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ازمساحتمربعکیلومتر۲۴۰۹۱بامازندراناستان

ایدریکرانهدرواستایرانفالتشمالسرسبزاستانهای

وگرگاناستانغربدراستاناین.داردقرارمازندران

نان،سماستانهایباجنوبازومیباشدگیالناستانمشرق

مرزنیزمازندراندریای.استمرزهمقزوینوتهران

.استگرفتهبردرکامالرااستاناینشمالی

استانمازندران1-1-1
استانمازندراناقلیم1-1
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:اقلیم1-1-2

گیبااناحیهجنوبیدریایخزربهدلیلموقعیتخاصیعنیهمسای

ویااددریااایبسااتهوجااداافتااادگی نازباااقیفااالتایااراناز ب

زاینناحیاهباهتلاتدیاوارتاایمالبار.هوایویژهبرخورداراست

رضازتاثیراتاستپیسرزمینهایداخلیرهاییمییابادودرمعا

تحرکاااااتجااااوی بوهااااوایدلپااااریرومروااااوبمدیترانااااهایو

ماایهمچنااینتاااثیراتهسااتهپاارفشااارسااردوخشاادساایبریقاارار

هاینامرموجبمیشودکهناحیهموردناردارایخصیص.گیرد

تااالوهباارایاانتواماالارت ااا . هااای بوهااواییمتمااایزیباشااد

همکانازسوحدریاوترضجغرافیایینیزدر بوهوایمنوق

. موثراست
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درفقونه نمشابهکهمنوقهایناقلیمیویژگیهایاز

هم سیاکشورهایاغلبدربلکهایراندیگرقسمتهای

:ازتبارتندشودنمیمشاهده

.یابدمیشدتخندفصلهایدرخصوصاکهجویبارشهای-1

گرمنسبتاوزمستانفصلدرمالیمنسبتاحرارتدرجه-2

.تابستانفصلدر

.ساالنهحرارتدرجهاختالف-3

شرقسمتبهغربازچههرکهساالنهشدیدرووبت-4

.شودمیکم نمیزانازشویمنزدیدناحیه

درجه30و25بینمعموالتابستانروزدرهوادمای-5

بودهگرادسانتیدرجه35تا20بینشبهادروگرادسانتی

.استص رباالیمعموالزمستاندر
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محافاتبرایدریابهنزدیدهایکرانهدرمرووبنواحیدر

چوبیهایپایهرویهاخانهزمینحدازبیشرووبتازساختمان

معموالاستکمتررووبتکهکوههادامنهدراما.اندشدهساخته

رویمواردازایپارهدروگلوسنگازهاییپایهرویهاخانه

.اندگرفتهقرارکوتاهتمودیچوبهای

ایدهپوشیوسرتریضبالکنهایبارانازهااتاقح ااتمناوربه

.اندگردیدهایجاداتاقهااورافدر

درواستراحتوکاربرایسالماههایازبسیاریدرفضاهااین

موردکشاورزیمحصوالتنگهداریبرایمواردازایپاره

.گیرندمیقراراست اده
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دهشبناحرارتیارفیتحداقلدارایمصالحیباهاساختماناکثر

درممکنحداقل نهاضخامتسنگینمصالحازاست ادهصورتدر.اند

مناوقنایدرسبدساختمانیمصالحازاست اده.استشدهگرفتهنار

.استمنوقیبسیار

اینانهایساختمتمامدراستثنابدونوبیعیتهویهوکورانازاست اده

پالنهایدارایساختمانهاکلیبوور.خوردمیچشمبهمناوقگونه

به.ندهستباریدووویلهندسیاشکالبیشتربودهبازوگسترده

لداخدروبیعیتهویهایجاددربادوزشازاست ادهحداکثرمناور

ودیدشبادوزشجهتبارابوهدروتوجهباساختمانهااستقراراتاقها

هبستکامالساختمانهابادبهروقسمتهای.شودمیتنایمووالنی

ودهبوشیبداربامهامناوقایندرزیادبارندگیوجوددلیلبه.است

.استتندشیبشاناکثرا
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خانهکلبادی1-2
ونیمسکابنیهجملهازکلبادیخانهبنای

