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چکيده:
هدف کلی ارائه يک طرح راهبردی مناسب در جهت ساماندهی و عملکرد بهتر بافت فرسوده و تاريخی بازار تهران می باشد بر
همين اساس پايه اصلی واساسی اين مطالعه روش شناخت سراهای تاريخی و فرسوده بازارمی باشدکه در پی اين شناخت به
نوع بافت ونوع فرسودگی بافت اعم از تاريخی بودن بافت و عوامل ديگر فرسودگی می پردازد ،طرح نهايی مشتمل بر ارائه راه
حل از کالن تا جزء می باشد .با توجه به قرارگيری بناهای واجد ارزش دربافت قديمی تهران ،بخصوص سراهای با ارزش
موجود در بافت تاريخی بازار سعی گرديده که ابتدا با معرفی محدوده و اهميت حفاظت و مرمت آن ،شناسايی و بررسی مواد
و مصالح مورد استفاده در اين ابنيه های تاريخی ،هدفمندی آنها ،آشنايی با سرای خوانساری ها و آسيب شناسی و فن
شناسی اين بنا و در نهايت ارائه شيوه های نوين حفاظتی و مرمتی که از اهداف اصلی اين پروژه به شمار می آيد ،مورد
بررسی قرار گيرد.

واژگان کليدی:
ارزش تاريخی ،بافت قديمی ،روند تخريب ،حفاظت ،راهکارهای نوين
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مقدمه:
بازار تهران در سال  7621ه .ش بازار چند محوری شبکه ای است گسترده از راسته های متوازی يا متقاطع که مجموعه
های خان ها وسراها را در ميان می گيرد .اين بخش از شهر تجلیگاه ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مردمانی است که
در دورههای تاريخی در اين بخش از شهر روزگار سپری کرده و هويت فرهنگی آن را به ثبت رساندهاند .بنابراين حفظ ،احياء
و باززندهسازی آنها و انطباق آن با کليت سيستم شهری میتواند حيات ناحيه تاريخی را همگام با شهر پيش برد .مرمتگران
افرادی هستند که پلی ميان معماری گذشته وآينده ايجاد می نمايند به طوری که با تجربه گذشتگان آينده را بسازند و
استفاده از دانش  ،اطالعات  ،تحقيق وتجربه علمی در مرمت با تعيين اولويت های ضروری  ،برنامه ريزی های مناسب جهت
ساماندهی ونجات آثار تاريخی ارائه می نمايند .بازسازی تاريخی درحقيقت دوباره سازی و بازسازی اساسی کالبد و آثار ابنيه
تاريخی و فرهنگی ارزشمند از بين رفته يا شديداً آسيب ديده ،مرمت بنيادی و ساختاری ،به حالت اوليه درآوردن و مشابه
سازی تاريخی ،حداکثر بهسازی و مرمت ،حداقل نوسازی است.
يکی از سراهای ارزشمند اين محدوده سرای خوانساری ها که ورودی اصلی آن از بازار آهنگران و پس از عبسور از آهنگسران در
کوچه چهل تن ورودی اين سرا می باشد ،دارای داالن ورودی مسقف با گنبد های آجری بسيار زيبا مسی باشسدکه يکسی از بسا
ارزش ترين وقديمی ترين بناهای موجود در اين راسته با قدمت تاريخی قاجاری می باشد ،هدف از ارائه اين مقاله معرفسی ايسن
بنای قاجاری ،آسيب شناسی اين بنا می باشد که با شناخت بصری و ساختاری آن امکان پذير مسی گسردد .بسرای انجسام ايسن
پروژه مطالعات ميدانی ،مطالعات منطقه ای ،بررسی آسيب هايی که با گذشت زمان به اين سرا وارد شسده ،انجسام گرفست ودر
انتها راهکارهای نوين جهت پيشگيری از آسيب ارائه گرديده است.

