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  :  چکیده
  

 در ،که مرمت های مختلف نمونه های انجام شده در ای است براساس بررسی مطالعهر حاض طرح
  .          د کندپیشنها ار بردیکار فرآیندی کامل و دارد برای مطالعات آسیب شناسی بناهای مرمتی، نظر

پاسخهایی تن فیا نظرگرفتن ویژگیهای کالبدی و زنده سازی ساختمانها بدون در زآنجا که با از
 ، نیازهای جدید ممکن نیستبررسی انطباق آنها با زندگی امروز و برای حفظ اجزاء ساختمانی و

فرآیند طرح مرمت در  طالعات بناضرورت انجام مطالعات آسیب شناسی ساختمانها را به موازات سایر م
  .                                                                                                                                  کند و احیا ایجاب می

 و رفته بررسی مصالح به کار تشریح مراحل مختلف مطالعات آسیب شناسی، بنابراین مقاله در
 شناخت عوامل مختلف آسیب رسان رده ووا آسیبهای تعیین آنها، ویژگیهای فنی و فنون کاربردی

.                                 سازد  مطرح میار ساختمانی عناصر جایگزینی برخی راههای ترمیم و و) بیولوژیک زیستی و طبیعی،(
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

                                                                                                  :مقدمه
 یا سیاستهای رایج در براساس مبانی نظری مدون و مرمت ساختمانهای قدیمی به دالیل مختلف و

 آنچه اما. به خود اختصاص داده است وجهی را قابل ت"دوره زمانی نسبتا ،مدیریت متمرکز این بناها
نظر گرفتن نیازهای روز  بدون در گیرنده آنها و برمحیط در جدا از توان بناها را مشخص است نمی

به کهن سازی بافتهای  بهبناها به عنوان جزئی از طرح ءبه طرح مرمت واحیا اگر. احیا نمود مرمت و
توان   می،د ارزش معتقد باشیمجوا  اتفاق ساختمانهای قدیمی وبرگیرنده اکثریت قریب به  دررعنوان بست

    : بهسازی به شرح زیر جانمایی کردسلسله مراتب تهیه طرحهای  را در مرمت این بناها
 در ارائه کند راهکارهای اجرایی را بیان و را اهداف خود  وکلیه اصول بخواهد طرح بهسازی اگر

  .     شود  سطح مطرح میچهار
 ساخت و ، مقیاس تک تک پالکهادر طرح تفصیلی عمومی که برای کلیه محدوده بافت و : لسطح او
ساز مانند سایر طرحهای  ضوابط ساخت و شبکه پیشنهادی و،  تراکم، تعیین کاربریساز کلی را با

       .  کند به صورت دقیقتر وعمیق تر مشخص میتفصیلی ولی 
تر برای محدوده مقیاس درشت  ت آن است که درطرح تقوی استخوانبندی بافت و : سطح دوم

ریت متمرکز ساخت وساز اصلی بافت مدی در طرح ساختار. نماید  تعیین تکلیف می،ساختار اصلی بافت
  .    است حساسیت موضوع مدنظربا توجه به

د ارزش هستند که از نظر جوا به عبارتی همان بناهای قدیمی های بافت و تک دانه:  سطح سوم
 اجتماعی در فرهنگی و ،های تاریخی  توجه به ارزشآیند ولی با  جزء ساخت فرعی به شمار میکالبدی

  .  شوند  احیا میمرمت و براساس نیازهای جدید، ارتباط با ساختار اصلی و
 مقررات ارائه شده در عینی ضوابط و الگوسازی مسکونی است که به عنوان نمود:  سطح چهارم

      )1(. شود  ساز برای سایر قسمتهای بافت، طراحی می ساخت وبه عنوان الگوی سطح یک و
احیاء ساختمانهای قدیمی داخل بافت براساس سطح سوم طرح  مرمت و ،با توجه به مطالب فوق

فرآیند طرح مرمت  انجام مطالعات آسیب شناسی در ،اما آنچه مهم است بهسازی بافت قدیم مدنظر است
اجتناب ناپذیر است که به عنوان سرفصل مقاله حاضر  ، مبانی نظریوبراساس هرگونه ایده   و احیاو

           .مورد توجه واقع شده است
  

                                                                                                                 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2منبع شماره-1



  :    احیا مراحل مختلف انجام مطالعات وتهیه طرح مرمت و-الف
تجربه شده ای وجود دارد که  احیا آنچه که مشخص است روشهای مختلف و تهیه طرح مرمت و در
اما تا .  تکنیکی مشابهی برخوردار هستندهای  بررسی از"تقریبا ی،متدولوژ های نظری و جنبه فارغ از

  هرگونه عملیات اجرایی تغییر دهنده وضعیتز باید ا  می، مطالعه استحین تحقیق و زمانی که بنا در
قبل از  تشخیص و برای معاینه   بیماری است که مانند مرمت بنای موضوع. کالبدی بنا خودداری نمود