بارزینمونهقاجارودورانازماندهبجا

دوراناینفودالیمسکونیمعماریاز

مازندرانمرووبومعتدلمنوقهدر

.باشدمی

سردارنامبهشخصیبنااینسازنده

کهقاجاربودهارتشامرایازجلیل

ادیکلبمنوچهرخانیعنیاونوهبهبعدها

دوراندرسنامجلسنمایندگاناز

.رسیداولپهلوی

انمازندرسنتیمعماریبارزژگیهایوی

120اثراینسازهوساختاردربخوبی

.استمشهودساله
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گ تتوانمیکلبادیبنایبرحاکممعماریمورددر نچه

همنوقاقلیمبومیبرونگراییمعماریازبارزینمونهخانهاینکه

دورانبهمربووودشتناحیهدرخزردریایحاشیهمرووبمعتدل

 نصاحبانفودالیستیزندگینو تاثیرتحتکهباشدمیقاجار

.استشدهخودفضاهایبندیترکیبدرتغییراتیدستخوش

ویانیمحیاوو(جنوبی)پیشینحیاو:شاملبنااصلیبازفضاهای

وخانهمهمانمخصوصخلوتحیاونیزو(شمالی)پسینحیاو

خانهصاحبخانوادهمخصوصنشینشاهقسمتواصلیبستهفضاهای

کهباشدمیمهمانسراو شپزخانهومالزمینمخصوصقسمتو

.شودمیدیده نهاجواردرباراندازووویلهنایرجانبیفضاهای
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A-Aمقوع1-10
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B-Bمقوع1-11
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مجموتهمقوع1-12
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نمایاصلیمجموته1-13
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یپرسپکتیوخارج1-14



تحلیلفضایمجموته1-15

فضاهایباز1-15-1

:حیاوپیشین1-15-1-1
اینحیاومانندم صلیمابینورودیوحماموورودیوویلهو

.قراردارد( حیاوبیرونی)فضایمخصوصافرادنامحرم
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کهخوردمیچشمبهزیباحوضیحیاواینمیانیقسمتدر

استبودهبنادرموجود بگردشسیستمازتضویروزگاری

 براهاز((تنبوشهیاگنگ))س الیهایلولهوریقاز ببووریکه

حوضیدروندروکردهپیداراهحیاوداخلبهکوچهدرموجود

ریختهمیداشتهقرارورودیپلکانجلویدرکهایدایره

.است

لهلووریقمجددااززائدموادتهنشینیوتوقفمدتیازپس باین

ییککه.شدمیشاخهدوسپسومتصلمیانیحوضبهس الیهای

میمیانیحیاودیگردرحوضیورفبهدیگریوحمامسمتبه

.استرفته

ساختمانشمالدرچاهیازمنزلشرب بکهاسترکربهالزم

.استشدهتامین
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:حیاوپسین1-15-1-2

ینحیاودرقسمتشمالیبناوارتباودهندهدربورودیپشتیوا

ساختمانمالزمینونیزمحلانجامیدسریفعالیتهایجانبیکه

.الزمبهمحلیدورازدیدداشتهبودهاست

: حیاومیانی1-15-1-3

تاملم صلیوارتباودهندهحیاوهایپسینوپیشینو

.نیز شپزخانهبودهاست
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فضاهایبسته1-15-2

:فضایاصلیمسکونی1-15-2-1
جنوبیساختهشدهاستو–وبقهوبهصورتشمالی2کهدر

درسمتجنوبباپنجرههایارسیورودنورخورشیدرا

.کنترلمینماید

وبقهازجمله2اتاقاصلیدر3دواتاقدراهپلهدرورفینو

اتاقوبقهفوقانی3فضاهایموجوددراینقسمتاستکه

اتاقپائینیجهتفعالیتهای3جهتسکونتخانوادهکلبادیو

.جانبیوانباروسایلغیرضروریاست ادهمیشدهاست

درنمایساختمانصزفنارازراهرویضلعغربکهبرای

ح ااتهرچهبیشتربنادرمقابلبادهایباران ور

تقریبااصلقرینهسازیرتایت. مدیترانهایساختهشدهاست

.شدهاست
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:محرمنامیهمانمخصوصمحل1-15-2-2
وکدخدایان-پیشکارانخانهاینمراجعینازبرخی نجائیکهاز

