
فنشناسیمالتهایپلبانوصحرابااستفادهازآزمایشهای
XRF,XRD

مرالفیاضی
کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

Mfayazi_art@yahoo.com
داریوشحیدریبنی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و معماری اصفهان، گروه مرمت/ استاد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یزد
D.heydari@aui.ir
حامدایمانطلب

استاد دانشگاه آزاد قشم
Hamed.imantalab@gmail.com

تاریخ دریافت: 16 /6 / 94
تاریخ پذیرش: 8 / 9 / 94

چكیده
پل بانوصحرا1 تنها پل دودهانه ای شهرستان ساوجبالغ است. این پل در دوره صفویه برای ایجاد ارتباط 
میان روستاهایی چون بانوصحرا، کردان، و... احداث شد. اهمیت منطقۀ چندار و ساوجبالغ به قدری 
بود که بارها در متون تاریخی از آن یاد شده است اما به طور مشخص از روستای بانوصحرا و بافت آن 
مطالب دقیقی در دسترس نیست. به همین سبب شناخت کاملی از حمام و بقایای پل از مجموعۀ بافت 
دوران صفویه روستا به  دست نمی  آید )فیاضی، 1393(. با توجه به این مطلب و در نظر داشتن تمرکز 
این پژوهش بر پل، بررسی بقایای اثر هدف اصلی بوده است. بر اثر آسیب های شدید وارده، تخریب 
پل به علت سیالب و شستگی مصالح و مالت ها، و عدم توجه و مرمت مداوم ـ که نتیجه  اش بر هم 
خوردن تعادل سازه است ـ به  مرور زمان استحکام سازه کاهش یافته و خسارات جبران  ناپذیری بدان 
وارد شده است. تا آنجا که در اسفندماه 1393 آخرین طاق )موج ِشکن( نیز فروریخته است. بنابراین 
می توان گفت برای بازسازی و ترمیم، یکی از اقدامات حیاتی، شناخت فنی و شناخت سازۀ اثر است و 
فن شناسی مالت امری بنیادین برای شناخت معماری و سازه  و در نهایت احیا است که با نمونه برداری 
از نقاط مختلف آن و انجام آزمایش های XRD  و  XRF امکان پذیر است. بر طبق آزمایش هایXRD  و  
XRF انجام  شده، جنس مالت در پی ها )پایین ترین قسمت بنا( و بندکشی جرزهای پایه که در تماس 
مداوم با آب هستند، مشابه بوده و از خاک رس، آهک، سیلیس )ماسه(، و خاکستر تشکیل شده که در 
مجموع ترکیبات مالت ساروج را شامل می شود. ترکیبات مالت در طاق ها تا اندازه ای متفاوت است. 
گچ، کربنات کلسیم، خاک رس، و سیلیس از مواد اصلی و کاربردی در بخش های فوقانی این بنا بوده 
است. همچنین مقدار زیاد گچ در این ترکیب، به منظور زودگیر شدن مالت و سهولت در اجرای طاق 
مورد استفاده قرارگرفته است. ترکیبات داخلی جرزها از لحاظ تنوع، مشابه مالت طاق است با این حال 
با توجه به مقدار ترکیبات و مواد، به نظر می رسد برای ساخت جرزها از مالت گل ]استفاده[ کرده اند. 
به این ترتیب با توجه به آنالیز نمونه های مالت از نقاط متنوع )و حساس از نظر سازهای و معماری(، 
شناخت ترکیبات گوناگون مواد و مصالح و کاربرد مناسب آنها در پل بانوصحرا یکی از عوامل مهم در 

پایداری این اثر تاریخی است که باید در هنگام مرمت و احیای آن مد نظر قرار گیرد. 