 در ( است از بنا مطرح انهدام قسمتی مواری که خطر در جزء و گیرد  میار پزشک قراراختی معالجه در
        . تواند موجب زیانهای غیر قابل جبرانی گردد  وضع آن میمداخله در ،)  ازپیکره آنبخش محدودی

 ویرانیهای ناشی از که از فوری داشته باشد به علل فنی احتیاج مبرم و هنگامی که بنا مگر
                                                                     )2( .جلوگیری به عمل آید"اش موقتا  بیماریهای طوالنیوودگی فرس

احیا ساختمانهای  تهیه طرح مرمت و انجام مطالعات و روشهای مختلفی در همانطور که گفته شد،
  البته الزم به ذکر است که منظور از.شود شاره می آنها اازروش  دواینجا به  دارد که در قدیمی وجود

        :آیند مطالعات طرح مرمت واحیا استفر تعیین محل مطالعات آسیب شناسی در ،بیان متدهای اشاره شده
  
)                  3 (: زنده سازی آنها روش بررسی بناهای فرسوده برای باز) روش اول(
   وامل ،پدیده هاوآثار فرسودگی بناهاشناخت وضع موجود بناوتشخیص ع  -1
  :     بنا  شناخت وضع موجود– 1-1 

  سطح روابط بنا با محیط                                 در -
                                    سطح بخشهای متشکله در -
       اجزاء بنا سطوح عناصر و در -

                           
  :     فرسودگی بناها وآثار پدیده ها  تشخیص عوامل،-1-2
  :                                                                  عوامل داخلی بنا-1-2-1

               عوامل وپدیده های وابسته به موقعیت بنا -
                        دی بنانعوامل مربوطه به استخوانب -
                                  عوامل زیستی یا بیولوژیک -

                                                                                     :عوامل خارج از بنا -1-2-2
          عوامل طبیعی دوره ای با تأثیرمداوم روی بنا -
     پیش بینی نشده"عوامل طبیعی غیر مترقبه وتقریبا -
                             ه محیطعوامل انسانی مربوط ب -

 
                         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  وتدوین طرحهای همترازونابرابروسنجش وانتخاب یکی ازآنها  تنظیم -2
   تهیه طرح وبرنامه عمومی ونقشه های اجرایی مرمتی-3

برگیـرد   توانـد در    یک بنای فرسوده می    که مسائلی را  پیگیری موارد باال شناسایی حداکثر مباحث و      
شـده آسـیب     هـای یـاد    تمام زمینه  در که یک بنا   افتد  به ندرت اتفاق می    "معموال و سازد  بخش می  اطمینان

 در موجودیـت بنـا،    در هنگامیکه عوامل فرساینده یک یـک،      که، یادآوری بی مناسب نیست    این باشد   دیده
بـین آنهـا     وتعیـین روابـط موجـود      به تمیز  باید مشخص شدند،  های مربوط شناخته و     حوزه وها   موضع
منظومه پژوهش باال  که نتیجه یا ی خاصی را ها  صورت مسأله  مرمت کننده،  ترتیب معمار به این    .پرداخت
 وامـل اولیـه مـنعکس شـده ،بـه دسـت            ع هـا و    بـین پدیـده    روابط موجـود   و کمیتها درآنها کیفیت،  است و 

        )  4( .آورد می
           

                                                        )5( :مراحل مختلف مرمت ) روش دوم(
  :       رفع خطر-1

      تشخیص ضرورت رفع خطر  -1-1
          دقیق بخشهای فرسوده    شناسایی کامل و-1-2
  خطرنوع توانند با   مصالحی که میو  شناسایی وبررسی مواد-1-3

   . مورد استفاده قراردمی گیرند" سریعا
  تکنیکی که با استفاده از آن  فن و،بررسی روش  شناسایی و -1-4

                                    .سرع وقت انجام پذیرد در ا خطرعمل رفع
  ضمن عملیات رفع خطر     عدم استفاده از بخشها یا کل بنا در-1-5
1-6-          ...   

