آناليز طيفي، مقـدار. گرديد و تحت آناليز مودال در مد اول جابجـايي نـوك منـار در جهـت افـق

ي آن در جدول  . آورده شده است2مقدار تنش ها بدست آمد كه خالصه
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 آناليز طيفي)ب(آناليزمودال؛) الف(SAP2000به كمك نرم افزار آناليز منار:4 شكل

 DIANAاستفاده از نرم افزار: حالت دوم
اگ براي بررسي رفتار سازه هاي خطي االستيك رچه استفاده از برنامه هاي با مصالح بنايي،

و تعيين ترك مي خوردگي سازه، تواند كمك زيادي نمايد،ولي براي به دست آوردن اطالعات دقيقتر
و روش هـاي عـددي شكل و ظرفيت نهايي سازه به روش هاي آزمايشگاهي ي انهدام پذيري، نحوه

و زمان با توجه به هزينه. نيازمنديم  زيادي كه بايد صرف كارهاي آزمايشگاهي نمـود، هاي بسيار باال
روشهاي عددي مخصوصاً روش المان هاي محدود امروزه به عنوان مـوثرترين روش مـورد اسـتفاده

، از يك برنامـه المـان محـدود غيرخطـي. قرار مي گيرد   DIANAجهت تحليل منار در اين مقاله
و خطي سازه اين برنامه قابليت آناليز غير.]7[استفاده شده است هاي با مـصالح بنـايي، بـتن آرمـه

و در اين برنامه، سازه از يكسري المان صفحه. فوالدي را دارد  اي با ضخامت ثابت تشكيل شده است
كل به  و آنـاليز غيرخطـي را انجـام30نيروي و بـه سـازه وارد مـي شـود  بار كوچكتر تقسيم شده

ب. دهد مي اشـد كـه اگـر هـر يـك از نـرم هـاي بردارهـاي واگرايي در اين برنامه بدين صورت مـي
تغييرمكان يا نيروهاي نامتعادل از مقدار ماكزيمم بيشتر شـود، عمليـات بـه علـت بزرگـي بـيش از 
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ي اين مقادير متوقف مي و همچنين اين برنامه براي مدل كردن ترك ها از مـدل تـرك اندازه شود
.كند خوردگي گسترده استفاده مي

اي4هاي ايزوپارامتريـك المان المان بوده كه از 5211ل مدل شام در اين حالت  نقطـه
و با ابعـاد واقعـي بـراي RQUADنوع و با در نظر گرفتن آجر ومالت به صورت اليه به اليه مجزا

 مود اول، آنـاليز مـودال3پس از آن سازه تحت اثر).5شكل(مدل نمودن اجزا استفاده شده است
و جاب و مقادير تنش ها ب جاييشده .دست آمده استه هاي سازه

و المان محدود منار-5شكل  مدل اليه به اليه

، تـنش هـاي)آجـر ومـالت(در حالت اول با توجه به مشخصات فيزيكي ميانگين مصالح
و. باشد بحراني در نقاطي از سازه قابل مشاهده مي با توجـه بـه تقـارن سـازه، تـنش هـاي كشـشي

و برگشت عمـل نمـوده.دفشاري تقريبا يكسان بودن   با توجه به اين كه نيروي زلزله به صورت رفت
باين نيرودر هر نقطه از سازه در اثر و هم فشار ميه هم كشش نظـر بـه اينكـه مـصالح. آيدوجود

باشد در نقاطي كه كشش بـه مصرفي در اين منار از نوع مصالح بنايي با قدرت چسبندگي پايين مي 
م  و سازه گسيخته مي وجود مي آيد بيش از همچنين در قسمت هايي از سـازه. شود قدار مجاز بوده

و به تبع آن تنشهاي زيادي به وجود مي آيد كـه  كه قطر آن تغيير مي كند سختي نيز تغيير كرده
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از. لذا نياز به بهسازي موضعي دارد از سوي ديگر در قسمت تحتاني منار نيز در اثر نيروهاي ناشـي
و وزن ساز ميزلزله .باشده تنش هاي زيادي به وجود آمده كه نيازمند انجام بهسازي كلي