واژههایکلیدی
ساوجبالغ، پل بانوصحرا، صفویه، بخش چندار، فن شناسی مالت.
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چکیده
کنگاور در میانۀ راه همدان ـ کرمانشاه قرار دارد. کنگاور در دوران اسالمی شهر  تاریخِی شهر 
یا آبادی قابل توجهی بوده و ذکر آن در اکثر متون جغرافیای تاریخی آمده است. شهرت عمدۀ 
کنگاور به واسطۀ محوطۀ تاریخی موسوم به قصر خسرو پرویز/ معبد آناهیتا است. این محوطۀ 
از  اولیه اسالمی را به خود جلب کرده است.  تاریخی نظر اکثر مورخان و مسالک نویسان قرون 
کم و کیف ]آبادِی[ کنگاور در زمان ورود اعراب و سپاه اسالم اطالع دقیقی در دست نیست. اما 
می باید آبادی ای بوده باشد. زیرا اهالی آن به سپاه اعراب دستبرد زده و از این رو در تاریخ عرب 
به قصراللصوص/ قصر دزدان شهره شده است. هارون الرشید در سال 181ق در کنگاور اقامت کرده 
و عید قربان را در آنجا گرامی داشته است. کنگاور در اوایل سدۀ چهارم هجری صاحب مسجد 
این شهر در  بنا شد.  قاهرباهلل  و  مقتدرباهلل  امر مونس االستاد، حاجِب به  جامع معتبري شد که 
بزرگی بوده باشد که حاجب دو تن از خلفای عباسی در  سدۀ چهارم هجری می باید شهر نسبتاً
آن مسجد نیکویی ساخته بوده است. اغلب مورخان و مسالک نویسان به این مسجد اشاره کرده 
 اند. از نسبت مسجد مونس و دیگر مساجد کنگاور در آن زمان اطالعی در دست نیست. در این 
مقاله، مسجد مونس را مسجد جامع عتیق نامیده  ایم. از این مسجد امروز اثري نمانده است. شهر 
آناهیتا جای گرفت. در  معبد  یا  بر روی خرابه های قصر خسرو  اسالم  اول  کنگاور در سده های 
کاوش های باستان شناسی ـ که از سال 1347ش آغاز شد ـ آثار و بقایای بسیاری از دوران اسالمی 
یافت شد؛ از جمله بقایای حمامی منسوب به سدۀ چهارم هجری بر روی صفۀ میانی قصر خسرو 
یا معبد آناهیتا. طی فعالیت های باستان شناسی آثار و بقایای معماری و شهری کنگاور در دورۀ 
اسالمی برای رسیدن به آثار پیش از اسالم برچیده شد و راه را برای بازخوانی تاریخ کنگاور در 
کاوش ها از آثار و بقایای  الیه ها و یافته های معماری بسته شد. در گزارش دورۀ اسالمی بر اساس 
مسجد جامع عتیق کنگاور چیزی گفته نشده است. احتماالت مختلف و ضعیفی دربارۀ این که 
مسجد عتیق کنگاور کجاست وجود دارد. از جمله اینکه گزارش های تاریخی دربارۀ این مسجد 
را با وضع موقع مساجد کنگاور مطابقت دهیم. کنگاور مساجد متعددی دارد. سه از این مساجد 
تاریخی اند: مسجد جامع، مسجد مالحسن، و مسجد امامزاده ابراهیم )ع(. مسجد جامع فعلی که 
مدرسه هم هست در دورۀ فتحعلی شاه قاجار و در حاشیۀ شهر کنگاور ساخته شده و در چند دهۀ 
اخیر بازسازی شده است. در تصویری از کنگاور در اوایل دورۀ قاجار )ترسیم شده توسط فالندن( 
آثار منارۀ بلندی دیده می شود که به احتمال بر فراز پشتۀ معبد آناهیتا قرار داشته است. در این 
موجود در پی یافتن جای آن هستیم. مقاله با مطالعۀ متون و اسناد و بررسی آثار تاریخی و وضِع

