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  چکيده 

 های کهن،های به کار رفته در ساختمانترین مسائل در مهندسی معماری بوده است. یکی از انواع پوششپوشش دهی فضاها همواره یکی از مهم

پرداخته  دایرهآهنگ آجری نيممطالعات آزمایشگاهی و تحليلی به بررسی اثر زاویه اریب بر ظرفيت باربری طاق ه کمکباشد. در این مقاله بآهنگ میطاق

های محدویت به دليلدر این مرحله شود. مطالعات آزمایشگاهی در دو قسمت تعيين مشخصات مصالح و تعيين ظرفيت باربری طاق انجام شده است. می

رض فکنترل -صورت تغييرمکانبه بصورت ثقلی با آهنگ ثابت در وسط دهانه هانمونه شود. بارگذاریهای مقياس شده استفاده میآزمایشگاهی از مدل

حت و مورد صه یافته وارنک توسع-معيار شکست ویالم پارامترهای مربوط به طاق آهنگ بر مبنایمدل تحليلی المان محدود غيرخطی در ادامه . شده است

در دستور  نسبتهای ابعادی مختلفو  با زوایا دایرهنيم های اریبمنظور بررسی رفتاری طاقه در نهایت مطالعات تحليلی و پارامتریک ب. گيردسنجی قرار می

های و همچنين مکانيسم رفتاری طاقبيشينه تغييرمکان  ،بار شکست شامل مهم مورد مطالعه در این تحقيق رفتاری پارامترهای کار قرار گرفته است.

طاق مورب از ظرفيت باربری کمتری نسبت  های مورد مطالعه،مدلدهد که در تمامی نشان می تحقيق . نتایجباشدمیمورب در مقایسه با طاق غير مورب 

 درجه 30از  بزرگتراریبی درجه اتفاق افتاده و برای مقادیر  30ی اریب هبيشترین افت ظرفيت باربری در اثر تورب تا زاوی .به طاق غيرمورب برخوردار است

 30تا  ی اریب از صفرافزایش زاویهبا  5/0برای طاق با نسبت ابعاد  به طوری که. شودسازه نسبت به تورب کاسته میپارامترهای رفتاری حساسيت از 

  باربری طاق کاهش می یابد.درصد ظرفيت  74/18درجه  45درجه تا  30درصد و از  58درجه 
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 مقدمه -1

های های سنتی فراوان در سرتاسر این سرزمين به مهندسی معماری و سازه ایران اعتبار خاصی بخشيده است. از جمله این سازهسازه

های مختلف های سنتی و معماری ایران هستند که در دورهها بخشی از سازهها اشاره کرد. طاقها و قوستوان به گنبدها، طاقسنتی می

اه گهای آجری نيز هيچی آنها صورت گرفته و بررسی طاقای و تاریخچههای پوستهند. مطالعات بسياری بر روی سازهاتاریخی اجرا شده

باز  ها انجام گرفته ولیهای مختلف، توسط پژوهشگران بر روی رفتار انواع طاقدور از نظر نمانده است. با اینکه تاکنون مطالعاتی در حوزه

داری آنها، تحقيق و مطالعه در ها در راستای مرمت و نگهتر این سازهزی و ضرورت به شناخت رفتار هرچه دقيقهم با توجه امکانات امرو

 باشد. این زمينه برای پژوهشگران مورد توجه می

ضاها ای است که برای پوشش فآهنگ سازههای معماری بوده است. طاقترین دغدغهپوشش دهی فضاها همواره از دیرباز یکی از مهم

شکل طاق وابسته به شکل هندسی قوسی که شود. پر واضح است از بسط یک قوس در عمق حاصل می رود. این سازه عمالًکار میبه

های گوناگون هستند که شان دارای نامی خاصهای تاریخی آجری ایرانی با توجه به هندسهاست که از آن ساخته شده است. قوس

اوهفت )در سه نوع تند، معمولی و کند( و شاخ بزی )در سه نوع تند، معمولی و کند( دایره، پنجهای نيمقوسها به توان از انواع آنمی

شود، طاقی است نيمه باربر و نيمه تزئينی که در اغلب حاصل میدایره دایره که خود از تعدادی قوس نيمهای نيم. طاق[1] اشاره کرد

عبارتی دیگر رو به روی یکدیگر قرار نگرفته باشند طاقی های طاق به موازات یکدیگر نباشند یا بهاگر پایهشود. اماکن تاریخی مشاهده می

ای بين لبه طاق با راستای قائم ایجاد شده که ا زاویههباشد. در این نوع طاقشود یک طاق مورب میکه برای پوشش این فضا ساخته می

بدیهی  1دهد. مطابق با شکل را نشان می دایرهنيمشماتيک یک طاق مورب  صورتبه ب-1ل شود. شکگفته می( α)به آن زاویه اریب 

𝛼است اگر  =  افتد.باشد شرایط طاق غيرمورب اتفاق می 0°

ج نمونه یک طاق مورب را در بازارچه -1شوند. شکل های مورب دیده میهای مسقف طاقبازارچهدر سقف بناهای تاریخی و بازار و 

 دهد.حکيم واقع در خيابان حکيم اصفهان نشان می

 

  

 )ج( )ب( )الف(

 )خیابان حکیم( دایره، الف( نمای سه بعدی، ب( پالن و ج( طاق آجری مورب واقع در بازارچه حکیم اصفهان: طاق آجری مورب نیم1شکل 
Fig. 1: Skew semi-circular brick vault, a) 3D view, b) plan view and c) skew brick vault in Isfahan (Hakin 

Street) 

شگران متعددی ههای اخير پژوگردد. در سالمیو چه بسا به هزاران سال قبل بر  هابه صد های سنتی و به خصوص طاقهاقدمت سازه

 شود.میای از آنها اشاره اند که در ادامه به گزیدهای این دسته از بناها پرداختهو لرزه ایو مطالعه رفتار سازه به بررسی

آهن بارسلونا اند. ایشان با ایده از پل راهبه تحليل عددی پل آجری مورب تحت بار ثقلی پرداخته 2007در سال  [2] 1کارو و مورالس

اند. نتایج این پژوهش نشان داد که شکل هندسی پل و مشخصات های گوناگون قرار دادهیک پل چند دهانه را تحت بار ثقلی در موقعيت

های پل مورب در راستای واحدهای تشکيل دهنده )آجرها( بر ظرفيت باربری آن بسيار موثر است. همچنين در اثر تحمل بار ثقلی، پایه

