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  چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

حمام مال هادي، بنايي متعلق به دوران قاجار بوده است در ميدان عا لي قاپو، محله مال هادي، كوچه  

به ثبت آثار ملي رسيده است.اين  25/7/1383در تاريخ  11194باشد. ابن بنا با آيشم اردبيل واقع مي

تا هم از اتالف حرارت جلوگيري باشد، بنا نيز مانند بسياري از حمام ها در زير سطح طبيعي زمين مي

  شود و هم به آب قناتي كه از منطقه عبور مي كرده دسترسي داشته باشد.

-حمام مال هادي داراي فضاهاي گوناگون شامل ورودي، سربينه، ميان در، گرمخانه،خزينه و تون مي

روژه تهيه پالن باشد با توجه به نبود نقشه هاي معماري بنا در پرونده ثبتي، اولين هدف در اين پ

حمام قرار داده شد. بعد از تهيه پالن و نما، پالن بام و يك مقطع از بنا، قدم بعدي شناخت بنا به طور 

هاي بنا و با توجه به ها و پوششكامل بود از نام گذاري فضا هاي گوناگون تا دستيابي به نوع قوس

اي نيز آغاز گرديد كه طالعات كتابخانهاينكه هيچ مطالعات تاريخي در مورد بنا صورت نگرفته بود م

اطالعات خاصي به جزء نام پيدا نشد و تنها نام بنا مورد تاييد كسبه قديمي اطراف بنا قرار گرفت با 

توجه به اينكه اين بنا مشكل سازه اي خاصي ندارد به آسيب شناسي بنا پرداخته شد كه بيشتر آسيب 

تكميل شدن شناخت طرح مرمت هاي مربوطه ارائه گرديد هاي رطوبتي را در بر مي گرفت و بعد از 

به منظور دستيابي به طرح باززنده سازي بنا نيز بعد از مطالعات انجام شده در بافت پيرامون بنا گزينه 

اي جهت احيا در نظر گرفته شد. به اميد اينكه با ارائه طرح باززنده سازي مناسب براي اين 

    ه آن بازگردد.حمام،اعتبار و شأن گذشته اش ب
  

  

        .مرمت احياء، آسيب شناسي، قاجار، حمام مال هادي،    كليد واژگان:كليد واژگان:كليد واژگان:كليد واژگان:

        

            



 

  :مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
كند. دسترسي به آب، حفظ دما، و جدا كردن معماري حمام نيز مانند ساير بنا هاي قديمي از الگوهاي فضايي معيني تبعيت مي

متفاوت با ساير بنا ها در حمام بوده است. در گذشته معماري حمام فضاهاي پاك و نا پاك سه شرط اصلي ايجاد فضايي پيچيده و 

ها و مراحل گوناگون طراحي و ساخت آن ها با در نظر گرفتن اقليم و شرايط محيط طبيعي صورت مي گرفته است بنابراين ضمن 

ليمي و طبيعي تفاوتهايي در حفظ اصول و الگوي كلي معماري حمام ها به خصوص در نوع و چيدمان فضا ها، در شرايط مختلف اق

  بناي حمام ها ديده مي شود.

وجود حمام هاي تاريخي در كنار ديگر بنا ها براي معرفي تمدن و فرهنگ گذشته ايران  بسيار ارزشمند خواهد بود اگر در معرفي 

ل امروز ايران و حتي درست اين بنا ها اقدامات درستي صورت پذيرد. از جمله راه هاي شناساندن اين تمدن و فرهنگ به نس

باشد و در گام بعدي استفاده صحيح از اين بنا ها در جهت استفاده از آنچه كه در مجامع جهانيان در گام اول حفظ اين بنا ها مي

  علمي از آن به عنوان مرمت و احياء بنا نام برده مي شود.

بي شك  در راه رسيدن به طرح مرمت و احياء حمام طرح مرمت و احياء حمام مال هادي اردبيل مي باشدتحقيق هدف اصلي اين 

مي توان به معرفي بنا، مصالح به كار رفته بنا،  مطالعه و شناخت خود بنا اطالعات وسيعي مي تواند در اختيار قرار دهد از آن جمله

  پالن، حجمها، تزيينات، پرسپكتيوها و ... اشاره كرد. هندسه،

كه ماندن بنا، رطوبت نزولي، صعودي و بي مالحظه گري از علل اصلي تخريب بنا مي باشند كه با آسيبهاي وارده به بنا در كنار مترو

استفاده از علم مرمت در ابتدا به شناخت اين آسيب ها و عوامل مخل آن پرداخته شد تا در قسمت طرح مرمت بتوانيم از اين 

   اطالعات استفاده كنيم.