                      
   :استحکامی مرمت استحفاظی و -2

  )ب شناسیآسی( بررسی وشناخت عواملی که درتغییر شرایط متعادل بنا موثر بوده اند-2-1
   پژوهش درمورد مرمتهای استحکامی وفنون وابسته به آن درتجارب مرمتی              -2-2
   بررسی گزینه های مختلف برای مرمت حفاظتی واستحکامی وانتخاب روش بهینه       -2-3
   انجام محاسبات فنی درامر مرمت استحکامی توسط مهندس محاسب                        -2-4
2-5-    ....   
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)طرح جامع مرمتی( مرمت جامع یا کامل -3  
  
  : فرآیند مطالعات آسیب شناسی در تهیه طرح مرمت -ب

. عوامل فرساینده و مخرب مهمترین بخش در فرآیند تهیه طرح مرمتی است            تشخیص ضایعات بنا و   
ستمرار عوامل مخرب در طول زمان به خصوص عدم رسیدگی به           چون کهولت سن در بناهای قدیمی و ا       

  .  کند وضعیت بنا، شرایط مناسبی را در آسیب رسانی به پیکره ساختمانهای قدیمی فراهم می
 راستای شناخت آسـیب هـای وارده بـه بناهـا اگـر       آسیب شناسی به عنوان انجام مطالعات دقیق در       

ارائـه راهکارهـای مرمتـی مفیـد      به خـوبی در   نمی تواند  ،براساس یک برنامه درست ومدون انجام نشود      
 دوره بیمـاری   دچار اختالل و   را درمان بیمار   یک بیماری،   همانطور که تشخیص نادرست عوارض     .باشد

  .نماید  طوالنی میرا
نتیجه انجـام چنـد      شود  شناسی که در این مقاله ارائه می       انجام مطالعات آسیب   فرآیند پیشنهادی در  

  .                                نظران است صاحب نقطه نظرات کارشناسان و همچنین استفاده از ی مرمت واجرایطرح 
  .                                     ارائه شده است1 شماره نمودار مطالعات آسیب شناسی در پیشنهادی در فرآیند

  
  :   مراحل فرآیند مطالعات آسیب شناسی-ج

بـه عبـارتی     .تجربی استواراست  بررسیهای فنی و    شناسی برپایه مشاهدات عینی و     مطالعات آسیب 
بنا   برای آسیب های وارده بر پیکره         آن بررسی و نتیجه گیری کردن صحیح      پس از درست دیدن و     دیگر

قابلیت برگشت پذیری    و البته طبقه بندی صحیح یافته ها      .مطالعات آسیب شناسی است    مهم ترین قدم در   
درنتیجـه گیـری صـحیح تـأثیر         خصوصیات یک فرآینداسـت،    سیهای فنی به مشاهدات عینی که از      برر از

  :                     شود  پرداخته می، مراحل مختلف آسیب شناسیمورد این بخش به توضیحاتی در در. مهمی دارد
 در. ینی استانجام هرگونه برداشت ع درست دیدن اولین قدم در که گفته شد همانطور:   مشاهده-1

 تعیین و شود یکی برداشت آسیبهای وارده و اسی مشاهده به دو منظور انجام میفرآیند آسیب شن
  .                                                                       بنا رفته در دیگری شناخت مصالح به کار ها و تفکیک آسیب

  
                                                          :    رفته شناخت مصالح به کار -1-1

و رفتار   از نظر علم شیمی و خصوصیات گیرد یکی بررسی مصالح در دو حیطه صورت می
 علمی از و صورت خاص شیمیایی به بحث خصوصیات. رفتاری و دوم کاربردی و شیمیایی مواد

های ناشی   چون پدیدهاما طلبد  میرا علم موادهمکاری متخصصان  و شود  مرمت خارج می طرحمحدوده
توان به   طریق مشاهده میاز "تأثیرات شیمیایی آنها شناخته شده است معموال عوامل آسیب رسان و از

ازنظر علمی کارشناس  بسیارحساس باید شرایط خاص و  در فقط ،دالیل آن پی برد تأثیرات شیمیایی و
 آنچه که بیشتر در.های آزمایشگاهی استفاده نمود  تحلیلتجزیه و دقیق و "نتایج کامال و مواد شیمی و

این بررسی شامل  .کاربردی آنهاست رفته مدنظر است بحث رفتاری و ارمورد مصالح ساختمان به ک
 وی نظر چسبندگ زمان از درگذر مصالح مختلف با یکدیگر رابطه بخشهای مختلف بنا، تنوع آنها در



 پیکره بنا، و عناصر ساختمانی باربر وضعیت پایداری مصالح در ری،ساختا  وتزئینیهای  ترکیب
 و نوع کاربرد قابلیت مصالح مختلف در شالوده ساختمانی و رفته در پایداری مصالح به کار و ایستایی

                                              .فرم پذیری آنها است
  

                                                                           :             تعیین وتفکیک آسیب ها-1-2
 دست داده باشد، از را فعال خود زمان کارکرد گذر  یک بنای قدیمی به خصوص اگر درهمشاهد در
عوامل آسیب رسان  بخشهای بنا برداشت و در"که باید دقیقا .خورد ای مختلفی به چشم میه آسیب

البته این طبقه بندیها . دارد  مختلفی وجودهای تفکیک آسیبهای وارده طبقه بندی در .دشناسایی گردن
به  توانند هایی که می به این عوامل وآسیب آن در  وپایه عوامل آسیب رسان انجام شده است بر بیشتر

