
 

        

ت بمديريت بمديريت بمديريت بايوان تخت مرمر كاخ گلستان تهران ايوان تخت مرمر كاخ گلستان تهران ايوان تخت مرمر كاخ گلستان تهران ايوان تخت مرمر كاخ گلستان تهران     حران درحران درحران درحران درمديري        
  (به لحاظ سازه اي)        

    
Crisis Management for Marble Throne in Tehran's GOLESTAN Palace 

(In terms of structure) 

 

        1111عليرضا دماونديعليرضا دماونديعليرضا دماونديعليرضا دماوندي

        دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر، زنجان، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر، زنجان، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر، زنجان، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر، زنجان، ايران    1111

ardamavandi@gmail.com 

        

        2222دكتر سيامك پناهيدكتر سيامك پناهيدكتر سيامك پناهيدكتر سيامك پناهي

        عضو هيئت علمي (استاديار) دانشكدة معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر، زنجان، ايرانعضو هيئت علمي (استاديار) دانشكدة معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر، زنجان، ايرانعضو هيئت علمي (استاديار) دانشكدة معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر، زنجان، ايرانعضو هيئت علمي (استاديار) دانشكدة معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر، زنجان، ايران    2222

siamak_architecture@yahoo.com 

        

        

        

                چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
فرهنگي كاخ گلستان نه تنها به عنوان قديمي ترين و مهمترين بناي قاجاري پايتخت بلكه اولين اثر تاريخي است  –مجموعة تاريخي    

تمهيداتي كه تا عالوه بر است  گرديدهسعي  مقالهكه در پايتخت ايران به ثبت جهاني در سازمان يونسكو رسيده است،  بدين منظور اين 

به طور معمول در خصوص بناهاي تاريخي مشابه در نظر گرفته مي شوند، روش هاي جديدي نيز متناسب با بحران هايي كه سابقة 

  وقوع بيشتري در منطقة استقرار بناي ايوان تخت مرمر را دارند، ارائه گردد.

    

        

        واژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليدي
  ، سازه، بناهاي تاريخيتخت مرمر، بحران

        



 

        

        

                مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
بناهاي تاريخي به عنوان گونه اي از جاذبه هاي گردشگري نامهيا (ميراث فرهنگي كهن، تاريخ، هنر، مهماري و يادمان ها، آثار      

باستاني و گنجينه ها و نظاير آن) محسوب مي شوند. هر بناي تاريخي در يك مكان جغرافيايي بازتابنده فرهنگ گذشتگان آن مكان مي 

مي باشند.      اين رو داراي اهميتي دوچندان هم در زمينه تقويت فرهنگ بومي و هم در زمينه توسعه جاذبه هاي گردشگري باشد و از 

در اين بين جهت حفاظت بهتر از بناهاي تاريخي پيش بيني احتمال وقوع بحران هاي احتمالي كه با توجه به به منطقة  )1387(پيرنيا، 

  محلّ استقرار بنا بيشترين احتمال وقوع را داشته و مي توانند خسارات عمده اي به بنا وارد نمايند ضروري است.

ريت بحران، تالش نظام يافته توسط اعضاء يك سازمان همراه با ذينفعان خارج از آن منظور از مديبر اساس نظرية پيرسون و كالير      

  )1389(معمارزاده، سازمان در جهت پيشگيري از بحران ها و يا مديريت اثربخش آن در زمان وقوع مي باشد. 

        

            پژوهشپژوهشپژوهشپژوهشروش روش روش روش 
ة بناهاي مشابه با ايوان تخت مرمر نتايج مشتركي حاصل مي ساز مقاي استقرايي است. –به صورت تلفيقي از قياسي  مقالهدر اين      

  .گرديده استهمچنين بررسي داده  ها و نحوه ارزيابي مطالب با همكاري و مشاهده اساتيد انجام گردد. 