موقعيت ومشخصات محدوده بازارتهران:
اين قسمت از شهر در روند پيدايش تاريخی خود ،شرايط و وضعيتهای خاص فرهنگی ،سياسی و اقتصادی را تجربه کرده و
آثاری از هويت فرهنگی ادوار تاريخی رادرخود پذيرا گشته است .آثار به جا مانده آئينهای از هويت تاريخی گذشته است که
نگهداری اين ميراث ارزشمند فرهنگی ،نيازمند شناخت اجزاء و عناصر تأثيرگذار آن میباشد
بازار ايرانی مجموعه واحد و مستقلی از دکانها ،تيمچه ها ،کاروانسراها ،ميدان ها ،بناهای مذهبی ،حمام ها و ديگر مکانهای
عمومی است .اي ن مرکز تجاری سنتی معموال دارای طاق ضربی ،آجری است .شکل بازارهای ايران ،بيشتر خطی (طولی)
است .دي گر بخش های بازار مانند راسته های خرده فروشی ،سراها ،خان ها در طی زمان شکل گرفتند .ريشه کلمه بازار که
اصل آن در پهلوی " واچار" است و هنوز هم در گيالن و نطنز بصورت واچار بکار می رود ،اصالً فارسی است وکلمه بازارگان (
بازرگان) از آن بدست می آيد.
اين واژه بدليل تجارت ايرانيان با پرتغالي ها وارد زبان پرتغالی شده و از آنجا به فرانسه و انگلي راه يافته چنانکه آنان هم
مرکز خريد و فروش خود را بازار می گويند .در طی شکل گيری بازار در شهر های مختلف ايران عناصر متعددی خود را به
عنوان اعضائ اصلی و وابسته به آن ظاهر نموده اند که شکل و فرم هر کدام بسته به فرهنگ ،شرايط اقليمی ،سبک حاکم بر
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زمان و ....بوده است .رشد و گسترش و پيشرفت سريع تهران معماری سنتی بازار را دچار آشفتگی بسيار کرد .به طوری که
بخشهای زيادی از بازار نوسازی و يا بازسازی شد و تناسب موجود ميان بخشهای مختلف آن از ميان رفت ( .سلطان زاده ،
بازارها در شهرهای ايران ج )6

معرفی موقعيت سرای خوانساريها
محدوده اين سرا دربازار تهران ،درشهرداری منطقه دوازده ناحيه  3و محله  9واقع گرديده ،اين سرا از قسمت جنوب به
مولوی ،از شرق به مصطفی خمينی ،از شمال به پانزده خرداد (بوذرجمهری) و از غرب به خيام منتهی می شود موقعيت آن
درخيابان پانزده خرداد نرسيده به خيابان مصطف ی خمينی می باشد که ورودی اصلی از بازار آهنگران بوده که پ از عبور از
اين بازار به راسته چهل تن می رسيم ،بازار چهل تن از قديمی ترين بخش های بازار مربوط به دوره فتحعليشاه قاجار می
باشد ،ورودی اين سرا در راسته چهل تن قرار دارد( .نقشه )7ورودی با درب قديمی محافظت می شده و توسط راهرويی که
در دوطرف آن با مغازه احاطه گرديده به يک حياط متصل می شود  ،چهار طرف حياط پوشيده از دکان هايی است که در
گذشته مکانی جهت دادوستد اقالم مورد نياز مردم بوده است ،ولی امروزه اغلب آنها تبديل به انبار گرديده و به صورت دکان
مورد استفاده قرار نمی گيرد(.تصوير )7به رغم ادعای مرمت توسط مسئوالن گذشته و امروز اين سرا در برخی نقاط با
وضعيت نامناسب روبه رو است .عدم مرمت مناسب و تنها اتکا به ظاهر سازی در مرمت بنا موجب شده اين بنا با چالش
های زيادی مواجه شود و خطر ريزش در برخی نقاط آن به عينه قابل مشاهد باشد .سقف اين راهرو پوششی از گنبدهای
آجری متعلق به دوره قاجار می باشدکه به دليل رسيدگی نامناسب در حال فروپاشی وريزش می باشد( .تصوير)6