حیاویباخانهازبخشیاندبودهمربووامالکازرتایایی

محسوبخانهمحارمازتمدتاکهافراداینبرایمستقل

مستقیماحیاواینورودی.استشدهگرفتهناردراندشدهنمی

.باشدمیبناشکلراهروهشتیاز
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:سردابه 1-15-2-3

ورودی سردابه در ضلع شمالی بنا و همراستا با باد شمالی که

.برای تهویه مناسب می باشد ساخته شده است

این فضا عالوه بر ایجاد محیطی خنک و مناسب جهت نگهداری

مواد غذایی و در تهویه فضای زیرین بنا و کاهش رطوبت

.صعودی اهمیت دارد
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:خدمهسکونتمحل1-15-2-4
دروخانهاصلیقسمتشمالدرخدمهبهمربووهایاتاق

حیاو

.داردقرارپسین

: شپزخانه1-15-2-5
کهداردقرارمیانیحیاوشرقیضلعدرخانهوباخساختمان

میاروفشستشویبرایمناسبووسودرحوضیدارای

.باشد
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:حمام 1-15-2-6

حمامدربخشغربیحیلوپیشینقراردارد

کهداراییدگرمخانهویدرختکن

است
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ورودی 1-15-2-7

سردرورودیباارت ا بیشتریباارت ا بیشتریکهدیوار

خارجیبناداردهموارهبیانگراهمیتوشخصیتصاحبانخانه

.ودرقسمتپشتی نهستیقرارمیگیرد

.مسیرحیاوبیرونیوحیاوپیشینراهنماییمینماید2هشتیرابه
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تزئینات بنا1-16
تقسیم جریوچوبیکلیدسته2بهبناایندررفتهبکارتزئینات

.گرددمی

:چوبیتزئینات1-16-1
ایبنایجادبرتالوهکهتناصراین:چوبیهایشیر1-16-1-1

حسوافزایشبرتالوهوباشدمینیزسازهاینقشدارایزیبا

بودنترسبددردیوارهاازح ااتوبارانبرابردرمقاوم

.موثرندنیزبامتمامشدهوزن
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اینپنجرههاکهدرضلعجنوبیساختمان: پنجرههایارسی1-16-2

قراردارندباکنترلنورواردهبهبناوهمچنینکنترلسیرکوالسیونو

تهویههوایداخلبناموثربودهوازدیدگاههنرینیزحائزاهمیتمی

.باشند
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درضلعشمالیبودهوازنارزیبایی: درهاونورگیرها1-16-3

باتوجهبهوزشنسیم.ارسیهایبناکمترنمیباشند شمالیاز

نقشموثزیدرکاهشرووبت.کهبرایتهویههوامناسباست

همچنینپوششتختهکوبوپلورهایبکاررفتهدر. اشبا محیودارند

.سقفوبقاتنیزدرخورتوجهبودهوبهزیباییساختمانمیافزاید
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: جریتزئینات1-17
ازایسلسلهحیاودیوارهایرویبهپیشینحیاوپیراموندر

یدهرتحتحانیقسمتدرکهشودمیدیدهتزئینیهایواقنما

.استگرفتهبردررامت اوتنقشی جریقابی

دباشمیچلیپاورومیبندوراستهخ ته جرچینیشاملنقشهااین

ارچشمنهایتدرریتماین.کندمیکنندتغیرریتمیدایجادکه

حیاوخروجیسرانجامووویلهوبیرونیحیاوورودیوحمامبه

.کندمیراهنمایی

جنوبیدیوارغربیالیهمنتهیدربناباالیوبقهدرهمچنین

شدهساختهمدینفخرشکلبهکه جرهاییازمشبددیواری

.داردداخلیهوایتهویهدرزیادیتاثیرکهشودمیدیده

بناداخلسمتازجرزهااکثردرکهیاد وریستبهالزم

شودمیدیدهاتاقهاکلیهدرکهممتدرفیامتداددرهاییواقچه

.وجوددارد
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بناتزیینجهتم یدفضاهاییایجادبرتالوههاواقچهاین

موجودرووبتزدودنونیزجرزهاسازیسبدواستحکامدر

.باشندمیموثردیوارهاداخلدر
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:مصالحبکاررفتهدربنا1-18