 سازه اي، ،ت موجود در بنا از ديدگاه معماريتجزيه و تحليل اطالعات به روش تحليل مقايسه ، مستند نگاري و ثبت مشاهدا     

  مي باشد .استحكام بخشي 

        

        پيشينة پژوهشپيشينة پژوهشپيشينة پژوهشپيشينة پژوهشاهميت و اهميت و اهميت و اهميت و 
با عنايت به اينكه مجموعه كاخ موزه گلستان به عنوان اولين اثر معماري تاريخي هنري در پايتخت به ثبت جهاني رسيده است و      

و ارائه طرح مرمت براي حفظ و  مطالعات آسيب شناسي پس ازمي باشد، لذا  "ايوان تخت مرمر" بناي يكي از بخش هاي شاخص آن

بسيار ، مديريت بحران و در نظر گرفتن تمهيداتي پيش از وقوع بحران هاي معمول در منطقه نگهداري بهتر آثار و عناصر وابسته به آن

  حائز اهميت خواهد بود.

راهكارهاي مناسبي براي حفاظت از  در صورتي كه آسيب پذيري بخش هاي مختلف اين بناي تاريخي با دقّت كافي بررسي نشده و     

منجر به از بين رفتن يك اثر تاريخي و فرهنگي مي گردد كه جبران  آنها در زمان بروز بحران هاي احتمالي در نظر گرفته نشود،

ه دوباره زيرا بسياري از آثار تاريخي در نقاط مختلف جهان متعلق به كل بشريت بوده و منحصر به فرد هستند ك بودخواهد ناپذيري 

  )1374(كاتب،  سازي آنها نه اينكه ميسر نبوده و ليكن بازگرداندن روح تاريخي به آنها غير ممكن است.

نمونه هاي مشابه ايوان تخت مرمربه لحاظ كاربردي به تعداد محدودي وجود دارد كه محل برگزاري تاجگذاري و مراسم هاي سالم      

ظ طرح معماري و تيپ پالن بنا تعداد بيشتري از اين دست بناها را مي توان در كشور مشاهده در حضور پادشاهان باشد. ليكن به لحا

  )1373(پوپ،  نمود.



 

پالن ايوان تخت مرمر از يك شاه نشين و دو گوشواره در شرق و غرب شاه نشين تشكيل گرديده است. فضاي شاه نشين نقطة عطف      

هايي براي ارائه خدمات و سرويس دهي به مراسم هاي انجام شده در شاه نشين،  لغربي مح و اصلي بنا مي باشد و دو گوشواره شرقي و

  )1349(ذكاء،  طراحي و ساخته شده اند.

  

  

        

        

        

         ؛؛؛؛ددددننننمخاطراتي كه وقوع آنها در عمارت تخت مرمر پيش بيني مي شومخاطراتي كه وقوع آنها در عمارت تخت مرمر پيش بيني مي شومخاطراتي كه وقوع آنها در عمارت تخت مرمر پيش بيني مي شومخاطراتي كه وقوع آنها در عمارت تخت مرمر پيش بيني مي شو
 
 )با توجه به زلزله خيز بودن منطقه و وجود ُگسل هاي فعال(لغزش زمين  *    

 )در مسجد ارگ در مجاورت ضلع جنوبي مجموعة كاخ گلستان تهران رخ داد1383مانند موردي كه در بهمن ماه سال ( * آتش سوزي     

  )با توجه به زلزله خيز بودن منطقه و وجود ُگسل هاي فعال( * زمين لرزه     

  گاز در اثر زمين لرزه بوجود آيد) كه مي تواند در اثر حمالت تروريستي يا انفجار لوله هاي( انفجار*      

  

         مراحل مديريت بحران در عمارت ايوان تخت مرمرمراحل مديريت بحران در عمارت ايوان تخت مرمرمراحل مديريت بحران در عمارت ايوان تخت مرمرمراحل مديريت بحران در عمارت ايوان تخت مرمر

 
  الف: دسته بندي اقدامات قبل از بحران( اقدامات الزم جهت پيشگيري و كاهش اثرات و آمادگي)الف: دسته بندي اقدامات قبل از بحران( اقدامات الزم جهت پيشگيري و كاهش اثرات و آمادگي)الف: دسته بندي اقدامات قبل از بحران( اقدامات الزم جهت پيشگيري و كاهش اثرات و آمادگي)الف: دسته بندي اقدامات قبل از بحران( اقدامات الزم جهت پيشگيري و كاهش اثرات و آمادگي)