                                                        .                                تحلیلی اشاره شده است به صورت کامل و نمایند وارد بنا
 توانند  انجام مطالعات آسیب شناسی میدر و تفکیک شده هستند  بسیار مناسب و این طبقه بندیهای

 ممکن آسیب رسانعامل  دهد که چون هر های تجربه شده نشان می  نمونه اما.گیرند مالک عمل قرار
ارائه راهکارهای  تحلیل و تجزیه و به وجودآورد، دارند یت متفاوت نیزهای مختلفی که ماه آسیباست 

های وارده به   بخش آسیبدر باید  عامل مخرب میبدین ترتیب که برای هر .نمایند  پیچیده میمرمتی را
این درصورتی است که  و. پیکره بنا ارائه طریق نمود های وارده شده در  آسیبههمچنین ب و ظاهر بنا
  .                                          شودز عوامل آسیب رسان مختلف دیده میهای مشابهی ا آسیب "معموال

بر اساس نوع  های وارده به بنا بخش آسیب با توجه  به مطالب فوق  طبقه بندی  پیشنهادی در
 عوامل ، مشاهده آسیب واردهگروه پس از هر ساختاری است که در گروه فرسایش و دو در سیب وآ

  .                                                                                                                  شوند آسیب رسان شناسایی می
 آسیبهایی هستندکه شکل ظاهری بنارادچار آسـیب  یآسیبهایی فرسایش: ی  آسیب های فرسایش  -1-2-1

های به وجودآمده درآنها،درمدت زمان کوتاه جزئـی ودردرازمـدت          وعارضه  می کنندوتخریبها   
آسیبهای فرسایشی پایداری بناراتهدید نمی کننـد       .ل توجه است  باقوباتأثیر مداوم عوامل مخرب     

        .                                                      دچارلطمه می کنند را ه به صورت مطلوب مهارنشوند،شکل بناچاماچنان
بـاربر   و خـشهای شـالوده ای    ب هـای سـاختاری بـه خـصوص در         آسـیب  : آسیبهای سـاختاری  -1-2-2

حـساس   وقـت گیـر و بـسیار       پرهزینه، رفع آسیب آنها   عوارض خطرناک و  "معموالساختمانها،  
 بریـزد،  فـرو  سـطوحی از بنـا کـه شـکل آن را تعیـین مـی کننـد                "کـال  دیوار و  سقف، اگر. است

 ریخـتن   بناهـای قـدیمی کـه بـه دلیـل  فـرو             هـستند  بـسیار  .شود اختالل می موجودیت بنا دچار  
 از. وضـعیت اولیـه و اصـلی مـشکل و حتـی نـاممکن اسـت                ذهنـی از   تصویر ، آنها  از بخشهایی

  :      اشاره نمود زیر توان به تفضیل به موارد های مهم ساختاری می آسیب
  نیروی بیشتر پیچش به طرف نقاط زیر فشار و خورده شدن قسمتهای زیر -
  استخوانبندی بنا  موضعی دروافت های فرعی  -
نتیجه  در و اثرتقلیل مقاومت عناصر   ترک خوردن عناصرساختمانی در    شکم دادن و   تغییرشکل، -

  هم پاشیدگی آنها      از
 کام آنها               حمیان رفتن است هم به دلیل از بر دیوارهای عمود یا کشش در چرخش و ،خمش -



-  



  
  ها لمشکل اتصاالت مفص رابطه با کمانش در ات خمش واثر -
     شالوده کالبدی باربر   شکم دادن عناصر عمودی به دلیل افت های موضعی در -
                  وخورده شدن بافت داخلی عناصرساختمانی به دلیل تخریبهای موضعی ترکها ها، شکستگی -

- .  .      .   

رفتارسازی به موارد زیـر تقـسیم        نظر شکلی و   از اختاری را به طورخالصه می توان آسیب های س      
  :                                                                                                                                        بندی کرد
  ترک -
  رانش -
  کمانش -
  خمش  -
  نشست -
  تخریب -
   ) گسیختگی ( انبساط الیه ها -
  خیزسقف -

  
  سازی  مستند-2

 سیـستماتیک بـودن آن مراحـل بعـدی را      و روش مـستندسازی   برداشت آسیبهای وارده به بنـا،      در
به همراه   تواند  مستندسازی آسیب شناسی می    .کند یدقیق تر م   گیری از مباحث تحلیلی را     نتیجه و ترآسان

  . ارائه نماید لبدی بنابه عنوان شناسنامه کا شکل بنا مجموعه کاملی را اطالعات کمی و
   :       است به شرح زیر شود  میپیشنهاد شناسنامه کالبدی بنا مواردی که در

  :  اطالعات کمی بنا-2-1
  سطح اشغال                                                             زیربنا، مساحت زمین، -
                       تعداد طبقات                                      -
  ورودیها                                                        تعداد -