 

        اهميت و ضرورت انجام تحقيق:اهميت و ضرورت انجام تحقيق:اهميت و ضرورت انجام تحقيق:اهميت و ضرورت انجام تحقيق:- - - - 1111
  اي تاريخي همچون ساير آثار ارزشمندتاريخي از ثروتهاي فرهنگي اين سرزمين هستند.حمام ه

نفس قرارگيري حمامهاي عمومي ما در زمره آثار برجسته معماري اين سرزمين تأمل برانگيزواعجاب آور است.حمام بنايي خدماتي 

كيفييت معماري آن توجه داشته اند. حال آنكه توجه به است كه الزمه زندگي انسان است،اما اقوام وفرهنگهاي مختلف كمتر به 

هنر معماري وفضاسازي در ساده ترين حمام هاي ما مشهودوقابل درك است.اين اهميت حمام وظرافت و دقت در معماري آن را 

في وبهره وري از آنچه بايد بيش از هرچيز، نشانه احترام به انسان درفرهنگ ما دانست. احياء وباززنده سازي اين ارزشها براي معر

  گذشتگان به يادگارگذاشته اند مبناي اين طرح است.

در اين ميان حمام مالهادي كه يكي از نمونه هاي حمام دوره قاجار مي باشدمورد مطالعه قرار مي گيردتا بتوان ارزشهاي 

  وجودي،تاريخي و معماري آن را كه در ورطه نابودي است به نحوي شايسته حفظ واحياء كرد

  پيدايش حمامپيدايش حمامپيدايش حمامپيدايش حمام    - - - - 2222
(رشيد نجفي،  .مسلماً از روزي كه بشر پا به عرصه اين جهان خاكي  نهاده براي زدودن ناپاكيها از تن چاره اي مي انديشيده است

  )1387عطيه، 

برخي بر اساس داستان ارشميدس كه به كشف قانون ارشميدس توسط وي در خزينه يك حمام مي انجامد، وجود گرمابه را از 

  )1(همان: ص .وي حتمي مي دانندزمان 

(سجادي، سيد علي محمد: .همچنين عده اي ساخت حمام را به بقراط پزشك نامور يوناني نسبت داده اند (جهت مداواي يك بيمار) 

  )30و29بر گرفته و خالصه شده از ص

  



 

        سابقه حمام در ايرانسابقه حمام در ايرانسابقه حمام در ايرانسابقه حمام در ايران    - - - - 2222
در ايران نيز از روزگاران كهن،شستشوي بدن از دو نظر اهميت ويژه اي داشته است نخست از جهت پاكي جسم و ديگر از نظر 

پاكي روان.طبق مدارك موجود سابقه مراسم شستشو در ايران زمين به پيش از زرتشت مي رسد و به نظر مي آيد كه مهرپرستان، 

در بر نامه هاي ديني مدت سه روز و سه شب در فواصل معين غصل كنند تا قادر گردند براي انجام مراسم مذهبي مي بايستي به 

  )1387(رشيد نجفي، عطيه، شركت جويند.

        

        حمام هاي اردبيلحمام هاي اردبيلحمام هاي اردبيلحمام هاي اردبيل    - - - - 3333
اردبيليان از دوران قديم به نظافت وپاكيزگي عالقه داشتند و براي شستشوي خود حمامهاي بزرگ و زيبايي مي ساختند وتا آنجا 

قه مند بودند كه يك روز هفته را به نام روز حمام (آنروز را كه دومين روز هفته يعني يكشنبه بود به زبان محلي حمام بدين امر عال

  گوني مي گفتند) مي نامند.

» حمام كهنه«سن التقاليم.مورخان و جهانگردان قديمي از اين حمام ها تعاريف زيادي كرده اند. به عنوان مثال مقدسي در اح

ناميده مي شده از جمله آنها بود. مردم اردبيل اين حمام را بسيار قديمي و حتي » عبش آباد«در نيم قرن اخير به نام  حمامي كه 

  متعلق به قبل از اسالم مي دانند و معتقدند كه امام حسن مجتبي(ع) در سفر خود به اردبيل در اين حمام استحمام نموده اند. 

  

  شناخت كلي مجموعهشناخت كلي مجموعهشناخت كلي مجموعهشناخت كلي مجموعه    - - - - 4444

مالهادي يكي از حمامهاي تاريخي است كه در استان اردبيل، شهرستان اردبيل،خيابان عالي قاپووكوچه مالهادي كه اين حمام 

  كوچه درست روبروي بناي معروف شيخ صفي است قرار دارد.