و غيرخطي-2جدول  نتايج حاصل از تحليل خطي
 نرم افزار مصرفي نوع آناليز)cm(مقادير جابجايي

 SAP2000 مودال51/24

 SAP2000 طيفي39/21

 DIANA مودال58/36

 پيشنهاد براي مقاوم سازي
و گردشگري بايد بهـسازي بـه گونـه با توجه به اهم اي انجـام يت اين بنا از لحاظ تاريخي

و نماي آن دخالت زيادي صورت نگيرد؛ بدين منظور راهكارهاي زيـر  پذيرد كه در وضعيت معماري
:جهت بهسازي سازه ارايه مي گردد

و قراردادن مفتولهاي فوالدي نازك-1  با مقاومت بـاال ايجاد سوراخ هايي با قطر كم در تمام ارتفاع
و سـپس مفتـول براي اين كار ابتدا بايستي جداره منار توسط مته. در آنها هاي نازكي سوراخ گردد

و سوراخ با چسب يا مالت مخـصوص پـر شـود  در قـسمت. هاي موردنظر در درون آنها قرار گرفته
ده متـصل بنـدي بـو پايين نيز مفتول ها، توسط قالب به فونداسيون احـداثي كـه بـه صـورت مـش 

.گردد مي
از-2 در اين روش الياف هاي پليمري به منظور افزايش مقاومت كششي بـا چـسب . FRP استفاده

ي داخلي منار چسبانده مي  در مخصوص بر روي جداره و برشـي سـازه شود لـذا مقاومـت كشـشي
.يابد هنگام اعمال بار جانبي افزايش مي

و اتـصال استفاده از مش بندي فوالدي در جداره داخ-3 و سپس پاشيدن بتن بر روي آنها لي منار
.آنها به فونداسيون احداثي پايين

و اتصال آن بـه ورق استفاده از ستون فوالدي لوله-4 اي فـوالدي كـه هـاي حلقـه اي در وسط منار
و رزين به درون جداره داخلي منار متصل شده است  مي. توسط پيچ  به توان از ستون فوالدي وسط

در يه گاه جهت اتصال پله عنوان تك و مـرور هاي فوالدي به آن استفاده نمود كه با اين كار هم عبور
و پله داخل منار به راحتي صورت مي  و هم وجود ستون مي گيرد شود كه سختي هاي فوالدي باعث

و در نتيجه جابجايي آن در برابر بارهاي ناشي از زلزله كمتر شود  ن اتصال سـتو. سازه افزايش يافته
و و اتصاالت آن به جداره، به نحوي باشد كه عملكرد منار در زمان زلزله به صورت پيوسـته فوالدي

همچنين بايد اتصال به كمك فونداسيون مرتبط احداثي در قسمت پايين منـار بـه. هماهنگ باشد 
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ي مركـب منت قـل صورت كامل برقرار گردد تا نيروي برشي پايه در هنگام زلزله از زمين بـه سـازه
.شود

و اجرايـي و با توجه بـه نتـايج حاصـله و تحليل شدند هر يا از حالت هاي فوق مدلسازي
.شود بودن طرح، روش دوم انتخاب گرديد كه ذيال توضيح داده مي

 FRPسازي به كمك مقاوم
اً متداول شده است، هاي جديد بهسازي سازه يكي از روش از هاي بنايي كه اخير استفاده

شيـشه FRP شـامل انـواع اليـاف مختلـف FRP. اسـت) الياف تقويت شده پليمري(FRP الياف
GFRP)(،FRP كربن )CFRP(وFRP آراميد AFRP)(اي باشد كه در داخل پليمر پيوسـتهمي

ومي FRP جمله مزاياياز.]9[اند نام ماتريس جا گرفتههب تـوان بـه بـاال بـودن نـسبت مقاومـت
و سختي به وزن، دوام باال  عامـل. اشـاره نمـود،اجـراو آساني نـصب در بسياري از شرايط، سرعت