  اقدامات عمومي براي آمادگي در برابر وقوع هرنوع بحران -1

  اقدامات الزم در خصوص آمادگي قبل از وقوع بحران از نوع آتش سوزي -2

   اقدامات الزم در خصوص آمادگي قبل از وقوع بحران از نوع رانش زمين -3

  اقدامات الزم در خصوص آمادگي قبل از وقوع بحران از نوع زلزله -4

          اقدامات عمومياقدامات عمومياقدامات عمومياقدامات عمومي

  : تشكيل سامانه فرماندهي حادثه 1



 

استفاداستفاداستفاداستفاد

ه از ه از ه از ه از 

 موادموادموادمواد

  تجهيز مركز مديريت بحران و يا اتاق بحران: تامين و  2

 خود امدادي در مواجه با سوانح  وبراي كاركنان مستقر در بنا با هدف ترويج فرهنگ ايمني  مانورهاي آموزشي: اجراي  3

  : تقويت بنا و افزايش مقاومت بنا 4

 هاي فرار  : تعبيه و پيش بيني درب 5

  : بيمه بنا و كاركنان 6

  سيستم هاي هشدار دهنده: تعبيه  7

  )Gupta,2002( : تجهيز بنا به وسايل سبك امدادي و ايمني 8

 : پيش بيني مسير هاي دسترسي  9

  : تعبيه و نصب شيرهاي قطع كن در ابتداي مسير لوله هاي آب، گاز و تابلوهاي برق بنا10

  )1385(سليماني،  : تعيين نهاد، موسسه يا شهر معين 11

          برابر آتش سوزيبرابر آتش سوزيبرابر آتش سوزيبرابر آتش سوزي    اقدامات الزم دراقدامات الزم دراقدامات الزم دراقدامات الزم در

  ارسي ها، تزئينات و...)، : استفاده از مواد شيميايي و نانو (كند سوز نمودن عناصر چوبي بنا.درب و پنجره ها 1

  : تعويض خرپاهاي چوبي سقف با خرپاهاي فلزي 2

  حريق از نوع پودر و گاز ء: طراحي و تعبيه سيستم اطفا 3

  از لوله هاي فلزيهاي برق و استفاده  : ايمن سازي كابل 4

   : ممنوع نمودن استعمال دخانيات 5

  برخي مواد كند سوز كننده از قبيل ؛ برخي مواد كند سوز كننده از قبيل ؛ برخي مواد كند سوز كننده از قبيل ؛ برخي مواد كند سوز كننده از قبيل ؛                             

 )درصد 12و  8، 5هر يك در سطح غلظت (+ بوراكس، ميناليت و پيرزوت مونو آمونيم فسفات �

 )1382(پارساپژوه،   Sb2O3آنتي موآن به فرمول شيميايي   �

 



 

تعويض تعويض تعويض تعويض 

خرپاهاي خرپاهاي خرپاهاي خرپاهاي 

چوبي چوبي چوبي چوبي 

سقف با سقف با سقف با سقف با 

خرپاهاي خرپاهاي خرپاهاي خرپاهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        تعبية سيستم هاي هشدار دهندهتعبية سيستم هاي هشدار دهندهتعبية سيستم هاي هشدار دهندهتعبية سيستم هاي هشدار دهنده



 

  

  

  

  

  

  

  

  موجود نيز بايد ضمن تعميرهشدار دهندة ضمناً سيستم هاي 

  و بازسازي، به روزرساني گرديده و تكميل گردند.

  

  

          زمينزمينزمينزمين    اقدامات الزم در برابر رانشاقدامات الزم در برابر رانشاقدامات الزم در برابر رانشاقدامات الزم در برابر رانش

  : مقاوم نمودن ديواره قنات مجاور بنا در ضلع غربي عمارت 1

امكان رانش بيشتري به آن سو وجود  بواسطه قنات موجود وباغچه مجاور بنا ضلع غربي بنا خصوصاً : شمع كوبي محوطه اطراف بنا، 2

  دارد.