و در هر دو بخش اين بنا داراي دو بخش مجزاي زنانه ومردانه است كه اين دو قسمت بوسيله فضاي ارتباطي به همديگر راه دارند

فضاها عيناًتكرار شده. در انتهاي سمت چپ گرمخانه هردو قسمت، فضايي قرار گرفته كه دو حوضچه كوچك (آب گرم وسرد) 

درآنجا واقع شده و دوشهاي انفرادي كه درقسمت انتهايي اين حمام ديده مي شود از لحاظ تاريخ و سبك ساخت مطابقتي با كالبد 

آن اضافه شده وبه صورت  ي ما بين دو بخش زنانه ومردانه مشاهده مي شودكه توسط صاحب قبلي حمام بهكل حمام ندارد. فضاهاي

رها شده است همچنين در ضلع جنوبي اش در طرف كوچه تماماًمغازه است كه مالكيت آنها به صورت سرقفلي در اختيار  نيمه كاره

ستفاده قرارمي گرفت، اما قسمت زنانه آن سالهاست تعطيل است.كل موردا 1383كسبه محل ميباشد. بخش مردانه حمام تا اواسط 

  حمام فعالً هيچ گونه كاربري ندارد و به صورت متروكه درآمده است.

وجود رطوبت، عوامل بيولوژيكي ، تخريبها و الحاقات غير كارشناسانه باعث به وجود آمدن تخرييهاي زيادي در بنا شده است 

بر آن است كه با توجه به شرايط و  اين تحقيقز مبرمي به تهيه طرح جامع مرمتي وباززنده سازي دارد. .باتوجه به وضع موجود نيا

وضع موجود با مطالعه و مستندنگاري دقيق بنا ، آسيب شناسي دقيق از وضع موجود بنا تهيه  و با مطالعه و بررسي تاريخي ، 

در پايان با بررسي شرايط فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي منطقه ،يك  باستان شناختي و معماري به ارائه طرح مرمتي بپردازد و

   كاربري همگون با وضع موجود بنا ارائه دهد.



 

  
        نحوه اسقرار حمام مالهادي در بافتنحوه اسقرار حمام مالهادي در بافتنحوه اسقرار حمام مالهادي در بافتنحوه اسقرار حمام مالهادي در بافت    ):):):):1111تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

  

        عناصر تشكيل دهنده حمامعناصر تشكيل دهنده حمامعناصر تشكيل دهنده حمامعناصر تشكيل دهنده حمام    ----1111- - - - 4444

متر پايين تر از سطح معبر خيابان قرار گرفته، بعد از  30/1در قسمت مردانه اولين فضايي كه مي بينيم هشتي ورودي است كه  

هشتي وارد فضايي مي شويم كه از نظر هندسي به شكل هشت ضلعي نا منتظم مي باشد وسر بينه نام دارد. در اين فضا سكوهايي 

- ي شود.  سقف اين گنبد عرقچين بوده و نورگير سقفي كوچكي روي آن (گنبد) ديده ميجهت تعويض لباس مشتريان مشاهده م

شود. راهروي پيچ در پيچي به نام مياندر، سربينه را به بخش گرمخانه ارتباط مي دهد. سرويس بهداشتي نيز در گوشه ي سمت 

از نوع غرقچين،  نورگير سقفي و  چهار راست آن واقع شده است. بخش گرمخانه به صورت فضايي هشت ضلعي با پوشش گنبد 

نورگير در بدنه گنبد مي باشد كه به وسيله كاربندي هاي زيبايي تزيين شده، همچنين آثار نقاشي در گنبد ديده مي شود .در 

ضاي قسمت انتهايي گرمخانه فضاي آتشخانه يا آتشدان قرار گرفته كه راه ورودي آن مسدود است. در انتهاي سمت چپ گرمخانه ف

كه در آنجا بوده  و دوشهاي انفرادي مربع شكلي قرار گرفته است كه  تخريب شده است و دو حوضچه كوچك (آب گرم و سرد ) 

گويا جزء الحاقات بعدي  بوده درقسمت انتهايي اين حمام ديده ميشده است.در قسمت زنانه نيز عيناً فضاها تكرار مي شود. بخش 

  مورد استفاده قرار مي گرفت اما بخش زنانه حمام چند سال پيش از آن تعطيل شده بود. 1383مردانه آن تا اواسط سال 

  

        پالن و برش در حمام مال هادي پالن و برش در حمام مال هادي پالن و برش در حمام مال هادي پالن و برش در حمام مال هادي     ----2222- - - - 4444
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        پالن و برش در حمام مال هاديپالن و برش در حمام مال هاديپالن و برش در حمام مال هاديپالن و برش در حمام مال هادي    ):):):):2222تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