واژه هاي کلیدي 
معبد آناهیتا، مجموعۀ امامزاده ابراهیم)ع(، مسجد جامع عتیق، مساجد کنگاور.
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مقدمه
معموالً ساخت  مایۀ بوم آورد در ایجاد سازه های تاریخی نقشی 
ــت. غالباً یکی  ــته و از جایگاه ویژه ای برخوردار اس عمده داش
ــای تاریخی به کارگیری به موقع  ــل دوام و پایداری بناه از عل
ــب مصالح و مالت ها بوده  است. مثاًل در پل بانوصحرا  و مناس
ــتفاده از ترکیب آجر و سنگ و مکان یابی مناسب و مرمِت  اس
مداوم پل، استحکام آن را در برابر عوامل جوی و آب رودخانه 
)از عهد صفویه تا سال 1353 خورشیدی( تضمین کرده است. 
در بخش عمدۀ بنا از جمله پي  ها، جرزها و حتي تزئینات نما، 
ــده  ــنگ بهره گرفته ش ــه علت ارزان بودن و دوام، از قلوه س ب
ــاي خارجي بنا همه با  ــت. طاق آهنگ و تزئینات دیواره ه اس
آجر به ابعاد2 )4/5×24×24 و 5×20×20( ساخته شده است. 
ــانتي متر، در ارتفاع 2/70  تیرهاي چوبي به قطر 22 تا 25 س
ــتر رود و از جبهۀ شمالي با فواصل افقي از مرکز  متري از بس
تیر به ترتیب 2/3، 2/22 متر و  22سانتي متر در عرض دهانۀ 
ــه در پاي طاق نیز هنگام اجرا از آنها به  ــل قرار گرفته اند ک پ
ــته اند و در پایان کار آن ها را قطع  ــت بهره جس عنوان داربس
ــتۀ بیروني بدنه و اجزاي طاق ها نیز  کرده اند )تصویر 1(. پوس
ــت. پي با سنگ الشه کار شده است تا در برابر فشار  آجری اس
ــا و جداره بر روي پایه، مقاومت  ــل از نیروي وزن طاق ه حاص

کند )فیاضی، 1393(.
     در دیدگاهی کلی کاربرد آجر و سنگ در پل ها را می توان 

این  گونه بیان کرد:
آجر: یکي از مصالح مهم ساختماني در غالب پل ها آجر است 

ــالم  ــف به  خصوص در دوره هاي بعد از اس ــه در ادوار مختل ک
موارد استفاده فراوان داشته و مخصوصاً در طاق زني و گاه در 

پي ها از آن سود جسته اند. 
ــنگ تراش در  ــنگ الشه، س ــنگ به صورت س س�نگ: از س
ــتند و گاه از قلوه سنگ  هاي درشت  پایه هاي پل سود مي جس
ته رودخانه و یا سنگ هاي الشۀ نزدیک محل احداث پل بهره 

مي گرفتند )انصاري، 1392 ، 28(.
ــال 1353  ــال 1354، پس از س      برطبق عکس هوایی س
)تصویر 3( به علت سیالب و طغیان رودخانه، بخشی از پل که 
بر روی پایه های دست ساز )دیوارۀ تقریباً آجری( ساخته شده 
ــایر موادی که با جریان  ــط شاخه های درختان و س بود، توس
آب به  شدت به دهانه ها برخورد می کردند و مصالح را جابه جا 

تصویر 1. تیرهاي چوبي دهانۀ غربي طاق میاني 
 )عکس از: نگارندگان، پاییز ،1393(.

تصویر 2. نمای جنوبی پل بانوصحرا )عکس از: نگارندگان، پاییز1393(.
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می  کردند، سبب ریزش و شستگی کامل دهانۀ شرقی شدند. 
در پی این پیشامد به علت عدم تعادل، تغییر در انتقال نیروی 
باربر، نقص در شکل پایۀ میانی، عدم مرمت و کاربرد تخریب 
ــت آثار ملی  ــه یافت تا آنجا که هنگام ثبت بنا در فهرس ادام
سال 1383 خورشیدی توسط میراث فرهنگی استان تهران، 
ــز فروریخته بود. الزم به  ــش اعظم دهانه و طاق میانی نی بخ
ــت که این پژوهش به طور کامل همراه طرح مرمت،  ذکر اس
ــال 1393 انجام گرفته است  به صورت مکتوب و جامع در س