ترین دستاورد این د طراحی گردد. مهمها برای تحمل این پيچش بایشوند لذا سختی پایهها دچار پيچش معناداری میعمود بر پایه

                                                             
1 Caro and Morales 
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در سال  [3]و همکاران  1سيسرهوسباشد. های پل میپژوهش ارائه یک مدل تحليلی بين اثر تورب با تغيير مکان ایجاد شده در پایه

 یهاو روش المان یسه بعد یليتحل یهامدل کمکبهاند. آنان ها پرداختهطاق یکيرفتار مکان یبر رو بیار یهیاثر زاو یبه بررس 2014

ساخته شده از سنگ  یدهانه کی یهاگوناگون طاق یهانمونه از هندسه 4 یرا برا بیار یهیاثر زاو 3DECافزار نرم طيگسسته در مح

با شدت  یخط یبار گسترده کیو در نظر گرفته نشده  قيتحق نیاثر حضور مالت و ضخامت آن در ا مطالعه ندر ای .نددست آوردبه

که  اددنشان  قيتحق جیطاق اعمال شده است. نتا زشیفرور ريتا لحظه نظ یجیصورت تدردهانه و به ربع در یصورت سراسربه کنواختی

 ني. همچنگرددیکمتر م یسبب شکست طاق در بارها تیو در نها ابدییم شیافزا زيطاق مورب ن یچشيرفتار پ بیار یهیش زاویبا افزا

 یارهیدا یهانسبت به طاق یا( به طور قابل مالحظهیا)قطعه ریپذکيگسسته و تفک یهابا المان یهاطاق ییبار نها یرو بیار یهیاثر زاو

آنها  یلي. روش تحلندپرداخت رهیداميمورب ن یهاحداقل ضخامت طاق یبه مطالعه 2017در سال  [4]و همکاران  2سفورگک است. شتريب

 ريثأفقط تحت ت رهیداميمورب ن اند. حداقل ضخامت طاقبهره برده 3DECافزار منظور از نرم نیا یبرا وگسسته بوده  یهاروش المان

 یو مقاومت اصطکاک ییبنا یطاق، روش ساخت، اندازه واحدها بیار هیزاوشامل پژوهش  نیا یرهايوزن خود طاق محاسبه شده است. متغ

در حداقل  ییسزابه ريثأآنها ت بیار یهیمورب و زاو یهاکه روش ساخت طاق دهدینشان م قيتحق جینتا .باشدمی ییبنا یواحدها نيب

مورب  یآجر یهاطاق یباربر تيظرف یاثر روش ساخت بر رو یبه بررس 2018در سال  [5] فورگکس و همکارانضخامت طاق دارد. 

از این سه روش دو  اند.اشاره کرده ی تاریخی در اروپاهاآهنگدر طاق ی تمیلگار و یچيساده، مارپایشان به سه روش ساخت اند. پرداخته

 کیسه روش ساخت در برابر  نیا یباربر تيظرف سهیپژوهشگران به مقا نیاشوند. نوع مارپيچی و لگاریتمی در معماری ایران دیده نمی

ساخته شده از  یهاطاق یکه برا دهدینشان م قيتحق نیا جیاند. نتاپرداخته رد،يگیکه کل طول طاق را در بر م کنواختی یبار خط

در سال  [6] و همکاران 3ناگاس .دیبایو بار شکست کاهش م افتهی شیافزا ییبنا یواحدها نيب زشلغ بیار هیزاو شیروش ساده با افزا

دهد اند. نتایج این پژوهش نشان میکردهی تحليل المان محدود مطالعه های قوسی شکل را تحت نشست پایه بوسيلهرفتار پل، 2018

های بسيار زیاد در سازه شده که پایداری آن را به برداری موجب تغيير شکلهای قوسی شکل بنایی تحت بار بهرهکه نشست پایه در پل

. با افتندیشده دست  ینواربند ییبنا یهاطاق یبرا دیجد یمدل پارامتر کیبه  9201در سال  [7] و همکاران 4ويآنجل اندازد.خطر می

مدل  کی جادیمطالعه موفق به ا نیها سرانجام ااز مدل یاريبر المان محدود بر مختصات سازه و حل تعداد بس یمبتن یاضیبسط روابط ر

 [8] و همکاران 5آلفورنو .گرددیم ليمدل و تحل یشش وجه ایو  یطاق چهار وجه یورود یدر پارامترها رييشد که تنها با تغ یپارامتر

متقاطع پرداخته اند.  یهاها و طاقآجرها بر رفتار طاق آهنگ نشياثر چ یبه بررس کرويم دگاهیبه روش المان محدود با د 2019در سال 

ساخت  یالگوها دهدیم . مشاهدات نشانستا هیمختلف در برابر نشست پا یهانشيعکس العمل سازه با چ قيتحق نیا یپارامتر اصل

تحليلی پارامترهای  یبه بررس 2020در سال  [9] یو سلطان یازحج سازه موثر است. یو سخت یگاه هيتک یهاالعملبر پاسخ عکس تلفمخ

 ،ینشان داد که تحت بار ثقل هاتحليلحاصل از  جی. نتاندپرداخت ایرانی یآجر یهاآهنگطاق درکنو  ای کونال وثر بر رفتار سازهمؤ

در تحليل دارد.  یشتريب یباربر تيکه ظرف باشدیکنو م یحالت اجرا نیترسازه مناسب یهاسطح با طاقهم صورتبهکنوها  یريقرارگ

 ثر کنو در حضورایجاد نکرده است. ا ایها دچار شکست شده و کنو تاثير معناداری روی رفتار لرزهها تحت بار زلزله، همه نمونهاین سازه

 یهاپل یرخطيغ یالرزه ليتحلها و حرارت )تغييرات دما( نيز مورد بررسی قرار گرفته است. ها، دوران پایهسایر بارها از جمله نشست پایه

ها و مصالح دهانه اثر شکل هندسی ایشان. قرار گرفته است 2021در سال  [10]و همکاران  6یريزامپمورد توجه چند دهانه  یآجر

 دهش یازاست که کونال س یادایرهنيم یهاطاق ها عمالًپل ی. هندسهندنمود یها بررسدسته از سازه نیا یالرزه یداریرا در پا یمصرف

بوده است.  یاعمال یهاو شتاب زلزله هاهیها، سطح مقطع پادهانه پل یها روبه طور خاص ابعاد پرکننده قيتحق نیا یرهاياست. متغ