  

        انفجار حجميانفجار حجميانفجار حجميانفجار حجمي    ----3333- - - - 4444

  
        ):انفجار حجمي حمام مالهادي):انفجار حجمي حمام مالهادي):انفجار حجمي حمام مالهادي):انفجار حجمي حمام مالهادي3333تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

  

        تكنيك ساخت(تحليل سازه اي)تكنيك ساخت(تحليل سازه اي)تكنيك ساخت(تحليل سازه اي)تكنيك ساخت(تحليل سازه اي)        - - - - 5555

        پي حمام مال هادي پي حمام مال هادي پي حمام مال هادي پي حمام مال هادي     ----1111- - - - 5555

در گذشته شناخت زمين و مقاومت فشاري خاك به طور تجربي بدست مي آمده است. در زمين هايي كه از ايستايي خوبي 

  برخوردار نبودند در پي سازي از مالت آهكي و سنگ الشه استفاده مي كردند و يا سطح پي را وسيع تر طراحي مي كرده اند.

قش اساسي بر عهده دارد زيرا كه نفوذ آب امكان نشست هاي موضعي فراهم مي آورد. استفاده از پي سازي در سازه يك حمام، ن

آهك بيشتر در پي سازي معمول بوده است. مالت شفته آهك هم با خاك وهم با ماسه ساخته شده است. مالت ماسه آهك اگر 

.خواص مالت هاي شفته آهك در گذشته بسيار خوب پس از مصرف به طور مكرر نم زده شود داراي مقاومت بسيار خوبي مي گردد

شناخته شده بود. از اين مالت به صورت يكپارچه در كف حمام ها استفاده مي شد. استفاده از سنگهاي بزرگ شكسته در پي 



 

ه طوري سازي به همراه آهك بر ميزان فشاري آن مي افزايد. رطوبت دايم حمام نيز باعث استحكام بخشي بيشتر آن مي گرديد، ب

  (به نقل از استاد كريم پيرنيا)كه با حضور دايم آب تركي ناشي از نشست در حمام مشاهده نمي شود. 

باتوجه به اينكه امكان سونداژ در محل ميسر نشد طرح زير بعد از بررسي تعدادي پي در حمام هاي هم اقليم بنا براي پي بنا در 

  نظر گرفته مي شود.

                        

  
        ):دتايل پيشنهادي براي پي حمام مالهادي):دتايل پيشنهادي براي پي حمام مالهادي):دتايل پيشنهادي براي پي حمام مالهادي):دتايل پيشنهادي براي پي حمام مالهادي4444تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

  

        ديوارها وستون هاديوارها وستون هاديوارها وستون هاديوارها وستون ها    ----2222- - - - 5555

يكي از عواملي كه در حمام ها در جلوگيري از رانش استفاده مي شده مالت گل و آهك در آجر چيني است. اساساً هيچگاه در 

كه تمايل بيشتري به آب و رطوبت  حمام به واسطه عدم مقاومت رطوبت از خشت به هيچ صورتي استفاده نمي شود. در بخشهايي

داشته اند از آجر جوش و يا سنگ استفاده مي كردند در حمام هايي كه زيرزمين ساخته مي شدند، رانش حاصل از تاق ها با خاك 

 اطراف خنثي مي گرديد درحمام هايي كه زير زمين ساخته مي شدند، فقط سردر ورودي روي زمين بوده كه احتماالً تزييناتي نيز

داشته است. باقي جداره حمام ها در اين حالت با ديوار بسيار ساده اي جدا از سازه و معماري حمام براي جدا نمودن حريم بام 

  حمام از معابر ساخته مي شده است. جرز هاي حمام مال هادي از آجر ساخته شده اند و بيشتر آنها، جرز هاي باربر هستند.

يري جرزهاي بنا، سه بعدي بنا را بدون در نظر گرفتن پوششهاي آن و با توجه به آخرين به منظور درك بهتر چگونگي قرارگ

تغييرات پالن  و سبك سازي بنا، رسم شده است. در اين سه بعدي جرزها و ستون هاي حمام مال هادي ديده مي شود كه بيشتر 

  جرز ها و ستونها باربر هستند. 