  

  

  



 

  

  

  

  

  

                برابر زلزلهبرابر زلزلهبرابر زلزلهبرابر زلزله    الزم درالزم درالزم درالزم دراقدامات اقدامات اقدامات اقدامات 

  : تهيه طرح آسيب شناسي بنا 1

  مرمت و استحكام بخشي سازه بنا : 2

  :  تهيه طرح بهسازي لرزه اي ايوان تخت مرمر 3

  ي ديوارهاقاب آئينه هاي سقف و آيينه هاي قد : تثبيت تزئينات بنا خصوصاً 4

  : تعويض اتصاالت قطعات تخت مستقر در وسط ايوان و ديناميك نمودن آنها 5

  )1385(سليماني،  استقرار خرپاها با راس ديوار: طراحي و نصب اتصاالت ويژه درمحل  6

   متري موجود در ايوان 8هاي  در نظر گرفتن و تمهيد الزم جهت جلوگيري از سقوط ستون : 7

  

 

  

  

  

  



 

ستون ستون ستون ستون 

هاي هاي هاي هاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعبيه حلقه هاي فلزي با آستر چرم يا كتان درقسمت هاي قلم وپاي ستون واتّصال آنها به سازه سقف وكف ايوان به جهت ثابت نمودن 

  و افزايش اعطاف پذيري در برابر نيروهاي وارده به هنگام لرزشستون 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

تثبيت تثبيت تثبيت تثبيت 

 تزئينات تزئينات تزئينات تزئينات 

  

  

   تثبيت آئينه هاي سقف توسط گل ميخ

 

  

  

  

  

  

  

  تثبيت آئينه هاي ديوارها توسط مالتي مركب از گچ، سريشم، مل و چسب چوب

  

  

  

  

  

  



 

تعويض اتّصاالت تعويض اتّصاالت تعويض اتّصاالت تعويض اتّصاالت 

قطعات تخت قطعات تخت قطعات تخت قطعات تخت 

مرمر مستقر در مرمر مستقر در مرمر مستقر در مرمر مستقر در 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

         اقدامات حين بحراناقدامات حين بحراناقدامات حين بحراناقدامات حين بحرانب : ب : ب : ب : 

انجام به قرار زير بايد بالفاصله پس از وقوع حادثه يا بحران  كه مجموعه اقداماتي كه جهت ارائه خدمات اضطراري عبارت است از     

  ؛ دنشو

  : تخليه سريع و اضطراري بازديد كنندگان 1

  : فعال شدن سامانه فرماندهي حادثه 2

  : فعال شدن اتاق بحران 3

  : جستجو، نجات و انتقال مصدومين 4

  سريع شير هاي اصلي آب و برق: قطع  5

  : قرنطينه محدوده بنا به جهت جلوگيري از سرقت هاي احتمالي 6

  : مطلع نمودن نهاد، موسسه يا شهر معين 7

 )Foster,1976( ها و ديوار ها : حفاظت اضطراري از سقف ها، ستون 8

   : جدا سازي مصالح و عناصري اصلي بنا  از آوار 9

  

         بحرانبحرانبحرانبحراناقدامات پس از اقدامات پس از اقدامات پس از اقدامات پس از ج : ج : ج : ج : 

عبارت است از مجموعة اقداماتي كه براي بازگرداندن حداقل امكانات به جامعه و سيستم بحران زده با هدف باز سازي الزم است به      

  قرار زير دنبال گردد؛



 

  : آرامش خود را حفظ و ديگران را نيز به آرامش دعوت كنيم 1

  تمالي آماده باشيم: براي مقابله با خطر هاي ناشي از پس لرزه هاي اح 2

  ها با سازه هاي نگهبان، شمع و جك : حفاظت اضطراري از سقف ايوان و اتاق 3

  متري ايوان 8: حفاظت اضطراري از دو ستون سنگي يكپارچه  4

  دري) و گره كاري چوبي واقع در ضلع شمالي بنا5( رسي: حفاظت اضطراري از اُ 5

  اصلي بنا از آوار و حفاظت امنيتي ازآنها: تفكيك مصالح، مستند نگاري بقاياي  6

  آوار سقف ايوان نيز تخت و ددوح: حفاظت اضطراري از تخت مرمر واقع در وسط ايوان درمقابل تخريب  7

  : جمع آوري اسناد و مدارك الزم جهت مرمت بنا 8

 )Foster,1976(  : فراخوان اساتيد، مرمتگران و پزوهشگران جهت تهيه طرح مرمت بنا 9

 : مرمت بنا و ايجاد امكانات الزم براي بازديدكنندگان10

 