نقشه :7موقعيت قرارگيری سرای
خوانساری ها در بازار تهران
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تصوير : 7نمايی از سرای قاجاری خوانساری ها

تصوير : 6نمايی از گنبدهای آجری سرای خوانساری ها

مسائل و مشکالت محدوده از شاغلين و استفادکنندگان از فضا:

فرسودگی بنا
شرايط نامناسب
کف
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نمودار :7برخی از مشکالت اعالم شده توسط مغازه داران

مسايل و مشکالت

راه حل ها و پيشنهادات

آشفتگی بصری و منظر نامناسب

اصالح کالبدی به همراه نوسازی و بهسازی

اغتشاش بصری در سيمای جداره

استفاده از روش سنتی در نوسازی

نامقاوم بودن دربرابرسوانح وپرخطر بودن سازه ها

استحکام بخشی سازه

فرسودگی مغازه ها و وساخت وساز غيرمهندسی وناهماهنگ

برداشتن الحاقات ومنظم وهماهنگی بين مغازه ها

پايين بودن کيفيت محيطی و وجود آلودگی محيطی در معبر

ايجاد کفسازی مناسب در معبر

ازبين رفتن ارزش های هنری وتاريخی

حفاظت ومرمت از ارزش های هنری وتاريخی

فقدان تجهيزات وخدمات مورد لزوم  ،تاسيسات قديمی وغير
اصولی

حذف عوامل بوجود آورنده اغتشاش بصری

جدول :7مسايل و مشکالت و راه حل های پيشنهادی جهت حفاظت و مرمت در سرای خوانساری ها

برخی ازآسيب های وارده به سرای خوانساری ها:
هرگونه عامل مخلی که موجب برهم خوردن تعادل پايدار بنا و به خطر افتادن و خدشه دار شدن ارزشهای موجود در بنا شود
را آسيب می گويند و به عبارت ديگر آن بخش قابل رويت در بنا را که داللت بر وجود عواملی ماننسد انسواع ترکهسا ،داا هسای
رطوبتی ،تغييرات ظاهری در رنگ و مقاومت مصالح دارد را آسيب بنا گويند(.جدول)6
آسيب های بصری :بنا در اطراف دچار آشفتگی بصری ،

منظر نامناسب  ،پايين بودن کيفيت محيطی و وجود آلودگی محيطی در معبر بوده و همچنين اغتشاش بصری در سيمای
جداره وجود دارد .فرسودگی بدنه مغازه ها ني ز باعث از بين رفتن ارزش های هنری و تاريخی آن و نيز وجود سازه های
نگهدارنده تآسيسات ،تابلوهای مغازه ها ..،گرديده است(.تصوير)3
ترک های ناشی از نشست پی :با توجه به اينکه بناهای قديمی دارای انسجام سازه ای و همچنين همبستگی در

ترکيب و ساختار خود هستند ،هر نوع دخل وتصرف در بنا که بی توجه به اين اصول سازه ای وترکيبی وبدون مطالعه انجام
گيرد ،مسلماً ضايعاتی را ايجاد می کند که اين سرا از اين آسيب ها بی نصيب نگرديده است.

آلودگی سطحی وتيرگی مصالح بدنه سرای خوانساری ها :دود دخانيات ،محيط آلوده دراين منطقه ،آتش سوزی های

ناشی از فرسودگی در اين محدوده موجب تيرگی ،پوسته پوسته شدن وآثاری شوره مانند بر روی سقف گنبدهای ورودی
شده است.
برجستگی وبيرون زدگی قسمتی از قسمت طاق گنبد  :اين

آسيب به دليل فرسودگی مصالح و فشارهای وارده به آن قسمت ايجاد شده که درصورت مرمت نشدن موجود بروز ريختگی
کامل خواهدگرديد.
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مشکالت آجر وسازه های آجری :يکی ازبيشترين آسيب