در هنگام  نمونهاست. به عنوان  یالرزه ليسازه هنگام تحل یمقاومت و سخت ،یریپذشکل ات قابل مالحظه درريينشان دهنده تغ جینتا

 یهارمکانييتغ امکان یسازه برا یریپذشکل یکاسته ول به طور پيوستهسازه  یها از سختتوسعه ترکرشد و زلزله با  نيرویاعمال 
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 یارفتار سازه یبر رو یونطاق پاو یاحتمال یهانقص راتيتاث یبه بررس 2021در سال  [11]و همکاران  1اندیسدل .ماندمیباقی تر بزرگ

ساخته شده به  یشگاهیآزما یشده اسيمق یهاو مدل یو سه بعد یعدد یساز هيشب یگسسته برا یهااند. از روش المانآن پرداخته

بر  گاههيکت یمانند نشست افق یهندس یهانقص قيتحق نیا جیمنظور استفاده شده است. بر اساس نتا نیا یبرا یسه بعد نتیروش پر

اثر نشست و  نيبه مطالعه ارتباط ب 2022در سال  [12] یو صادق یحجاز .دهدیم رييتوسعه ترک را تغ ريسازه موثر بوده و مس تيظرف

ترین الگوهای متداولکه ی رومی و ضربی هاچينشعملکرد طاق آجری با اند. آجرها در ساخت طاق آهنگ پرداخته نشيبا چ هاهیدوران پا

 راتببه م یآجرها به روش ضرب نشيچ هاهیدر دوران پا دهدینشان م جینتاگردد. میاست، بررسی ی سنتی ایران هاسازهساخت در 

 یاز ضرب یروم نشيچ رهیدا ميدر طاق ن یدارد ول یاوهفت و شاخ بزدر طاق پنج یآجرها به روش روم نشينسبت به چ یعملکرد بهتر

اوهفت ی آجری پنجهاها و طاقبا الهام از مسجد گناباد به مطالعه رفتار قوس 2022در سال  [13]و همکاران  محمودی بهتر است.

ست. مشخصات مصالح در آزمایشگاه اهپرداخته اند. هدف اصلی در تحقيق ایشان، تخمين ظرفيت باربری جانبی برای این دسته از سازه

دهد نسبت ضخامت به پهنای پایه در حالت بهينه ها به روش المان محدود انجام شده است. نتایج نشان میبدست آمده و سایر تحليل

آهنگ آجری در  مطالعه رفتار طاق 2023در سال  باشد.می 24/0برای قوس یا طاق پنج او هفت برای عملکرد بهتر در برابر با بار جانبی 

ادامه پيدا کرده است. این مطالعه بصورت  [14]و همکاران  2اثر نشست پایه با الگوهای چينش آجر بصورت شعاعی و قائم توسط روسلی

ی آرایش آجرها دهد نحوهمالت سيمان استفاده شده است. نتایج نشان میبرای اجزای تشکيل دهنده و  1:5آزمایشگاهی و با مقياس 

طاق  ینهيموجود در زم یفن اتيادبمروری بر  و ظرفيت باربری دارد. ها، مکانيزم شکستی ترکتاثير چشمگيری بر الگوهای توسعه

مورد توجه قرار نگرفته ره و اثر تورب بر رفتار آن دایظرفيت باربری طاق آهنگ آجری نيم یابیدهد ارزینشان م یرانیا یآجر یهاآهنگ

 رود.میبشمار  یقاتيتحق یدر زمره چالشها دسته از بناهای تاریخی نیا ایرفتار سازهبر  بیار هیزاو ريتاث یو لذا بررس

تر از رفتار چه دقيقهای آجری مورب است چرا که بدون شک با علم هر تر طاقترین هدف این مقاله ارائه شناخت بهتر و دقيقمهم

صورت به مقاله نیدر اتری در راستای حفظ، بهسازی و مرمت آنها انجام داد. توان اقدامات بهتر و صحيحهای سنتی موجود میسازه

 جهت. شودیپرداخته م دایرهنيمآجری مورب و غير مورب  یهاطاق یاو عملکرد سازه یباربر تيظرف سهیمقا آزمایشگاهی و تحليلی به

 یشگاهیآزما یهاتیمحدود ليبه دلشود. ها اثر نسبت ابعاد طاق )نسبت دهانه به عمق طاق( نيز در نظر گرفته میافزایش فراوانی نمونه

 افزارنرم طيدر مح ماکرو تحليلو  یرخطياز روش المان محدود غ یعدد لي. جهت تحلگرددیشده استفاده م اسيمق هایمدلاز 

ANSYS [15] نشت یکانتورها کنواخت،ی یبار خط کیدر تحمل  یباربر تيظرف ک،يمفاصل پالست لي. محل تشکشودیاستفاده م 

 جهت بحث دو حالت مورب و غير مورباز موارد در  کیهر  سهیطاق و مقا زشیفرو ر ريتا لحظه نظ طاقمکان تاج  رييتغ بيشينهها، طاق

 مورد توجه قرار گرفته است.  مقاله نیکه در ا ستا یسائلاز جمله می اریب، روی نقش زاویه

 مطالعات آزمایشگاهی -2

وسعه ت برایشود. ابتدا به استخراج خواص مکانيکی مصالح پرداخته شده که در این مقاله مطالعات آزمایشگاهی در دو مرحله انجام می

مورد نياز است. در مرحله بعد به مطالعات آزمایشگاهی روی مدل آزمایشگاهی طاق آجری نيم دایره پرداخته  المان محدود مدل تحليلی

 شود که نتایج این مطالعات در صحت سنجی مدل المان محدود کاربرد خواهد داشت.  می

 خصوصیات مکانیکی مصالح -1-2

شوند. درک اک رس یا مالت گچ بعنوان مالت بين واحدها ساخته میبناهای آجری از ترکيب آجر بعنوان واحدهای سازنده و مالت خ

کمک تر یک بنای آجری قطعا وابسته به شناخت هرچه بهتر عناصر تشکيل دهنده آن است. از همين رو بهرفتار هرچه بهتر و دقيق

رای ب مذکورهای گردد. طبق استانداردهای مقاومتی برای منشورهای ترکيب آجر و مالت گچ تعيين می، شاخصبریتانياهای استاندارد

ن های مفروض اید. در طاقنگيرتعيين مقامت فشاری، مقاومت کششی و مدول االستيسيته منشورهایی ساخته و مورد آزمایش قرار می

های ليل محدودیتشود. به دعنوان مالت بين آجرها استفاده میهمقاله از آجرهای فشاری رسی بعنوان واحدهای سازنده و از مالت گچ ب