  .سانتي متر در بخش هاي گوناگون متفاوت است  90تا  50الزم به ذكر است ضخامت جرزهاي اصلي و باربر بنا بين 



 

  
        ):سه بعدي جرزهاي حمام مالهادي):سه بعدي جرزهاي حمام مالهادي):سه بعدي جرزهاي حمام مالهادي):سه بعدي جرزهاي حمام مالهادي5555تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

  

        پوششهاي بناپوششهاي بناپوششهاي بناپوششهاي بنا    ----3333- - - - 5555

هاي  بام بنا بيشتر تنوع پوششها در اين بنا زياد است و در بعضي از قسمتها از سيستمهاي طاق و تويزه استفاده شده است ، پوشش

  تاق كژاوه اي و در يك قسمت از آهنگ استفاده شده استكلنبو ميباشد و در دو قسمت از 

          
        ): پوششهاي بناي حمام مالهادي): پوششهاي بناي حمام مالهادي): پوششهاي بناي حمام مالهادي): پوششهاي بناي حمام مالهادي7777وووو6666تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

  

        آسيبهاي بناآسيبهاي بناآسيبهاي بناآسيبهاي بنا    - - - - 6666

  آسيب هاي وارده به حمام را مي توان به شرح زير تقسيم كرد: 

        رطوبت: رطوبت: رطوبت: رطوبت:     ----1111----6666

ابنيه تاريخي از مهمترين عوامل تخريبي به شمار مي رود كه به طور مستقيم و به صورت هاي مختلف رطوبت و پي آمد آن در 

  روي بنا اثر مي گذارد.

  انواع رطوبت در حمام مال هادي عبارتند از:

  رطوبت اشباع-3رطوبت صعودي -2رطوبت نزولي -1

  



 

  
        ):رطويت هاي ايجاد شده در حمام مال هادي):رطويت هاي ايجاد شده در حمام مال هادي):رطويت هاي ايجاد شده در حمام مال هادي):رطويت هاي ايجاد شده در حمام مال هادي10101010وووو9999وووو8888تصوير (تصوير (تصوير (تصوير (

        

  هر سه مورد فوق، پايين بودن سطح بنا از محيط پيرامون خود عامل اصلي و تشديد كننده به شمار مي آيد.در 

  

        آسيب هاي انساني و دخالت هاي مرمتي غير اصولي: آسيب هاي انساني و دخالت هاي مرمتي غير اصولي: آسيب هاي انساني و دخالت هاي مرمتي غير اصولي: آسيب هاي انساني و دخالت هاي مرمتي غير اصولي:     ----2222----6666

از ديگر عوامل تخريب در حمام مال هادي آسيب هايي است كه از طرف انسـان آگاهانـه و يـا بـه خـاطر نداشـتن شـناخت و درك        

يح از ارزشهاي فر هنگي ، به وجود آمده، انسان عالوه بر دخالت و تغيير غلط، با بي توجهي هايش نيز بـه ايـن آثـار لطمـه زده     صح

  است. از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد.

  سنگين كردن بام حمام بواسطه عايقكاري با قير به صورت غير اصولي-1

  

  
        غيراصولي بام باقيرگونيغيراصولي بام باقيرگونيغيراصولي بام باقيرگونيغيراصولي بام باقيرگوني):عايقكاري ):عايقكاري ):عايقكاري ):عايقكاري 12121212وووو11111111تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

        

   وكف سيمان كشي ديوار ها و پوشش ها-2

  
        ي حمام مالهاديي حمام مالهاديي حمام مالهاديي حمام مالهادي):سيمان كاري ديوارها):سيمان كاري ديوارها):سيمان كاري ديوارها):سيمان كاري ديوارها13131313وووو12121212تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

        

  كنده كاري ديوار ها و پوشش ها  -3



 

  و انباشت مصالح و زبالهعدم رسيدگي مسئولين مربوطه و رها كردن بنا به حال خود -4

  

  
        در كف به علت بي توجهيدر كف به علت بي توجهيدر كف به علت بي توجهيدر كف به علت بي توجهي    ):تجمع زباله و مصالح):تجمع زباله و مصالح):تجمع زباله و مصالح):تجمع زباله و مصالح15151515وووو14141414تصوير (تصوير (تصوير (تصوير (

        

  هورنوها و جامخانه ها -5

  
        ):نورگيزهاي حمام مالهادي):نورگيزهاي حمام مالهادي):نورگيزهاي حمام مالهادي):نورگيزهاي حمام مالهادي16161616تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

                  

        عوامل گياهي در طبيعتعوامل گياهي در طبيعتعوامل گياهي در طبيعتعوامل گياهي در طبيعت    ----3333----6666

  وجود ريشه گياهان-1

  قارچ ها  -2

  كپك ها  -3

  
        ):رويش گياهان در ديوارها و كف حمام مالهادي):رويش گياهان در ديوارها و كف حمام مالهادي):رويش گياهان در ديوارها و كف حمام مالهادي):رويش گياهان در ديوارها و كف حمام مالهادي18181818و و و و 17171717تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

        



 

        فرسايش و فرسو دگيفرسايش و فرسو دگيفرسايش و فرسو دگيفرسايش و فرسو دگي----4444----6666

عامل با كاهش عمر اثر و باشتابي كم و بيش تند، باعث حركت به سوي نقطه پاياني اثر كي گردد.فرسودگي يكـي از مهمتـرين   اين 

 مسائل كه باعث بي سازماني، عدم تعادل، عدم تناسب و بي قوارگي آن مي شود.