  :         اطالعات کالبدی بنا-2-2
 )                                                                              قبلی فعلی و ( کاربری -

                                                                                              قدمت بنا    -
       : اطالعات نقشه ای بنا -2-3

  موقعیت بنا                                                           -
  پالن ها                                                              -
                                                                                      نماهاومقاطع    -
- . . .                                                                     

                                    :                                                                           اطالعات الگویی بنا-2-4



  الگوی ورودیها                                                    -
  الگوی آجرکاری                                                 -
                                          الگوی تزئینات            -
                                            الگوی بازشوها       -
-     ....                                                               

  :   آسیب های وارده به بنا-2-5
  :     آسیب های فرسایشی-2-5-1

  نوع آسیب -
  علل آسیب                                  -

                                  
  : یب های ساختاریآس-2-5-2-2

  نوع آسیب -
  علل آسیب                                -

  
  :  موضعهای آسیب دیده-2-5-3

  ستونها               -
  اندودهای داخلی وخارجی                                                           -
                          پوشش بامها                                                    -
  تزئینات                                                                                   -
  کف سازیها                                                                             -
                              دیوارهاوجداکننده ها                                     -
-                                                                                          ...  

  :  تصویرسازی آسیب ها-2-5-3
  عکس برداری ازموضعهای آسیب دیده                                         -
  چگونگی آسیب                               ترمیم جزئیات آسیبهای مهم و -

  
  :                                                                                              بررسی وضعیت آسیب ها-2-5-4

  شرایط وخیم                                                                            -
   نابهنجار                                                                       شرایط -
  شرایط اضطراری                                                                     -
  شرایط متعارف         -
         

  
  
  



                                                          

  



  
  



است که برای به دست آوردن   الزم به ذکر4-5-2 های مطرح شده دربند ضعیت آسیبو مورد در
  درصد25  تاصفرکه برای تخریب  شود  عمل میمبنای محاسبات عددی بدین ترتیب اطالعات کمی و
 50 برای تخریبهای،راریشرایط اضط  درصد50تا 25 برای تخریبهای ،شرایط متعارف هاناشی ازآسیب

  .گردد وخیم لحاظ می شرایط ، درصد100 تا 75 آخر برای تخریبهای در و  شرایط نابهنجار درصد75 تا
   .            مستندسازی آسیب شناسی ارائه شده است تهیه شناسنامه ابنیه و ای از  نمونه،4الی  1جداول  در

  
  : تعیین بیشترین آسیبهای وارده-3

ها آسیب دیده   تمام زمینهدر که یک بنا افتد  اتفاق میعات آسیب شناسی به ندرتانجام مطال در
آنها که نتیجه مطالعات  کدام از سهم هر درصدبندی و و تعیین آسیبهای مهمی که به بناوارده شده .باشد

                                                            .گیرد  صورت میاین مرحله فرآیند در کمی مستندسازی است،
           

                                                                                  : تعیین عوامل آسیب رسان-4
نقاط حساس  که از عواملی هستند ، تخریببه عبارتی عوامل فرسودگی و یا عوامل آسیب رسان و

 ، محیط اطراف ساختمان رسان باعوامل آسیب .رسانند  به آن آسیب میضعف ساختاری بنا از یا و
دارای  اشاره شد "که قبال این عوامل همانطور .آن ارتباط دارند اجزاء و عناصر بخشهای متشکله و

    :   اشاره نمود زیر توان به موارد  این تقسیم بندیها میاز .تقسیم بندیهای مختلفی هستند
  :        طبقه بندی اول

                                                    عوامل طبیعی                   -
  عوامل اجتماعی وسوانح                                                      -
  عوامل تخریب مربوط به شیوه خاص زندگی ماشینی               -
  )            6(عوامل تخریب مستقیم به وسیله مردم وحکام وقت  -

  
  :         طبقه بندی دوم

  :                                                              عوامل داخلی بنا -
  عوامل وپدیده های وابسته به موقعیت بنا        -
  عوامل مربوط به استخوانبندی بنا               -
  عوامل زیستی وبیولوژیک     -

  
                            :                                عوامل خارج از بنا

 مداوم روی بنا       تأثیر عوامل طبیعی دوره ای با -
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  پیش بینی نشده"عوامل طبیعی غیر مترقبه و تقریبا -
 )        7(عوامل انسانی و مربوط به محیط  -

            
های  توان نتیجه گرفت که بیشترآسیب  رسان، میپس از تعیین آسیبهای وارده و تعیین عوامل آسیب

هایی از آن اشاره شد  طبقه بندی عواملی آسیب رسان که به نمونه. بنا از چه نوع عوامل منتج شده است
 ، عواملگروه بندی آن براساس اشتراکهای موجود با سایر علی رغم مشخص کردن موقعیت مکانی و