                                                             
1 Dell’Endice 
2 Roselli 
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شود. به عبارت دیگر با استفاده می 1:4های مقياس شده با مقياس ها از مدلهای آزمایش در ساخت نمونهآزمایشگاهی و کنترل هزینه

آجرهای مقياس شده این مقاله با  3cm 4/22 × 4/10 × 8/6روی هر یک از ابعاد آجر فشاری مرسوم با ابعاد تقریبی  1:4لحاظ مقياس 

های مهندسی عمران دانشگاه آزاد نجف آباد ها در مجموعه آزمایشگاهشود. کليه آزمایشحاصل می 3cm 6/5 × 6/2 × 7/1عاد تقریبی اب

 ( انجام شده است.UTM-25) kg 25000فشار -و با دستگاه کشش

تعيين نسبت آب به گچ نرمال  ،شودنيز گفته می 1اولين گام در ساخت منشورهای ترکيب آجر و مالت که به آنها دیوارهای آجری

(𝑊

𝐺
جهت  دست آمده است.ب 65/0باشد. مطابق با آزمایش مذکور مقدار نسبت آب به گچ برابر با می BS EN 13279-2 [16] ( بر اساس

ی مرتبط ساخته شده است هابر اساس استاندارد 65/0های مکانيکی مصالح، دیوارها )منشورها( آجری با نسبت آب به گچ تعيين شاخص

شود. مقاومت کششی دیوارهای (. مدول االستيسيته و مقاومت فشاری از آزمایش فشار درون صفحه تک محوره مشخص می3)شکل 

آید. ای در دو حالت عمود بر درز مالت و موازی با درز مالت بدست میصورت غيرمستقيم و از آزمایش خمش چهار نقطهمقياس شده به

 شود.دیده می 2ها و شکست آنها بعد از آزمایش در شکل تعداد نمونه

 
  

 )ج( )ب( )الف(

های شکسته شده در سنجش مقاومت مقاومت فشاری، ب( نمونههای شکسته شده در سنجش های آزمایش شده: الف( نمونه: نمونه2شکل 

 های شکسته شده در سنجش مقاومت خمشی در حالت موازی با درز مالتخمشی در حالت عمود بر درز مالت و ج( نمونه
Fig. 2. Experimental specimens: a) specimens in compressive strength test, b) specimens in flexural strength 

test (perpendicular state), c) specimens in flexural strength test (parallel state) 

 بندی کرد.جمع 1توان خصوصيات مکانيکی مصالح را مطابق با جدول های آزمایشگاهی میاز ميانگين نتایج حاصل شده از نمونه  

 : خواص مکانیکی مصالح1جدول 

Table 1: Mechanical properties of materials 

 مقدار تعداد نمونه آزمایش شده استاندارد واحد مشخصه

kg (ρجرم مخصوص )
m3⁄  BS EN 13279-2 [16] 3 44/1612 

 MPa BS EN 1881-121 [17]   4 85/829 (Eمدول االستيسيته )

 17/0 - - - [18] ( 𝜈ضریب پواسون )

 MPa BS EN 1052-2 [19]      14 1/1 (tfمقاومت کششی )
 MPa BS EN 1052-1 [20] 4 62/7 (cf)مقاومت فشاری 
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 )ج( )ب( )الف(

های تعیین خصوصیات مکانیکی مصالح: الف( سنجش مقاومت فشاری، ب( سنجش مقاومت خمشی )کشش غیرمستقیم( در : آزمایش3شکل 

 درز مالت و ج( سنجش مقاومت خمشی )کشش غیرمستقیم( در حالت موازی با درز مالتحالت عمود بر 
Fig. 3. Mechanical properties tests: a) compressive strength, b) flexural strength (perpendicular) and c) 

flexural strength (parallel) 

 دایرهمطالعه آزمایشگاهی طاق نیم -2-2

با دو عدد  mm 26( t( و ضخامت )2)نسبت ابعاد  mm 700( L، عمق )mm 350( Dآجری غيرمورب با دهانه ) یک مدل طاق

گيرد. در این مدل از الگوی ساخت رومی برای بافت طاق )ساختار چينش آجرها( استفاده فراوانی تحت آزمایش تعيين بار شکست قرار می

 باشد. می 4ی ساخته شده مطابق شکل دایره و نمونهشده است. پارامترهای طاق نيم

 

 
 

 )ج( )ب( )الف(

 و ج( ساخت نمونه قبل از تزریق مالت گچ [21]دایره دایره: الف( طرح شماتیکی، ب( طرح هندسی قوس نیم: طاق نیم4شکل 
Fig. 4. Semi-circular vault: a) schematic design, b) geometric design of semi-circular arch and c) experimental 

specimen before injection gypsum mortar  

 . [21] کندمیب ارضا -4را مطابق با شکل  دایرهنيمیک قالب فلزی انجام شده که الزامات قوس  کمکبهها در آزمایشگاه ساخت نمونه

 گردد. ترسيم میو محور افقی عمود بر محور قائم محور عمودی به فاصله نصف دهانه  (1

 .گرددیبه موازات هم رسم م یبه فاصله نصف دهانه از محور عمود Bو  Aاز نقاط  هیدو پا (2
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شروع و پس از عبور از  B ای Aبه اندازه نصف دهانه از نقطه  Rشعاع  ،یو عمود یمرکز تقاطع دو محور افق Oاز نقطه  (3

 .شودیرسم م دایرهنيمبه ضلع مقابل ختم و  ز،يخ یعنی Cنقطه 

قوس  یها، پاکارBو  Aتاج قوس، نقاط  ای، راس Cنقطه  ب-4 . در شکلدهدیرا نشان م دایرهنيمقوس  کی مينحوه ترس ب-4ل شک

  . باشدیشعاع قوس م زين Rهمان دهانه قوس و  ای دایرهنيم، قطر قوس Dهستند. منظور از 

ر برای هر دو طرف فراهم شده گيردا صورتبهشرایط تکيه گاهی  .شودتهيه می 65/0نسبت آب به گچ مالت بين واحدهای آجری با 

ت گاهی ثابیک صفحه صلب فوالدی نيز در زیر سازه قرار گرفته تا شرایط تکيه انجام شده است. 1کنترل-تغييرمکان صورتبهآزمایش  و

ی نظير شکست در تاج طاق )نصف دهانه( سازه اعمال مين کند. الزم به ذکر است یک بار خطی یکنواخت با آهنگ ثابت تا لحظهأرا ت