  اييدگي در كف اتفاق افتاده استدر اين بنا فرسودگي در پوشش بام و در اندود ديوارها به دليل رطوبت و فرسودگي و س
  

        طرح مرمت حمام مال هادي:طرح مرمت حمام مال هادي:طرح مرمت حمام مال هادي:طرح مرمت حمام مال هادي:    ----7777

براي طرح مرمت حمام مال هادي موارد زير را ميتوان در نظر گرفت:مستند نگاري،حصاركشـي و تعيـين حـريم بنا،ايجـاد و تجهيـز      

كارگاه،جمع آوري زباله ها و پاكسازي محيط،مرمت استحكامي(شـمع گـذاري و ...)، حـذف عوامـل آسـيب رسـان (رطوبت،عوامـل        

هـاي  ،مرمت جداره هاي آسيب ديده، مرمـت و اسـتحكام بخشـي پوشـش    تقويت پايه ها بيولوژيكي،عوامل انساني و ...) پي بندي و 

هـا  آسيب ديده، بازسازي پوششهاي تخريب شده، تعمير هورنوها و سيستم دفع رطوبت، تجديد اندود سقف ها، مرمت كفسازي، پله

  و ...  . در زير به توضيح چگونگي انجام برخي از اين اقدامات ميپردازيم:

  

            



 

        مرمت پوشش بام و جلوگيري از نفوذ رطوبت نزوليمرمت پوشش بام و جلوگيري از نفوذ رطوبت نزوليمرمت پوشش بام و جلوگيري از نفوذ رطوبت نزوليمرمت پوشش بام و جلوگيري از نفوذ رطوبت نزولي    ----1111- - - - 7777

        عايقكاري بام:عايقكاري بام:عايقكاري بام:عايقكاري بام:    ----    

ابتدا نسبت به جمع آوري اليه هاي كاهگل و خاكهاي پشت بام و همچنين اليه هاي قيرگوني غير اصولي تا رسيدن به طاق اصلي 

        اقدام مي شود پس ازآن مرمت و تعميرات صورت مي گيرد.

آوري  خاكها و اليه هاي ديگر اندود و همچنين از بين بردن ريشه گياهان خودرو اين بخش پس از سبك سازي بام حمام و جمع 

  مي بايستي اقدامات زير صورت پذيرد

 ريختن دوغاب گچ روي تمامي گنبدها به منظور پوشش درزها وتركها 

 خالي بين طاقها  براي پوشاندن و پر كردن فضاي 1به  6پوكه ريزي:از تركيب پوكه معدني و سيمان به نسبت  -

 بتن ريزي:براي تسطيع و آماده كردن سطح بام جهت اجراي عمليات عايق بندي و همچنين شيب بندي  -

 عايق بندي به وسيله ايزوگام -

سانتيمتر با مالت از ماسه سيمان و  20*20آجر فرش نهايي پس از اليه عايق بندي اليه نهايي يعني آجر فرش با آجر ختايي  -

  گچي استفاده مي شود.بند كشي 

  

        
 ): ديتايل چگونگي اجراي عايقكاري بام): ديتايل چگونگي اجراي عايقكاري بام): ديتايل چگونگي اجراي عايقكاري بام): ديتايل چگونگي اجراي عايقكاري بام19191919تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

        

        جلوگيري از نفوذ نم نزوليجلوگيري از نفوذ نم نزوليجلوگيري از نفوذ نم نزوليجلوگيري از نفوذ نم نزولي    - - - - 
نم پايين رونده از روزن سقفها موجب پديد آمدن آسيبهاي زيادي از جمله پوسيدگي كه باعث از بين رفتن كيفيت اوليه مصالح 

سقفها و انتقال رطوبت  به جرزها شود بنابراين پوشاندن نورگيرها  شود شده وهمچنين موجب ايجاد شوره و داغ رطوبت درمي

(جامخانه) از جمله اقدامات اساسي است.به دليل اينكه هيچ گونه مستنداتي مبني بر فرم اوليه نورگيرها بدست نيامد مي توان از 

  طريق مطالعات تطبيقي و نمونه هاي مشابه نسبت  به ساخت جامخانه ها مبادرت ورزيد.