های وارده به اين بنا شوره زنی آجر در برخی نقاط می باشد که حاصل نفوذ رطوبت ناشی از نزوالت جوی و هدايت آب به
داخل آجر می باشد ،اين عامل باعث تحليل امالح گچ مالت موجود در آجر گرديده وبه صورت شوره نمايان می گردد.
بيرون زدگی وجداشدن قسمتی از نما بر اثر وجود نيروهايی

درونی براثر فشار بوده ودر برخی نقاط باعث ريختگی وکمبود می گردد.

عوامل طبيعی مانند رطوبت ناشی از بارندگی باران وبرف،

زلزله وعوامل بيولوژيکی نيز يکی از عوامل به وجود آورنده آسيب های مضاعف در بنا می باشد.
نوسانات دمايی :در اثر گرما مواد و مصالح دچار افزايش

حجم می شوند و بعد از قطع شدن عامل گرما زا به حالت اوليه برمی گردند .سرما نيز اثری عک گرما دارد .تغيير حجم
ناشی از انقباض وانبساط منجر به بروز ترک هايی در جسم می شود .پديده فوق در نواحی که دارای آب وهوای خشک
هستند به صورت حادتری مطرح است.

جدول : 6مجموعه ای از آسيب های وارده به سرای قاجاری خوانساری ها

آسيب

عدم تعادل

عوامل مخرب

روش تقريب به

توضيحات

درمان
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رطوبت در بنا،
فرسايش

نفوذ رطوبت،
افزايش
سرعت
پوسيدگی

سيستم های نامناسب
دفع رطوبت ،شرايط
محيطی اقليمی

ساماندهی دفع،
آب های نزولی،
کنترل ودفع
رطوبت های
صعودی

بهره گيری از روش های
مناسب واستفاده از سقف
مناسب جهت جلوگيری از
نفوذ رطوبت

2

آلودگی
سطحی بر
روی گنبد
های داالن
ورودی

*

آلودگی محيطی

زدودن آلودگی
های سطحی
وپاکسازی

*

3

اختالالت
بصری

*

نا متجان بودن
مصالح ،عوامل فيزيکی
انسانی

جمع آوری کليه
الحاقات ونصب در
يک قسمت
مناسب

*

Archive of SID

4

فرسايش
مصالح ،شوره،
ترک های
ناشی از
نشست پی

نفوذ رطوبت

شرايط اقليمی ،دفع
آبهای نزولی

عايق کاری پوشش
ها

استفاده از پوشش سقف
مناسب

5

تغيير شکل
ترک ديوارها

بار اضافی

تغييرات سازه ،پيری
مصالح

استحکام بخشی
سبک سازی

ايجاد شرايطی جهت
کاهش بار اضافی

6

کف نامناسب
معابروکيفيت
نازل کف
سازی

حمل ونقل
ورطوبت

عوامل انسانی  ،دفع
آبهای سطحی

کف سازی مناسب
وتعبيه فضای
جمع آوری آبهای
سطحی

*

7

از بين رفتن
مصالح سطحی
ودود

آتش سوزی

عوامل انسانی  ،کابل
های برق

ساماندهی کابل
ها ،تجهيزسيستم
های اطفا حريق ،
پاکسازی

*

2

ريختگی،
شکستگی در
مصالح

عوامل
مخرب
انسانی و
اجتماعی

عدم مديريت در
نگهداری بنا

ايجادنظم وانسجام
وساماندهی
مناسب

*

در مورد ترک های موجود در اين بنا بايد گفت که وقتی

ترکی ايجاد می شود رطوبت در آن نفوذ کرده با رشد جلبک ها ،قارچ ها ،کپک ها و همچنين يخ زدگی و افزايش حجم آب
روند آسيب ديدگی تسريع می شود.
نشست ناشی از تغييرات در اليه های زيرين زمين :سسستی