آزمایش تعيين  5. شکل شودتغيير مکان طاق تحت تحمل بار استفاده میثبت ( برای 2LVDTسنسور ثبت تغيير مکان )سه شود. از می

 دهد. آزمایش را نشان می بار شکست سازه و پيکربندی انجام

 

 

 

 )ب( )الف(

 ی آزمایشگاهی: الف( آزمایش اعمال بار و ب( پیکربندی نمونه2دایره غیرمورب با نسبت ابعاد : طاق آجری نیم5شکل 

Fig. 5. Non-skew semi-circular brick vault with R=2.0: a) loading test and b) experimental set-up 

ور در تاج )وسط دهانه( تعبيه شده نس، یک سنسور در نيم دهانه چپ، یک سنسور در نيم دهانه راست و یک س5شکل مطابق با 

برای خروجی سنسورها و لودسل استفاده شده است. از خروجی  4هاتنی برای اعمال بار و دستگاه ثبت کننده داده 5/2 3است. از لودسل

 (.6ل شود )شکتغييرمکان برای دو نمونه از مدل معرفی شده طاق ارائه می-باشد، نمودار نيروسنسور مرکزی که تغييرمکان تاج طاق می

 

Max. 

Displacement 

(mm) 

Failure 

Load 

(N) 
No. of Specimen  

0.773 715.7 1st Specimen 

 -  - 2nd specimen 

  

  0/2غیر مورب با نسبت ابعاد  دایرهنیمو نتایج طاق آجری تغییرمکان -: نمودار نیرو6شکل 
Fig. 6. Force-displacement diagram and results of non-skew semi-circular brick vault with R=2.0 

                                                             
1 Displacement Control 
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بل از تغييرمکانقشکسته شده و به همين دليل افت ناگهانی  با یکعبور از بيشينه ظرفيت باربری  بای دوم نمونه الزم به ذکر است که

درز  وجودنقص ضمن ساخت و به علت ی شکسته شده مشخص گردید که این نمونه نمونهپس از بررسی  .شودمیهای بزرگتر متوقف 

ی اول به ی دوم این مدل حذف و رفتار نمونهنمونه همين اساس . برچنين رفتاری داشته استدر فصل مشترک بين مالت و آجر سرد 

  شود.عنوان رفتار این مدل طاق در نظر گرفته می

 صحت سنجی ، معیار شکست وتوسعه مدل المان محدود -3

 توسعه مدل المان محدود -1-3

ای چهار وجهی های چهار گرهز المانااستفاده شده است.  ANSYS افزارنرمو  یرخطياز روش المان محدود غجهت تحليل عددی 

به همراه معيار  Solid65با سه درجه آزادی انتقالی در هر گره استفاده شده است. المان  Solid65ای شش وجهی از نوع و هشت گره

ا از ه. در تحليل طاقخوبی مدل کندقادر است رفتار مصالح ترد و شکننده مانند مصالح بنایی و آجری را به [22] 1وارنک-شکست ویالم

ارچه صورت یکپسازی عددی استفاده شده است. در این دیدگاه آجرها، مالت بين آنها و سطح تماس با یکدیگر بهدیدگاه ماکرو برای مدل

 صورت گيردار مفروض است. های طاق بهشوند. شرایط مرزی برای پایهمیو بر اساس خصوصيات مصالح همگن فرض 

ای باشد که تمرکز تنش در زیر نقاط اثر بار ایجاد نشود. بدین خطی بر روی سازه در مدل المان محدود باید به گونه ی اعمال بارنحوه

، [9]های حجازی و سلطانی علت ایجاد شباهت هرچه بيشتر شرایط مدل تحليلی با مدل آزمایشگاهی و همچنين بر اساس یافتهمنظور به

شود. برای محاسبه بار شکست سازه تحت بار ثقلی در طولی برابر با عمق طاق اعمال می و m 01/0 بار خطی بر روی سطحی به عرض

 د اعمال و با آهنگ ثابت و تدریجی تا لحظهیکنواخت در وسط دهانه، از تحليل استاتيکی غيرخطی استفاده شده است. بار در نقطه اثر خو

 رفسون استفاده شده است. -از روش نيوتن هایابد. در حل غيرخطی دادهمیشکست سازه افزایش 

 های متنوع مورد بررسیدر تحليل هاها در تحليل المان محدود، همگرایی پاسخبه منظور اطمينان از تعداد کافی و مناسب تعداد المان

کدیگر های متغير با یهای مختلف با اندازه المانبندیاست. بدین منظور نتایج تغييرمکان قائم دو نقطه دلخواه برای شبکه قرار گرفته

باشد اندازه و تعداد المان به همگرایی رسيده و  %5های مقدماتی کمتر از شوند. هرگاه تفاوت نتایج حاصل شده در تحليلمقایسه می

تر از مقدار بهينه منطقی نيست چرا که زمان های کوچک(. بدیهی است انتخاب اندازه2شود )جدول ان حاصل میمقدار بهينه اندازه الم

های این دهد برای مدلهای مقدماتی نشان میگردد. مقدار بهينه اندازه المان در تحليلپردازش و تحليل سازه بيش از حد طوالنی می

(. تعداد المان در بازه معرفی شده بستگی به زاویه اریب و 7باشد )شکل المان می 3500تا  1000ی بين ها در بازهمقاله تعداد المان

المان به طور بسيار شدیدی به زمان  3500شود در صورت انتخاب بيش از دیده می 7نسبت ابعاد سازه دارد. همان طور که در شکل 

 وسی نخواهد داشت. پردازش تحليل افزوده شده در حالی که دقت تحليل تغيير محس

 
 

 )ب( )الف(

 : الف( شبکه بندی و ب( نمودار زمان تحلیل در برابر تعداد المان 7شکل 
Fig. 7. a) meshing, b) analysis time versus No. of elements diagram 
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 همگرایی تعداد المان: 2جدول 
Table. 2. Convergence of No. of elements 

 تعداد المان (mاندازه المان )
تغييرمکان قائم 

 (m) 1نقطه دلخواه 

تغييرمکان قائم 

 (m) 2نقطه دلخواه 

درصد اختالف برای 

 1نقطه 

درصد اختالف برای 

 2نقطه 
0.05 296 6.68e-08 7.30e-08 - - 

0.04 404 7.30e-08 8.10e-08 8.4 9.87 

0.03 703 7.20e-08 7.50e-08 1.36 7.4 

0.02 1397 7.00e-08 7.20e-08 2.7 4 

 معیار شکست -2-3

و  یتئورسازی رفتار مصالح بنایی مناسب است. برای مدلکه استفاده شده وارنک -المیشکست و ارياز مع های عددیتحليلدر 

 ریمقاد کمکبهالمان محدود  افزارنرمآجر و گچ جهت استفاده در  دیوارهای ترکيب یالزم آن برا هایشاخص و شکست اريمع نیا جزئيات

 نشان داده 3محاسبه و در جدول  [25] 7 یو رابطه [24] 6 یرابطه مقدار پيشنهاد شده در ،[23] 5 ات 1و بر اساس روابط  1جدول 

 شده است.