 این بخش مواردی که در در .باشد  رسانی آن عامل نیز میگونگی آسیبچ و مشخص کننده عملکرد باید
  .                                                                               گردد عوامل آسیب رسان مطرح استارائه می اتباط با

  
    :      طبقه بندی عوامل آسیب رسان-1- 4

از نظر چگونگی  گروه بندی آنها  تفکیک و،طبقه بندی عوامل این مقاله منظور از به عبارتی دیگر در
البته این نکته . نماید مناسب تری ارائه میاجرای  این طبقه بندی راهکارهای فنی و .رسانی است آسیب

 جلوگیری گروههای دیگر  در آنهاطبقه بندی گروه از هر است که قرارگیری عوامل در الزم به ذکر
  5جدول شماره  . دارندیماتریسارتباط  آسیب رسان، وعوامل این گروهها یگربه عبارت د و نماید نمی

  .        طبقه پیشنهادی عوامل آسیب رسان را ارائه نموده است
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   طبقه بندی گروهها-5جدول شماره 
  

 ردیف مبنای طبقه بندی گزینه های هرطبقه بندی خصوصیات طبقه بندی هرگروه

عوامـل   توان ایـن   می بنا در تمهیدات رفع آسیب   با
 .بین برد ازرا 

  قابل تغییر
 

  قابل تغییر غیر .دهند  معرض آسیب قرارمیدر را بناهمیشه 
 

  ثبات
 

 الف

 را بـه یکبـاره بنـا      مدت زمان کم و    عواملی که در  
 .کنند  آسیب میدچار

  تأثیرآنی عوامل با
 

یب آس زمان طوالنی به بنا    عواملی که به تدریج و    
 .رسانند می

  عوامل باتأثیر طوالنی
  

 ب  زمان تأثیر

 جهت یا جهات    در روی بنا  بر تأثیر عواملی که در  
                   .نندرسا خاص آسیب می

  عوامل جهت دار
 

.عواملی که آسیب رسانی آنها جهت خاصی ندارد   عوامل بدون جهت
  

 ج  جهت

  عوامل زنده ـــــــــــ
 

 ــــــــــ
 

  عوامل بیجان
  

 د  بیولوژیک

زمان حاضـرباعث تخریـب آسـیب        عواملی که در  
 .شوند  میبناها

  عوامل جدید
 

 و قه آسیب رسانی طـوالنی دارنـد      عواملی که ساب  
 .شناخته شده اند

  عوامل قدیم
  

 ه  قدمت

  گذاری مستقیم اثر عوامل با .رسانند میآسیب  عواملی که به تنهایی به بناها
 

 وسـاطت آنهـا بـه       با عواملی که با سایر عوامل و     
 .رسانند بنا آسیب می

  ثرگذاری غیرمستقیم عوامل باا

  و  اثرگذاری

 
  
  

   
  
  
  



  :                     حساس بنا نقاط -2- 4
عدم تعادل   دست دادن مقاومت دچار    به دلیل از   عوامل آسیب رسان و    تأثیر اثر که در  نقاطی هستند 

 آسـیب رسـان     کـه آنهـا را     دارد عـواملی وجـود    درنقاط حـساس بنـا     .آسیب می گردند   نتیجه بروز  در و
  : تقسیم بندی نمود به شرح زیر ار نقاط حساس بنا توان که براساس این عوامل می نماید می

             )       حساسیت شکلی ( شده جزئیات اجرا فرم، شکل، -
  )   حساسیت موضعی (ساختمان  در موقعیت قرارگیری آنها -
  ) حساسیت ساختاری ( شده نظر مصالح اجرا از مقاومت کمتر -
 این تغییرات که از .آورد می تعادل بنابه وجود ایستایی ونظام  عامل آسیب رسان تغییراتی در هر

های  دلیهایی در نقاط حساس بنا و توده موجب عدم تعا،ثبات ظاهری بنا بگذرند مرز پایداری و
نقاط  عوامل آسیب رسان و توان رابطه آسیبها، یبه طورکلی م .که همان آسیب است شود ساختمانی می
  :           ارائه نمود به شکل زیر حساس بنا را

                                                                                                    
  درنقاط حساس بنا ـــــــــــ آسیب عوامل آسیب رسان ــــــــــــ عدم تعادل
  

  : درآخربرای تصورذهنی بهتربه نمونه هایی ازنقاط حساس بنا اشاره می شود
محـل تالقـی    قـسمتهای داخلـی و   رطوبـت زمـین در   حیه محـل تـأثیر  این نا : ناحیه مجاور پی ها    -

.                                                    قسمتهای خارجی است بارندگی در رطوبت ناشی از زمین و رطوبت حاصل از
سـرعت   باران به صـورت مایـل و       برخورد این نقاط براثر   : دارند شیب قرار  که در  بنا نقاطی از  -

.                                                                        دارند قرار معرض شسته شدن بیشتر جریان آبهای بارندگی در
  .                                                  هوا مجاورت دارد با کند و  رطوبت نفوذ میآب یا آنها بناکه در منافذ -
  .ها  کف پنجرهنبش دیوارها، مانند لبه بامها، نبش ها قراردارند که درنقاطی  -
  .کنند  که تنش بیشتری تحمل میدیوارها محل اتصال سقفها و -
  ) 8( .معرض خمش قراردارند بخشهای میانی سقفهای مسطح که در -
- ....  