دانه بندی های خاک بسترمنطقه و تغيير مکان سفره های زيرزمينی و ايجاد حفره های خالی ناشی از عملکرد رطوبت نزولسی
از جمله مهمترين علل بروز اين دسته از نشست ها هستند .جابجايی اليه های زمين بر اثر عوامل سريعی مانند :زمين لسرزه و
بادهای شديد ،موجب ايجاد ترک هايی قابل توجه در بناهای قديمی می شود که گاه نيز به انفصال دو جداره می انجامد ،ايسن
آسيب در بنای خوانساری در نما به وضوح قابل مشاهده می باشد.
نشست ناشی از ضعف شالوده يا پسی سساختمان :در بناهسای

قديمی اغلب شالوده و پی سازی بنا ضعيف بوده و امکان انتقال بار وارده را به صسورت يکنواخست بسه زمسين نداشسته  ،همسين
امرموجب بروز ترک و در مواردی تخريب بنا بر اثر برهم خوردن تعادل ثانويه خواهد بود.
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نشست ناشی از تغييسر حجسم انسدام هسای بنسا :تغييسرات در

اندامهای مختلف بنا معموال يا به دليل تغيير حجم ذاتی برخی مالتها بعد از خشک شدن رطوبست اوليسه و يسا بسر اثسر ضسعف
بخشهايی از عناصر سازه ای نظير طاقهای باربر پوشش ها شکل می گيرد و از آنجايی که اين امر بر انتقال اصولی بار ناشسی از
وزن ساختمان تاثير منفی دارد در بيشتر موارد اين امر ،باعث بروز ترکهای متفاوتی در ساختار اثر می گردد.
از ديگر جنبه های مخرب آب که بيشتر در محيط های آلوده مطرح است اين می باشد که شرايط را برای انجام

برخی فعل و انفعاالت شيميايی آسيب رسان مساعد می کند.به طور مثال آلودگی های موجود در هوا معموال به
شکلCo2می باشد که حاصل احتراق سوخت ها در اتومبيل ها و ...می باشد .وقتی رطوبت نسبی هوا باال ميرود آب باران با
Co2ترکيب شده و تبديل به اسيد کربنيک می شود که اسيدی بسيار خورنده برای بسياری از مواد و مصالح است .اين عامل
باعث خوردگی مصالح وفروپاشی وريختگی آن می گردد.

يکی ديگر از عوامل آسيب رسان وجود کفپوش نامناسب و جمع شدن آب در هنگام بارندگی در حياط سرا می باشد

که اين عامل در طوالنی مدت باعث نشست وفرورفتگی به دليل سستی خاک اين منطقه می گردد.

وجود آسيب های بيولوژيکی از جمله موش در اين محدوده و عواملی که باعث ايجاد کپک وقارچ بر روی ديواره ها

می گردد نيز يکی از آسيب های مورد بررسی در اين سرا می باشد.
فرسودگی تاسيسات (برق  ،مخابرات ،گرمايشی وسرمايشی ،امنيتی ) نيز يکی از آسيب هايی است که به نوسازی

وايمن سازی نياز دارد.
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تصوير :3مجموعه برخی از آسيب های وارده به سرای خوانساری ها الف :سيستم های گرمايشی وسرمايشی جداره ،ب :معارض ناشی از
فرسودگی شيروانی ج :ريختگی مواد ومصالح از سطح ديوار د :آسيب های بصری سيستم های برق ومخابرات ر :معارض
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سنگفرش ورودی س :شوره زنی گنبد های داالن ورودی سرا ط :برجستگی سطحی قسمتی از گنبد
گنبد

و :آلودگی سطحی وتيرگی

نتيجه گيری
با توجه به آسيب های ذکر شده در بناهای تاريخی در صورت بروز بحران های آنی از قبيل زلزله و سيل و غيسره ايسن