(1) 1.2cb cf f 

(2) 
1 1.45 cf f 

(3) 
2 1.725 cf f 

(4) 1/23a

h cf  

(5) 
1, 1TFC should be calculated f  

10.6, 1TFC f  

(6) 0.15t  

(7) 0.75c  

tf ،cf ،cbf ،1f ،2f ،a، 7تا  1در روابط  که
h ،TFC ،t و C  ترتيب، مقاومت کششی تک محوری، مقاومت فشاری تک به

شود، محوری، مقاومت فشاری دو محوری، مقاومت فشاری برای حالتی از فشار دو محوری که بر روی تنش هيدرواستاتيک قرار داده می

شود، تنش هيدرواستاتيک، ضریب افزایش بر روی تنش هيدرواستاتيک قرار داده می همقاومت فشاری، برای حالتی از فشار تک محوری ک

 جایی برشی ترک بسته هستند.جایی برشی ترک باز و ضریب جابهسختی ترک در کشش، ضریب جابه

 برای منشورهای ترکیب آجر و مالت گچ وارنک-معرفی پارامترهای معیار شکست ویالم: 3 جدول
Table. 3. Parameters of Willam-Warnke failure criterion for prisms  

t C tf cf cbf
 

a
h

 
1f 2f TFC 

شکست پارامترهای معيار 
 وارنک-ویالم

 مقدار 0.6 13.14 11.05 13.20 9.144 7.62 1.1 0.75 0.15
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 صحت سنجی مدل المان محدود -3-3

دل یک ممقایسه شده است.  نتایج مدل تحليلیمدل آزمایشگاهی با توسعه یافته، نتایج المان محدود  مدلسنجی منظور صحتبه

 ود.شسازی میمدلالمان محدود با مشخصات هندسی مشابه با مدل آزمایشگاهی و بر اساس فرضيات روش المان محدود و معيار شکست 

ظير شده و تا لحظه نکنترل به مدل تحليلی اعمال -بارگذاری بصورت خطی و ثقلی در وسط دهانه با آهنگ ثابت و بصورت تغييرمکان

 یابد. فروریزش ادامه می

-شود. مطابقت رفتار در نمودار نيرومطابقت قابل قبولی بين نتایج مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود دیده می 8مطابق با شکل 

غييرمکان بين تحليل در بيشينه ت %99/20در بار شکست و  %05/6ب، اختالف -8الف و مطابق با شکل -8تغيير مکان مطابق با شکل 

 بخشد.عددی با نمونه آزمایشگاهی به مدل المان محدود و معيار شکست اعتبار می

  
 )ب( )الف(

 بیشینه: الف( مقایسه نتایج آزمایشگاهی با تحلیل عددی و ب( مقایسه مقادیر 2دایره غیرمورب با نسبت ابعاد : نتایج طاق آجری نیم8شکل 
Fig. 8. Results of non-skew semi-circular brick vault with R=2.0: a) comparison between experimental results 

and numerical results, b) comparison the maximum results 

 

  
 )ب( )الف(

تنش ناشی از بار ثقلی وسط دهانه بر  : الف( نمونه آزمایشگاهی و ب( توزیع2دایره غیرمورب با نسبت ابعاد های طاق آجری نیم: ترک9شکل 

 وارنک-اساس معیار ویالم
Fig. 9. Cracks of non-skew semi-circular brick vault with R=2.0: a) experimental specimen and b) contour 

stress for mid-span load based on Willam-Warnke failure criterion  
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شود هم در مدل آزمایشگاهی و هم در مدل عددی سازه با سه مفصل پالستيک مکانيزم شده و ده میدی 9مطابق با آنچه در شکل 

 های بيشينه توزیع تنش اتفاق افتادهها منطبق بر کانتور توزیع تنش بوده و ترک در مکانشود. مکان هندسی ترکاز باربری خارج می

ها در ترک بخشد. تقارنهای عددی اعتبار میتنش نيز خود بر نتایج تحليل است. انطباق نسبی محل وقوع ترک با مکان هندسی بيشينه

باشد. توزیع تنش طاق در اثر ها میطرفين طاق و زیر بار نشان دهنده اعمال صحيح و متقارن نيرو و گيرداری متوازن و صحيح تکيه گاه

ایی نمایش محل دقيق وقوع ترک و احتمال ترک زیر بار توان دهد مدل تحليلی توسعه یافتهتحمل بار ثقلی خطی یکنواخت نشان می

فقط قادر است محل تقریبی وقوع ترک را نشان داده  Solid65رود. المان های بزرگتر پيش نمیمتمرکز را نداشته و تحليل تا تغيير مکان

 .[26] شودو پس از آن تحليل متوقف می

 مطالعات تحلیلی المان محدود -4

صورت گرفته  4مطابق با جدول  های معرفی شده در این قسمتپس از اعتبارسنجی نتایج، تحليل المان محدود غيرخطی برای طاق

روی ( طاق نيم دایره، عدد روبهSemi-Circular Vault) SCV، منظور از 4ها مطابق با جدول گذاری اختصاری نمونهاست. در الگوی نام

A (Angleمقدار زاویه اریب و مقدار روبه ) رویR (Aspect Ratio نسبت ابعاد طاق )پارامترهای مطرح شده را روی  10شکل باشد. می

، 15°، 0°دایره مقياس شده با مالت گچ برای چهار زاویه اریب )های آجری نيمطاقدهد. ییک طاق سه بعدی بصورت شماتيک نشان م

به  منظور از نسبت ابعاد طاق، نسبت دهانه 4گيرند. مطابق با شکل ( مورد بررسی قرار می2و  1، 5/0( و سه نسبت ابعاد )45° و °30

𝐷عمق طاق )

𝐿
 باشد.( می

 دایره مورد مطالعهنیمهای : مشخصات هندسی طاق4جدول 
Table. 4. Geometric properties of semi-circular vaults 