         خالصه و نتيجه گيريخالصه و نتيجه گيريخالصه و نتيجه گيريخالصه و نتيجه گيري

 همانطور كه مشاهده شد جهت تهية طرح مديريت بحران براي ايوان تخت مرمر به طور خالصه موارد زير بايد در نظر گرفته شوند؛      

تهيه شود. بهتر است اين جهت مديريت بحران بهترين، دقيق ترين و مناسب ترين طرح  بنا،شناخت كافي از الزم است براساس      

شناخت در همه جوانب( فن شناسي، مصالح، فضاها، ارتباطات و...) باشد تا در صورت بروز حادثه مسئله مجهولي پيش رو نداشته باشيم 

 ترين واكنش را بتوان انجام داد. و سريع

شود كه مدير بحران اولويت ها را  چرا كه دانستن نقاط ضعف و قوت بنا باعث مي گيردمد نظر قرار بايد  آسيب شناسي بنا سپس     

بداند و دانستن اين اولويت ها منجر به هدفمند شدن مراحل امداد و نجات و حفاظت خواهد شد كه نتيجه اين امر كمتر شدن آسيب و 

 سانحه خواهد بود. 

بناي ايوان تخت مرمر به لحاظ سازه اي داراي آسيب چنداني نمي باشد و تنها نقطه ضعف اين بنا در بخش سازه، سقف شيرواني كه      

مركب از تيرهاي حمال و خرپاهاي چوبي مي باشد است چرا كه اين نوع پوشش با اين مساحت زياد پتانسيل تخريب را در برابر هر نوع 

هاي دفع  باشد كه روش مي )چه صعودي و چه نزولي(ده آسيب هاي وارده به اين بناي ارزشمند توسط رطوبت دارد. عمرا بحراني 



 

رطوبت اعم از گربه رو، اجراي كانال ناكش در محوطه بنا و اجراي صندوقه در ازاره ها به عالوه ايزوله سقف بخش زيادي از اين نوع 

  عامل مخل را از بين خواهد برد.

طوبت، فرسودگي مصالح را به علت گذشت زمان از مهمترين آسيب هاي بنا چه در بخش سازه و چه در بخش تزئينات مي بعداز ر     

  توان ذكر نمود كه قطعاً بهسازي لرزه اي و استحكام بخشي بنا راه كار اساسي خواهد بود.

متر كه حاصل قنات هاي دوره  3متر و ارتفاع  4ا همچنين به لحاظ اينكه در مجاورت ضلع غربي بنا كانال قديمي به عرض حدود     

قاجار مي باشد وجود دارد، امكان لغزش بنا به سمت آن پيش بيني مي شود. لذا ضمن لزوم تقويت و استحكام بخشي ديواره قنات، 

بقاياي معماري و اجراي شمع در جا براي مستحكم نمودن زمين و بستر بنا پيشنهاد شده است هرچند كه ممكن است به لحاظ وجود 

يا ساير آثار تاريخي در اجراي شمع با دشواري هايي روبرو باشيم. در بخش دوم كه آسيب هاي بنا ذكر شده است تا حد ممكن سعي 

 .شده است عوامل و نوع آسيب ها بيان شود

بر بحران هاي متفاوت از قبيل آتش راه حل هاي مناسب براي آمادگي در براتا به اختصار تالش گرديده  نهايت طي اين مقالهدر      

ا سوزي، زلزله، رانش زمين و ساير بحران ها ارائه شود هرچند ارائه راه كارهاي مناسب و موثر براي آمادگي در برابر حوادث در اين بناي ب

رتفع و پو بودهي يدي تا حد ممكن  اجرار تزئين، نياز به مطالعه و بررسي هاي زيادي دارد اما سعي گرديده راه كار هاي پيشنهاشكوه، م 

 . گردداستفاده  در اجراي آنها از منابع و امكانات موجود و قابل دسترس حتي االمكان

سقف اين بنا همانطور كه ذكر شد به شيوه خرپاي چوبي و شيرواني مي باشد كه تعويض خرپاهاي چوبي با خرپاهاي فلزي پيشنهاد      