 

  
        هاي حمام مالهاديهاي حمام مالهاديهاي حمام مالهاديهاي حمام مالهادي):دتايل جهت هورنوها و روزنه):دتايل جهت هورنوها و روزنه):دتايل جهت هورنوها و روزنه):دتايل جهت هورنوها و روزنه21212121و و و و 20202020تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

  

  

        مرمت ديوارهامرمت ديوارهامرمت ديوارهامرمت ديوارها    ----2222- - - - 7777

   طاقهاي بسيار آسيب ديده-

  
        ): جزئيات مرمت طاقهاي بسيار آسيب ديده): جزئيات مرمت طاقهاي بسيار آسيب ديده): جزئيات مرمت طاقهاي بسيار آسيب ديده): جزئيات مرمت طاقهاي بسيار آسيب ديده22222222تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

        

        مرمت كفمرمت كفمرمت كفمرمت كف    ----3333- - - - 7777   

  اجراي مجدد گربه روهابراي رفع رطوبت -



 

       
        رو هاي حمام مالهاديرو هاي حمام مالهاديرو هاي حمام مالهاديرو هاي حمام مالهادي):ديتايل براي اجراي مجدد گربه ):ديتايل براي اجراي مجدد گربه ):ديتايل براي اجراي مجدد گربه ):ديتايل براي اجراي مجدد گربه 24242424وووو23232323تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

      مرمت كفسازي -

  
        ):دتايل پيشنهادي براي كف و آبروهاي حمام مالهادي):دتايل پيشنهادي براي كف و آبروهاي حمام مالهادي):دتايل پيشنهادي براي كف و آبروهاي حمام مالهادي):دتايل پيشنهادي براي كف و آبروهاي حمام مالهادي26262626و و و و 25252525تصوير( تصوير( تصوير( تصوير( 

        

  
  ):دتايل پيشنهادي براي حوض حمام مالهادي):دتايل پيشنهادي براي حوض حمام مالهادي):دتايل پيشنهادي براي حوض حمام مالهادي):دتايل پيشنهادي براي حوض حمام مالهادي27272727تصوير(تصوير(تصوير(تصوير(

  

        احياء بناهاي تاريخياحياء بناهاي تاريخياحياء بناهاي تاريخياحياء بناهاي تاريخي    - - - - 8888



 

صحيح بين نقاط ضروري موجوديت بناي  آنچه مسلم است قدرت و توانايي طرح در احياء كاربري رابطه مستقيم با ايجاد رابطه هاي

تاريخي و خواستگاه ها و تلطيف و تغيير نقاط ضعف به نقاط قوت و قدرت با توجه به خواستگاه هاي روحي و فرهنگي روز مردم 

  عصر دارد.در چنين شرايطي تعمير و بازگرداندن حياط تازه به بنا به بنا امري ضروري است.

اي تاريخي داراي كالبد است، كالبدي كه از پيش داراي يك طرح مشخص بوده و به ما انتقال يافته با توجه به اين واقعيت كه بن

  است، مداخالت زيادي در آن امكان پذير نيست.

  عملكرد جديد را نيز بايد سنجيده و هماهنگ با فضا انتخاب كرد و به اين ترتيب از تواناييهاي بنا سود برد.

  

            



 

  باززنده سازي حمام در ايرانباززنده سازي حمام در ايرانباززنده سازي حمام در ايرانباززنده سازي حمام در ايرانبرخي از سوابق برخي از سوابق برخي از سوابق برخي از سوابق     ----1111- - - - 8888

   
        : سوابق بازنده سازي حمام در ايران: سوابق بازنده سازي حمام در ايران: سوابق بازنده سازي حمام در ايران: سوابق بازنده سازي حمام در ايران))))1111جدول (جدول (جدول (جدول (

  چايخانه سنتي  كرمانحمام وكيل                           

  موزه مردم شناسي  كرمانحمان گنجليخان                          

  چايخانه سنتي  يزدحمام خان                                 

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  اصفهانحمام وزير                          

  رستوران  جلفاحمام كردشت                        

  سفره خانه و چايخانه سنتي  تبريزحمام نوبر                              

  رستوران  سلطانيهحكام ساالر                            

  موزه مردم شناسي  زنجانحمام رخشويخانه                       

  موزه مردم شناسي  اراكحمام چهار فصل                      

                 

  