نسبت ابعاد )
𝐷

𝐿
 (°زاویه اریب ) (

 (D) ی طاقدهانه

(mm) 

 (L) عمق طاق

(mm) 
 نماد اختصاری

5/0 0 350 700 SCV-A0-R0.5 

1 0 350 350 SCV-A0-R1.0 

2 0 350 175 SCV-A0-R2.0 
5/0 15 350 700 SCV-A15-R0.5 

1 15 350 350 SCV-A15-R1.0 
2 15 350 175 SCV-A15-R2.0 
5/0 30 350 700 SCV-A30-R0.5 

1 30 350 350 SCV-A30-R1.0 

2 30 350 175 SCV-A30-R2.0 

5/0 45 350 700 SCV-A45-R0.5 

1 45 350 350 SCV-A45-R1.0 

2 45 350 175 SCV-A45-R2.0 
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 از طاق آجری و معرفی پارامترهای مورد مطالعه سه بعدی : طرح شماتیک10شکل 

Fig. 10. 3D schemeatic of brick vault and studied parameters  

 شود.ارائه می 4نتایج تحليلی بار شکست و بيشينه تغييرمکان برای دو حالت مورب و غيرمورب مطابق با برنامه جدول  11در شکل 
 

  
 )ب( )الف(

 دایره با محوریت نسبت ابعاد: الف( تغییرات بار شکست و ب( تغییرات بیشینه تغییرمکان های نیم: نتایج طاق11شکل 

Fig. 11. Results of semi-circular based on aspect ratio: a) failure load variations and b) Max. displacement 

variations  

دایره در اثر توان گفت که طاق آجری نيمها میی نتایج بين تمامی مدلبا مقایسهشود، میدیده  12و  11 مطابق با آنچه در شکل

ی تورب با کاهش ظرفيت باربری و بيشينه تغييرمکان همراه است. به عبارت دیگر بار شکست و بيشينه تغييرمکان طاق مورب با زاویه

و  %27/42، %77/37به ترتيب  5/0و 2،1ی مشابه غير مورب کمتر است. ظرفيت باربری طاق غيرمورب با نسبت ابعاد از نمونه 45°اریب 

به  5/0و 2،1بيشتر است. بيشينه تغيير مکان قائم طاق غيرمورب با نسبت ابعاد  45°ی اریب ی متناظر مورب با زاویهاز نمونه 65/92%

 باشد.می 45°ی اریب های مشابه مورب با زاویهبيشتر از نمونه %14/64و  %46/20، %67/57ترتيب 

ظرفيت  ترینکند. کممی، با تغيير نسبت ابعاد طاق ظرفيت باربری و بيشينه تغيير مکان یک طاق تغيير 11بر اساس نتایج شکل 

قوس داشته و همين موضوع موجب به از دست  (، رفتاری مشابه به یک2باربری متعلق به طاقی است که با کاهش عمق )نسبت ابعاد 

کند. نسبت به مدلی که سازه عمق میشود. این موضوع هم در حالت مورب و هم در حالت غير مورب صدق رفتن ظرفيت نهایی طاق می

و غير مورب  45°ی اریب با زاویهاز ظرفيت باربری به ترتيب در دو حالت مورب  %75/7و  %41/14، 1و دهانه برابر دارد یعنی نسبت ابعاد 

گيرد یمبيشترین ظرفيت باربری متعلق به طاقی است که عمق بيشتری داشته و سازه از تعریف قوس بسيار فاصله  شود.کاسته می
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و غيرمورب  45°ی اریب با زاویه در دو حالت مورب %43/74و  %31/53، 1نسبت به مدل با نسبت ابعاد  ها(. این طاق5/0)نسبت ابعاد 

شوند. هم در حالت مورب و هم غير مورب با کاهش عمق میهم دچار رفتاری مشابه  هابيشينه تغييرمکان د.نرفيت باربری بيشتری دارظ

کاهش  %59/49و  %26/5، 1 ابعاد شود. در قياس با نسبتمیاز بيشينه تغييرمکان کاسته و با افزایش عمق به بيشينه تغيير مکان افزوده 

در دو حالت  5/0افزایش برای نسبت ابعاد  %68/42و  %32/32و غيرمورب و  45°ی اریب با زاویهدر دوحالت مورب  2 برای نسبت ابعاد

 شود.میو غيرمورب مشاهده  45°ی اریب با زاویهمورب 

تورب  عهمان طور که بيان شد کاهش ظرفيت باربری یا همان بار شکست و بيشينه تغييرمکان طاق در لحظه نظير شکست با وقو

و عدم توزیع ، افزایش رفتار پيچشی در سازه طاق یعدم توزیع همگن تنش در بدنه علتتواند به کاهش می یابد. دليل این رفتار می

  های طاق باشد.پایهیکنواخت نيرو در 

شدت و  12دهد. مطابق شکل حساسيت تغييرات ظرفيت باربری و بيشينه تغييرمکان را نسبت به زاویه اریب نشان می 12شکل 

توان گفت هاست. همچنين میبه مراتب بيشتر از سایر نسبت 1تا  5/0حساسيت تغييرات رفتار طاق در وقوع تورب برای نسبت ابعاد 

تر با عمق کم ندارد. به بيان دیگر زمانی که طاق از لحاظ هندسی به تعریف قوس نزدیکهای وقوع تورب تاثير قابل توجهی در طاق

 گذارد.شود، شدت تورب بر ظرفيت باربری و بيشينه تغييرمکان آن تاثير چندانی نمیمی

 

  

 )ب( )الف(

 تغییرات بیشینه تغییرمکاندایره با محوریت زاویه اریب: الف( تغییرات بار شکست ، ب( های نیم: نتایج طاق12شکل 

Fig. 12. Results of semi-circular based on angle of skew: a) failure load variations and b) Max. displacement 

variations 

توزیع تنش  13شکل  گردد.میارائه  هاطاق یی تغيير شکل یافتههای تنش و مدلهای عددی، کانتورهابر اساس تحليلهمچنين 

طاق  یدو نيمه ، دری ایجاد شدهها. بيشينه تنشدهدنشان میوارنک -در برابر با بار خطی در وسط دهانه بر اساس معيار شکست ویالم

شود ولی در طاق مورب به علت وقوع تورب تقارن قطری اتفاق افتاده و در هر دو حالت غير مورب و مورب تقارن در توزیع تنش دیده می