ادي سقف بنا را در مقابل آتش سوزي و زلزله ايمن مي كند چرا كه وقوع آتش سوزي در بسياري از شده است، اين راه حل تا حدود زي

بناهاي تاريخي بواسطه وجود همين خرپاهاي چوبي بوده كه نمونه بارز آن عمارت مسعوديه در ميدان بهارستان مي باشد. همچنين 

خرپاها با راس ديوارها استقرار سازه اي مرّكب از گوي و صفحه ستون براي ايجاد قابليت حركت محدود در قسمت ارتباطي نشيمنگاه 

پيشنهاد شده است تا بدين طريق امكان لغزش خرپاها در محدوه كم بوجود آيد تا بدينوسيله از ضربات وارده سقف به جرزها ويا بلعكس 

  جلوگيري شود ويا از شدت ضربه ها كاسته شود.

قوط ستون هاي مرتفع بنا تعبيه حلقه هاي فلزي با آستر چرم يا كتان پيشنهاد شده است تا به اين همچنين براي پيشگيري از س     

شكل بتوان ميزان تثبيت ستون ها را با ساير بخش هاي بنا از جمله كف و سقف بيشتر كرد، اين نوع راه حل شايد در برابر زلزله هاي با 

زله هايي با قدرت كمتر موثر خواهد بود. براي بخش تزئينات هم راه حل هايي پيشنهاد قدرت زياد كارساز نباشد ولي يقينا در برابر زل

  .گرديده اندشده است كه در متن طرح بيان 

با توجه به اينكه تمامي سطوح جرزها و ديواره هاي بنا داراي تزئينات آئينه كاري مي باشد مقاوم سازي و استحكام بخشي ديوار ها،      

هاي مرتفع  طلبد چرا كه انجام هر عمليات مرمتي و استحكام بخشي براي ديوارها و ستون يق، ظريف و اجرايي را ميطرحي بسيار دق

 اين بنا بايد به گونه اي باشد كه صدمه اي به تزئينات بنا وارد نكند و نيز موجب مخدوش شدن تزئينات يكدست بنا نشود. 

از بحران نكات الزم جهت رعايت در حين بحران آمده است كه مهمترين آنها حفاظت  پس از ارائه راه حل ها و پيشنهادات قبل     

ها مي باشد و در نهايت بعد از اقدامات پيشنهادي حين بحران، اقدامات الزم پس از وقوع بحران ارائه گرديده  اضطراري سقف و ستون



 

مت و بهره مندي از صاحب نظران و مرمتگران توانمند بسيار است كه جمع آوري، تفكيك و  استفاده از مصالح اصلي بنا به هنگام مر

  سود مند و مفيد خواهد بود تا بنا به وضعيت سابق خود نزديك تر شود.

از موارد مهم ديگر كه مي بايست به آن اشاره كرد ايجاد مسير دسترسي سهل و سريع به بنا در هنگام وقوع بحران مي باشد كه      

نقشه اين مسير ويژه بايد كشيده و مشخّص شود. چون اين بنا در مجاورت نهادها و اركان هاي مختلف مي باشد يقيناً به هنگام بروز 

تردد و محدوديت هاي رفت و آمد زيادي به لحاظ دسترسي خواهد شد. بنابراين تعيين مسير براي مواقع بحراني حادثه دچار مشكالت 

 باشد.  و توجيح مسئولين ادارات و وزارتخانه هاي اطراف بنا قبل از وقوع حادثه ضروري مي

تخت مرمر هرچند به لحاظ مساحت و زير بنا كوچك آنچه در پايان از بيان آن نمي توان صرف نظر كرد اين است كه عمارت ايوان      

 و مختصر به نظر مي رسد، اما با توجه به سابقه و تاريخ خود بسيار ارزشمند و حائز اهميت است. در حقيقت اين بنا، نطفة  تشكيل كالن

عمارت و حول وحوش آن رقم  بوده است و نيز بخش عظيمي از وقايع تاريخي كشورمان ايران در اين "تهران بزرگ"شهري به نام 

خورده است، اين مطلب از اين جهت عنوان مي گردد تا حساسيت و توجه مسئولين و مردم به اين بناي فاخر جلب شود تا تمهيدات 

 الزم جهت تهيه يك طرح مديريت بحران جامع حاصل گردد.
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