 
  :  رفع آسیب-5

 همچنین تعیین تـأثیر    و شوند  فرسودگی بنا می   وعواملی که باعث تخریب و     شناسایی آسیبها  پس از 
این نکته مهم  اما. چاره اندیشی نمود آسیبها برای رفع باید  میساختاری، آسیبهای فرسایشی وگذارترین 

هـای    اسـتفاده  در نقـش بنـا    نظرگـرفتن طـرح مرمـت و       بـدون در   که رفع آسیب به تنهـایی و       دارد وجود
نتـایج تحلیلـی      زمانی که تمام بررسـیهای فنـی و        به عبارتی دیگر  . کامل باشد  تواند جامع و   امروزین نمی 

  های طرح    خواستهاهداف و باید  می پیشنهادات رفع آسیب  قبل از مطالعات آسیب شناسی مشخص شد،
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مرمت تعیین شده باشد و در راستای آن و با توجه به امکانـات مـشکلی و فـضایی مطـرح شـده در             
طرح مرمت، رفع آسیب شده باشد و در راستای آن و با توجه به امکانات مشکلی و فضایی مطـرح شـده                

 وضـع    ازحـل مـسائل فنـی در       را پـس   گیـری راهـی کـه بنـا        پـی .  رفع آسیب انجام گـردد     مرمت،طرح  در  
بـستری متحـرک، بـه       در شرایط نو و   مجموعه یی از   در را آن راهی که بنا    یا و کند، موجودآن تثبیت می  
 و هنـری  -مرمت بناهای دارای ارزش فرهنگـی     . دارد  اقتصادی نو وا می     اجتماعی و  -کاربردهای فرهنگی 

صـیانت   عین کوشش در   یابدکه در   درآن می  را حد اعالی توفیق خود    پیشرو، و دیدگاهی پویا  تاریخی از 
 از بنـارا جـامع    موجودیـت    از بهـره گیـری    برجای بمانـد،آخرین حـد     کالبد بنا  یابد در   حفاظت آنچه می   و

 آینـد   بعـدها مـی    یا و زیند  برای آنانکه امروز می     بومی، – بارعایت مختصات محل   دیدگاه فرهنگ جهانی و   
                                                )                      9( .فراهم آورد

 و مصالح سایر تخصصهای مرتبط با استفاده از توجه است، رفع آسیب مورد نکته دیگری که در
تعویض مصالح  یا رفع خطر پیشنهادات مهندسان محاسب در .است فرآیند این مرحله از درساختمان 

 پیشنهادات پوششهای محافظ، مورد ان شیمی درمتخصص و همکاری مهندسان مواد فرسوده باربر،
   .                                                                                                                      این همکاریها هستند هایی از نمونه

        : شود  این قسمت به آن اشاره میکه در رفع آسیب مراحل مختلفی دارد
  
              :                                                          پیشنهادات وضوابط رفع آسیب-1- 5

ارائه راهکارهای  عوامل آسیب رسان، و تحلیل آسیب ها نتایج حاصل از تحلیل و اولین قدم پس از
 عینی اهداف و آسیب نمودضوابط رفع  واقع پیشنهادات و  در.اجرایی به منظور رفع آسیب است

پیشنهادات ارائه شده در  راهکارها و. مباحث تحلیلی آسیب شناسی است راهبردهای مطرح شده در
 در بیشتر به صورت عمومی و هیت عمومی دارند،ما ،سیبهای فرسایشی با توجه به اینکهرابطه با آ
رت به صو نقاط خاص،  ومواضع گرفتن پیدایش آسیب در نظر در آسیبهای ساختاری با رابطه با

               .   اختصاصی است
  
              ارائه جزئیات رفع آسیب                                                                     -2- 5

جزئیات رفع آسیب،براساس راهکارهای ارائه شده،امکانات اجرایی وهمانطورکه گفته شدبراساس 
کامل باشند   وساده جزئیات رفع آسیب باید. شود  تهیه می) طرح باز زنده سازی ( احیا طرح مرمت و

اتصال  به هماهنگی، شود،  استفاده میبنا با مصالح موجود  ومتفاوت و جدید مواد همچنین چنانچه از
  .    توجه گردد سایر ویژگیهای مواد، انقباض و انبساط و فیزیکی و
به همین ترتیب  و به صورت عمومی باشد تواند رائه شده نیز میفرسایشی جزئیات اهای   آسیبدر