میم نهگردد. نسبت ابعاد در مکان هندسی بيشينه تنش در طرفين طاق تاثير چشمگيری نداشته و تقارن توزیع تنش را بره میمشاهد

 ی غيرمورب و مورب اشاره کرد.هابه ترتيب برای مدل 2و متقارن قطری 1توان بر تغيير شکل متقارنمینيز  41زند. بر اساس شکل 

                                                             
1 Symmetric 
2 Skew-Symmetric 
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R2.0 R1.0 R0.5  

   

A0 

   

A45 

 وارنک-: توزیع تنش ناشی از بار خطی ثقلی یکنواخت در معیار شکست ویالم13شکل 

Fig. 13. Stress Contour for uniform linear load based on Willam-Warnke failure critrion 

R2.0 R1.0 R0.5  

   

A0 

   

A45 

 ها: تغییرشکل قائم طاق14شکل 

Fig. 14. Vertical deformation of vaults 

 نتیجه گیری -5

افزار های المان محدود در فضای نرمآزمایشگاهی و تحليل کمک مدلدایره بههای آجری نيماین مقاله به بررسی اثر تورب در طاق

ANSYS  .محدود مشخصات مصالح بصورت مجزا آزمایش شده و در مدلسازی عددی استفاده شده است. مدل المان پرداخته است

ی و زاویه (2و  1، 5/0) برای سه نسبت توسعه یافته بر اساس مدل آزمایشگاهی صحت سنجی شده و تاثير نسبت ابعاد طاق نيم دایره

مدل المان محدود با دیدگاه ماکرو  12مورد بررسی قرار گرفته است. در همين راستا ( 45° و 30°، 15°، 0°در چهار حالت )اریب طاق 

 مبنای مطالعات انجام شده نتایج زیر بدست آمده است. براند. وارنک تحليل شده-گيری از معيار شکست ویالمبا بهره

باربری خارج و به بيشينه ظرفيت باربری دایره با سه مفصل پالستيک )سه ترک( از ها و حاالت طاق آجری نيمدر تمامی مدل (1

شدن  بيشينهعلت افتد. ترک در دو نيمه بهرسد. دو ترک در دو نيمه طاق و یک ترک در زیر بار متمرکز اتقاق میخود می

 باشد. علت تمرکز تنش ناشی از حضور بار میها و در راس طاق بهتنش
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الت مورب و چه در حالت غير مورب طاق با افزایش عمق، یعنی زمانی که دهد چه در حها نشان میمقایسه ظرفيت باربری مدل (2

 76/%42، 5/0یابد. ظرفيت باربری طاق غيرمورب با نسبت ابعاد گيرد، ظرفيت باربری افزایش میطاق از رفتار قوس فاصله می

بين  %05/60نيز با افزایش  45°ی اریب با زاویه باشد. این موضوع برای طاق موربمی 2ی مشابه با نسبت ابعاد بيشتر از نمونه

 باشد.برقرار می 2و  5/0های نسبت ابعاد مدل

ير های نظير به نظی مدلکند. توضيح بيشتر آن که در مقایسهافزایش عمق طاق حساسيت سازه را به مورب شدن بيشتر می (3

ين حالت مورب و غيرمورب افزایش یافته است. مورب با غير مورب هر گاه عمق طاق به بيشترین مقدار رسيده اختالف نتایج ب

گيرد حساسيت بيشتری به زاویه تر و از تعریف قوس فاصله میتوان گفت هر چه سازه به تعریف بنيادی طاق نزدیکپس می

ست ا 45°ی اریب ی متناظر مورب با زاویهبيشتر از نمونه %92/65، 5/0اریب دارد. بار شکست طاق غيرمورب با نسبت ابعاد 

 شود.مشاهده می %26/42، 0/2ولی این اختالف در نسبت ابعاد 

ب در ی اریدهد. در این رابطه حساسيت سازه به مقدار زاویهدایره را کاهش میتورب بار شکست و بيشينه تغييرمکان طاق نيم (4

 د.شوشدت تغييرات در رفتار سازه کمتر می 30°بيشتر است و بعد از مقدار  30°تا  0°بازه بين 

های غيرمورب و در طاق صورت متقارن قطریهای مورب بهیکی دیگر از آثار زاویه اریب در تغيير شکل قائم طاق است. در طاق (5

های ها در تغييرمکانعلت ترد بودن مصالح بنایی طاقها مشاهده گردید بهصورت متقارن است. همچنين در تمامی نمونهبه

 شود.کوچک شکسته می

های المان محدود و همچنين محل تقریبی مکان هندسی وقوع ترک که نظير ن نتایج آزمایشگاهی و تحليلاختالف کم بي (6

 دهد.سازی هرچه بهتر رفتار مصالح بنایی نشان میوارنک را برای مدل-باشد، کفایت معيار شکست ویالمتنش می بيشينه

دارند  1دایره مورب نياز بيشتری به مرمت، بهسازی و پایش سالمتنيمهای آجری طاقکه دهد نشان می مطالعهدر پایان نتایج این 

 های مشابه غيرمورب دارای ظرفيت باربری و بيشينه تغييرمکان کمتری هستند.چرا که نسبت به نمونه
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ABSTRACT  
Covering spaces has always been one of the main issues in architectural engineering. Barrel vault is one of the 

cover types used in traditional structures. In this paper, the effect of skewed angle on the bearing capacity of a 

semicircular brick vault has been examined by the experimental and numerical study. The Experimental studies 

have been performed in two parts: determining the properties of materials and determining the bearing capacity 

of the vault. Due to laboratory limitations, scaled models of materials and structure are made used. The loading 

of the specimens is gravitational force with a constant rate in the middle of the span is assumed to be 

displacement-control. In the following, the nonlinear finite element model related to the barrel vault is developed 

and validated based on the Willam-Warnke failure criterion parameters. Finally, in order to investigate the 

behavior of skewed semi-circular vaults the different angles and aspect ratios is studied by analytical and 

parametric models. The important behavioral parameters studied in this research are failure load, maximum 

displacement and also the behavioral mechanism of skewed vaults in comparison with non-skewed vaults. The 

results indicate that in the all models, the skewed vault has a lower bearing capacity than the non-skewed vault. 

The maximum drop in bearing capacity due to skew occurs up to skewed angle of 30 degrees and for larger 

skewed values, the sensitivity of the structural behavioral parameters to skew decreases. So that for the vault 

with the aspect ratio of 0.5, with increase the angle of skew from zero to 30 degrees, the bearing capacity of the 

vault decreases 58% and 18.74 for increase from 30° to 45°. 
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