منطقه يکی از پرخطرترين مناطق شهر تهران می باشد که به مديريت نياز دارد.
لزوم شناخت ترکيبات مختلف مورد استفاده در مراحل مرمتی بايستی اطالعاتی با پشتوانة علمی و از طريق مطالعسات

کلی و مقايسه آثار مختلف با يکديگر داشته باشيم.
نبود ثبات اجرايی که تا امروز طرح های مطالعاتی با هزينه های گزاف انجام شده ولسی هسيچ کسدام بسه مرحلسه عمسل

نرسيده و در حد مطالعات باقی مانده که مسبب آن تغيير سياست های اجرايی يا عدم جامعيت بوده ،باعث گرديده طسرح بسه
صورت نيمه کاره باقی بماند ،اصوالً کارفرما يا بخش دولتی ،فاقد ابزارهای تعريف علمی و فنی مساله اسست و از طرفسی ديگسر
سندهای تهيه شده قابليت اجرايی نداشته و تنها اتالف وقت و هزينه را در برداشته است.

تسهيالت اعتباری درحمايت از ابنيه و بافت با ارزش در ناحيه تاريخی بازار ارائه گردد.

با بررسی های انجام شده محل مورد بحث در منطقه با خطر نسبی زياد مواجه می باشد .بسا توجسه بسه شسرايط خساک

منطقه و بررسی گمانه های شناسايی يکی از پرخطرترين بناهای بازار به حساب می آيد.
استفاده از شيب بندی مناسب باي ستی به گونه ای باشد که از نفوذ آبهای سطحی به زير شالوده ممانعت به عمل آيسد

و با طرح زهکش مناسب از نفوذ آب به محدوده پی جلوگيری شود .با توجه به مسير قنات در محدوده پسروژه ،بررسسی محسل
دقيق تری در هنگام عمليات اجرايی بايستی صورت پذيرد .وجود قنوات ،حفرات ،چاههای فاضالب در نزديکی محسل احسداث
شالوده سازه ها می تواند بسيار خطرناک باشد .مواردی چون ريزش ناگهانی حفرات احتمسالی و قنسوات متروکسه و چساه هسای
فاضالب ساختمان های قديمی می تواند موجب افزايش چشم گير نشت شالوده ها وکاهش ظرفيت باربری گردد.
تزريق بتون در زير پی ها و يا احداث چاه های تقويتی و پر کردن اين چاه ها از بتن شامل اقسداماتی اسست کسه مسی

توان در راستای تقويت پی ها انجام داد.
در صورت ارائه طرح روش تقويت و ترميم قنوات پ از بررسی های تکميلی و مشاهده هرگونه قنات و حفره در زيسر

شالوده تا فاصله  7.1برابر عرض آن با روش مناسبی تقويت و ترميم گردد و ساير حفره ها با سنگ الشه و بتن پر شود.
وجود يک مهندس مجرب ژئوتکنيک در هنگام هرگونه عمليات اجرايی در محدوده تاريخی اجباری می باشد.

استفاده از مواد ومصالح سبک مانند آجر وکامپوزيت برای بازسازی نمای سراهای بازار جهت کاهش بارهسای وارده بسه

سازه قديمی وجلوگيری از نشست آنی و تحکيمی توصيه می گردد.
نوسازی سيستم های تاسيسات (برق ،مخابرات،گرمايشی وسرمايشی) در آثار تاريخی يکی از مهمتسرين عوامسل بسرای

کنترل بحران در اماکن تاريخی می باشد.
امروزه با تعبيه درز انبساط در فواصل استاندارد و تعيين

شده تاثير نوسانات دمايی را تا حدودی خنثی کرده اند که می توان در نوسازی و باززنده سازی اين اثر از اين روش بهره
گرفت.
ساماندهی جداره ازنظر بصری ،تقويت واستحکام بخشی ،بايستی در اين اثر صورت پذيرد.

پاکسازی و استحکام بخشی گنبدهای ورودی واجد ارزش تاريخی نيزاز اهداف اصلی اين بهسازی می باشد.
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