بندیاینبناهمانندبیشترابنیههمتصرخودپی:پییاشالوده-1

کهدلیلاست ادهاز.قلوهسنگوش ته هدساختهشد-بوسیله جر

ایننو مصالحمقاومتباالی ندربرابررووبتصعودی

.موجوددرزمینمیباشد

ساخت جریجرزهابههمراهکالفهایچوبیبکار:دیوارها-2

رفتهدر نمقاومتبنارادرهنگامبروززلزلهوسایرتنشهای

افقیافزایشدادهوبابکاربردنمصالحسبدترنایرخشتخام

وگلیچینیدرقسمتمیانیجرزهایقووروزننهاییساختمان

.نیزبهحداقلممکنمیرسد

مادهچسباننده جرهابههممالتگل هدبودهودرقسمتتاقها

.ازگچاست ادهشدهاست
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کلیهپوشش:پوششها-3

هایبناتموماچوبیواز

(  نایر زاد)انوا مقاوم

ساختهشدهاستکهدر

رهاوبقهباالبوسیلهتیرس

دازورفبیرونبناامتدا

 الییافتهونهایتاپوششس

ازمجموتهتناصرزیردر

برابربارانمحافاتمی

.نماید
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فصل دوم

شناخت آسیب ها و مرمت آنها
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:دیوارحیاو2-1
دیوارهادچارترکزدگیورووبتزدگیودرنهایتتخریب

.شدهاند

تاملمهمیکهدراین سیبتاثیرمستقیمگراشتهرووبتباال

وبارندگیفراوانبودهاستوهرچهازتمرساختمانمیگررد

.برترکهای ننیزافزودهمیشود

درپایدیوارهابهدلیلنشستزمینوبارندگیهایمداومدچار

سوحجدارهدیوارهانیزبهدلیلرووبت.ریزشوترکشدهاست

وبارندگیزیادنیزدچارریزشمالتومصالح نکهخشتهای

ترکایجادشدهازنو ترکسازهای.گلیمیباشدشدهاست

چونمحدوده نمشخصنیستودوورف. میباشدوکهنه

باهمانوباقندارندومصالحوسوحدیوارهاتغییررنگترک

.دادهاست
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دیوار ها قبل مرمت2-1-1
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ترک زدگی ورطوبت زدگی:سیبآ

رطوبت صعودی 

رطوبت نزولی
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رووبتزدگیونشستدیوارها: سیب

52



53

مرمتدیوارهای2-1-3

خارجی



قبل از مرمت

بعد از مرمت

54



قبل از مرمت

بعد از مرمت
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در حین مرمت

بعد از مرمت
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قبل از مرمت
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از بین رفتن سطح حیاط: آسیب
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1

2

3

4
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میزانرووبتونشستزمینبارندگیوباالبودن:تاملمخل
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درمان سیب2-3-2
سپسشمعگراریکردهوبعدایجادپوششموقترویساختمانازجنسنایلون

.وبابلوکهایس الیپوششمیدهیمتیرچههاراقرارمیدهیم
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تیر ریزی زیر کار 2-3-2-1

سقف

67



68



رباز سازسی سفال رو کا2-3-2-3
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بعد از مرمت

قبل از مرمت

ب به علت مقاومت پایین چو:درمان فرسودگی کف بنا

ز رطوبت جنس مصالح کف را تعویض کرده و ادر برابر

.  نیممصالحی مانند سرامیک یا موزاییک استفاده می ک

74



:مخلعامل
بارندگی و باال بودن میزان رطوبت

(رطوبت نزولی)

ایجاد طاقچه هم باعث کاهش بار 
هم و نیروی فشاری دیوار شده و

حکم تزیین در بنا را دارد

مرمت طاقچه ها و رف ها2-4-4
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می باشد که مقاومت آن در جنس در این بنا از چوب .به علت بارندگی مداوم در پوسیده شد
.برابر رطوبت کم است

است دچار زنگ زدگی شده همچنین به علت بارندگی زیاد سقف سر در که از جنس حلب 
.است

.تعویض آن:درمان زنگ زدگی حلب

رطوبت صعودی

مرمت درب ورودی و پوشش سردر2-5
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فضای داخلی مرمت شده حمام

فضای ورودی مرمت شده حمام2-6
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