  للللسوابق باززنده سازي حمام در اردبيسوابق باززنده سازي حمام در اردبيسوابق باززنده سازي حمام در اردبيسوابق باززنده سازي حمام در اردبي    ----2222- - - - 8888

  
                            سوابق بازنده سازي حمام در اردبيلسوابق بازنده سازي حمام در اردبيلسوابق بازنده سازي حمام در اردبيلسوابق بازنده سازي حمام در اردبيل    ):):):):2222جدول (جدول (جدول (جدول (

        زورخانه        اردبيل        حمام پير زرگر

        موزه مردم شناسي        اردبيل        حمام آقا نقي

        چايخانه سنتي        اردبيل        حمام ابراهيم آباد

        موزه صنايع دستي        اردبيل        حمام حاج شيخ
                                        

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    ----3333- - - - 8888

با توجه به نمونه هاي ذكر شده از نوع تغيير كاربري حمام ها مشخص مي شود كه بيشتر حمام هاي ايران بعد از احياء به رستوران 

و يا موزه مردم شناسي تغيير كاربري داده اند. در بررسي طرحهاي فوق تغيير يك حمام به كانون پرورش فكري در اصـفهان بسـيار   

ناموفق بوده و آنچه ار شواهد امر بر مي آيد مداخالت زياد و غير قابل برگشت و ناهمخواني كاربري جديد با كالبد بناست. به طوري 

ت كرده و به مرور فاقد كارايي مي شود اگر تا به حال چنين اتفاقي نيفتاده باشد. از ديگر كاربريهايي كه به كه كاربران را دچار زحم

حمام هاي ايران داده مي شود تغيير كاربري به رستوران است آنچه در وهله اول تغيير كاربري مناسبي به نظـر مـي آيـد امـا بايـد      

در نظر داشت كه بعد از تغيير كاربري نتوانسته اند به حيـات خـود بـا كـاربري جديـد       نمونه هايي چون حمام ساالر سلطانيه را نيز

ادامه دهند اما اين نوع تغيير كاربري در يزد با توجه به موقعيت خاص توريسستيش جوابگو بوده و حمام خان يزد به خوبي مرمـت  

خود در بافت ادامه داده و روزانه جذب كننده تعداد قابل شده و با كاربري جديد خود به عنوان چايخانه و رستوران سنتي به حيات 

  مالحظه اي توريست داخلي و خارجي مي باشد.

  طرح احياء حمام مالهادي  بر اساس كاربري تعيين شده به عنوان چايخانه و سفره خانه سنتي انجام مي گيرد.



 

زديكي به بناي معروف شيخ صفي ، گردشگران و مراجعين با توجه به همجواري بنا با مركز شهر اردبيل و همچنين بافت قديمي و ن

  اين مكانها ميتوانند استفاده كنندگان ازاين بناي ارزشمند با كاربري جديد ومتناسب با آن باشند
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        نتيحه گيرينتيحه گيرينتيحه گيرينتيحه گيري    - - - - 9999

جلوگيري از تخريب و دميدن روح مجدد در آن بايستي كاربري را براي  حمام مال هادي نيز مانند ساير بناهاي تاريخي كشور جهت

آن در نظر گرفت. بديهي است كه از يك طرف و با توجه به پيشرفت زندگي مدرن و ماشيني امروزه و ساخت آپارتمانها و منازل 

جدد از آن در همان كاربري اوليه مسكوني مجهز و همچنين پيشرفت علم بهداشت فردي و خانوادگي و اقتصادي  امكان استفاده م

(حمام) نمي باشد لذا بايستي با احترام به مباني نظري احياء و مرمت و با توجه به روحيه بنا كاربري جديدي را براي آن در نظر 

  گرفت.

نتيجه بر آن شد كه از آنجا كه منشأ بسياري از آسيبهاي حمام مال هادي بر اثر رطوبت مي باشد لدا با بررسي رطوبت در اين بنا 

رطوبت موجود در بنا بيشتر در اثر رطوبت نزولي بوده كه اين عامل بر اثر نفوذ آب از پوششها  به علت نداشتن عايق مناسب و 

همچنين پوشش روزنها  و هورنوها بوده است . الزم به ذكر است كه عامل انساني و نداشتن كاربري و رها شدن بنا به حال خود با 

        مستندات انجام شده نقش مهمي در تخريب بنا داشته است.توجه به 

پسشنهاد مي شود چون اين بنا در مجاورت بناي تاريخي شيخ صفي قرار دارد به منطور جلب توريست و شناساندن اين بنا ها به 

        همگان از ابزارهايي همچون اجراي برنامه هاي موسيقي سنتي و ... استفاده شود
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