تـاثير دارد، شـكل تقويـت ) URM-FRP) FRP مهمي كه در رفتار ديوارهاي تقويت شده بنايي با
و تحليل منار به كمـك حـاالت].10[ نمايش داده شده است6 كه در شكل باشد مي مقاوم سازي

با منارهاي رفتاري بينا مقايسه. مختلف تقويت انجام شد  در بارگـذاري سـيكلي FRP تقويت شده
و مختـصر ذكـر نتايج زيـر انجام گرديد كه به دليل محدوديت فضايي استاتيكي  بـه طـور خالصـه

.شوند مي

 براي تقويت FRPالگوهاي مختلف:6شكل
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و نتيجه  گيري خالصه
ر GFRP هاي تقويت كننده پوشش-1 و پوشش هـاي8/2تا1/1ا با ضريب مقاومت جانبي نمونه

بسته بـه الگـوي تقويـت، نـسبت بـه4/4تا5/1 مقاومت جانبي را با ضريب CFRP تقويت كننده
.دهند نمونه مبنا افزايش مي

و اتـالف انـرژي ديـوار افـزايش پيـدا با استفاده از الياف با كرنش گسيختگي باال شـكل-2 پـذيري
.كند مي
 منـار سـازي، حالـت پوشـش كامـل، بهتـرين روش بـراي مقـاوم سي شـده از ميان الگوهاي برر-3

و صفحه. باشد مي از(H هاي آرايش ديواراي در ديوارهاي بنايي به دليل عملكرد دو بعدي تركيبـي
و افقي  ، زيـرا از يـك طـرف در باشندميهاي تقويت بهينه ترين آرايش X-Frameو)نوارهاي قائم

و از لحاظ اقتصادي هم برابر هر سه مكانيزم گسيخت به گي مقاومت مي كنند مصالح كمتري نسبت
شكل.حالت پوشش كامل مصرف مي شود   نـشان داده شـده، بـا7 اما در منار، همان طوري كه در

و تقارن حول محـور طـولي بهتـرين روش توجه به عملكرد سه بعدي آن تحت اثر نيروهاي جانبي
ي FRPاستفاده از پوشش كامل  ).7شكل(داخلي منار مي باشد در بدنه

كل سطح ديوار چسبانده مـي)داراي الياف دو جهته(به طور كلي، فابريك هايي-4 و كه به شـوند
مي به درستي مهار مي .ندز را به تاخير بيندامنارتوانند تمام مدهاي گسيختگي شوند،

اX-Frame آرايشو FRP مقايسه بين حالت پوشش كامل-7شكل و در فزايش مقاومت
 پذيري منار شكل

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


254

:منابع
و ساخت اصلي شهر، انتشارات كوشامهر،. برزگر، محمدرضا-1 .1382شهرسازي
.1377فرآيند طراحي شهري، انتشارات دانشگاه تهران،. بحريني، سيدحسين-2
و هنر سمنان در عصر پهلوي،. طاهر، محمد علي-3 .1379فرهنگ
و ورود به دارالخالفه طهران. خان محمد حسن صنيع الوله،-4 .سفر خروج از مشهد
و اماكن باستاني، صفحه. مشكوتي، نصراهللا-5 .1381، 280فهرست بناهاي تاريخي
.1379بررسي اجمالي در منار مسجد جامع سمنان،. مخلصي، محمدعلي-6

[7] CSI, SAP2000 V-8. Integrated finite element analysis and design of 
structures basic analysis reference manual, Computers and Structures Inc, 
Berkeley (CA, USA) (2002). 

[8] Diana 7.2, User’s manual, TNO Building Construction, the Netherlands, 
ww.tnodiana.com, 1999 
[9] Schwegler, G.; "Masonary construction strengthened with fiber composites 
in seismically endangered zones"10th European Conference on Earthquake 
Engineering, Vienna, Austria, 1994, pp. 2299-2303. 
[10] Elgawady, M.A.; Lestuzzi, P.; Badoux, M.; "A review of conventional 
seismic retrofitting techniques for URM", 13th Brick/Block Masonary 
Conference, Amsterdam, Holland; July 4-7, 2004. 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