  های فرسایشی   آسیبدر. جزئیات ارائه شده خاص موضع آسیب دیده است های ساختاری،  آسیبدر
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
29 صفحه 5 منبع شماره -9  



  
که در بخشهای بعدی اشاره ( اجرای جزئیات رفع آسیب در یک برنامه مدرن و زمانبندی شده 

باید در قالب ارائه یک طرح مرمت  های ساختاری می اما رفع آسیب. مام کننده فرآیند استت) شود  می
تقامت استخوانبندی بنا در برابر استحفاظی و استحکامی انجام پذیرد که در آن هدف تضمین اس

  .                                                                                                                 نیروهای وارده و عوامل مخرب است
 
                              :                                                         مرحله بندی رفع آسیب-6

 انجـام   مطالعـات آسـیب شناسـی پـس از         .برنامـه دارد   موضوعی برای انجام احتیاج به طـرح و        هر
رای صحیح ،به یک برنامه زمانبنـدی       و طرح به منظور عملی شدن  اج        تجزیه  و تحلیل و پیشنهاد      ،مراحل

 بنـادر  وچگونگی استفاده از وضعف آنشدت  نوع آسیب،. بندی رفع آسیب احتیاج دارد مرحله   شناخت و
توان برنامه    کلی می  به طور  .دارند تأثیر برنامه اجرا  عواملی هستند که در    ،طرح مرمت واحیاء   پیشنهادات

  :      تقسیم بندی نمود این برنامه به صورت زیر در را رفع آسیبها پیشنهادی و
  
نظر هزینه پائین  از اجرای آنها یا  می شوند رفع آسیبهایی که منجر به رفع خطربنا:  کوتاه مدت-1- 6
  .      گیرند  این مجموعه قرارمیدر کمتراست، همچنین زمان اجرای آنها و تر
طرح احیا  پیشنهادی در رفع آسیبهایی که به همراه اجرای تأسیسات زیربنایی جدید:  میان مدت -2- 6

همچنین تأمین هزینه آنها به تدریج انجام است یا احتیاج به زمان بیشتری به منظور رفع آسیب دارند 
  .    شود دراین گروه هستند می
حساسیت  دقت و همچنین از و دارند یادی برای اجرارفع آسیبهایی که احتیاج زمان ز: مدت  بلند-3- 6

مرمت  این گروه نام برد، توان در مهمترین رفع آسیبهایی که می. تنداین گروه هس در باالیی برخوردارند
                     .                                                                                                  ینات بنا استتزئ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                            :                                                                                                     نتیجه گیری
دراین مقاله کوشش شد تـا براسـاس روشـهای موجـود در مرمـت بنـا و جایگـاه مطالعـات آسـیب                

همانطور کـه اشـاره     . شناسی در روشهای مذکور برای انجام این مطالعات، فرآیند مناسبی پیشنهاد شود           
 استناد به مدارک موجـود تنظـیم        شد این فرآیند برمبنای مشاهدات عینی و بررسیهای فنی و تجربی و با            

های  در این فرآیند پس از مشاهده دقیق و شناخت مصالح به کاررفته و تعیین و تفکیک آسیب                . شده است 
های وارد شده و     های فرسایشی و ساختاری و مستند سازی آنها، بیشترین آسیب          وارده براساس آسیب  

بعد نقاطی از بنا که براساس اثر عوامل آسـیب          در مرحله   . شوند موثرترین عوامل آسیب رسان تعیین می     
تعیین و پـس از آن رفـع آسـیب بـه صـورت ارائـه       ) نقاط حساس بنا ( گردند  رسان دچار عدم تعادل می   

در آخـر بـه منظـور عملـی شـدن و اجـرای صـحیح                . گیـرد  ضوابط و پیشنهاد جزئیات اجرایی انجام مـی       
ندی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه  پیشنهادات رفع آسیب برنامه زمانبندی و مرحله ب       

  .           گردد می
  :                توان رئوس مهم مقاله ارائه شده را به شرح زیر بیان نمود  در آخر برای جمع بندی مطالب می

 طرح مرمت بنا به عنوان جزئی از طرح بهسازی بافت که بستر در برگیرنده بناهای قدیمی و: اول
  .                                                                                                     شود واجد ارزش است، در نظر گرفته می

طرح مرمت بنابراساس یک روش شناخته شده و به صورت سیستماتیک انجام شود و در آن : دوم
                                                                                             .  جایگاه مطالعات آسیب شناس تعیین گردد

مطالعات آسیب شناسی براساس فرآیند پیشنهاد شده در مقاله و هماهنگ با طرح مرمت و : سوم
  .احیا انجام شود
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