ــت )فیاضی،  ــده دربارۀ این اثر اس و یگانه پایان  نامۀ نوشته  ش
.)44 :1393

1.نمونهبرداریمالتهایپلبانوصحرا
ــکل هندسی اثر،  محل نمونه برداری از مالت ها با توجه به ش
توجه به رفتار سازه، نیروهای وارده به بنا، و نحوۀ به کارگیری 
ــد. به نظر  ــور مقاومت در برابر نیروها تعیین ش ــزا به منظ اج
ــتفاده از مالت در  ــات مصالح و اس ــد که تأثیر ترکیب می رس

تصویر  3.  نماي شمالي پل بانوصحرا )مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی استان تهران، بهار 1383(.

تصویر 4. نمای شمالی پل بانوصحرا )مأخذ: میراث فرهنگی استان تهران، زمستان1353(.
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ــاط مختلف با توجه به نیروها و محل قرارگیری، در دوام و  نق
پایداری پل متفاوت خواهد بود.      

XRD , XRFآزمایش
محل برداشت نمونه نام نمونه

1-665               پایین ترین نقطه )بعد از سنگ چین سیمانی(
مالت بندکشی 665-2

باالترین نقطه موجود 665-3
مالت وسط سازه 665-4

2.مالتها 
ــاخت بناها  ــتفاده در س ــن مصالح مورد اس ــی از مهم تری یک
مالت ها هستند. زیرا وظیفۀ چسباندن و اتصال دانه های آجر، 
ــنگ و تبدیل آن ها از دانه های مجزا به یک تودهی  ــت، س خش
ــبانندگی  ــد. هر چه قدرت و توان چس ــر را بر عهده دارن بارب
ــد طبیعتاً تودۀ باربر حاصل،  ــتر باش مالت و مقاومت آن بیش 
ــوردار خواهد بود. مالت های  ــتری برخ از توان و مقاومت بیش 
مورد استفاده در یک بنای تاریخی معموالً واحد نبوده و بسته 
ــمت بنا به کار گرفته شده باشند، نوع- به اینکه در کدام قس
ــت. به عبارت دیگر در قسمت های مختلف  ــان متفاوت اس ش
بناهای تاریخی از مالت های گوناگونی استفاده می شده است. 
ــتفاده در یک بنای تاریخی از عوامل  تنوع مالت  های مورد اس
متفاوتی متأثر است؛ همانند وضع محیطی و اقلیمی، شرایط 
نیرویی و بارگذاری، نوع عملکرد مورد انتظار از مالت، امکانات 
موجود در منطقه، دانش و فن آوری موجود در منطقه، مقطع 
ــائل  ــاً صرفه جویی و توجه به مس ــاخت بنا، و نهایت زمانی س

اقتصادی.
ــل بانوصحرا و انتخاب  ــایی مالت های پ ــه منظور شناس      ب
ــتگاهی  ــت، از روش های آنالیز دس ــب برای مرم مالت مناس
ــد. بدین ترتیب در قسمت های  ــتفاده ش XRF  و  XRD اس

مختلف پل از مالت ها نمونه برداری شد و جهت آنالیز به مرکز 
پژوهشی ـ متالوژی رازی ارسال شد )فیاضی، 1393: 45(. 

3.شرحآنالیزهاونتایج
ــه، نتایج حاصله را به طور  ــاس آنالیزهای صورت  پذیرفت بر اس

خالصه می توان چنین بیان کرد )فیاضی، 1393(:
1.3.مالتپایینترینقس�مت)665-1(وبندکش�یجرزها
ــابه بود و به نظر می رسد ساروج  )665-2(: این دو نمونه مش
ــتر  ــه( و خاکس ــیلیس )ماس ــت و از خاک رس، آهک، س اس
ــت. وجود کربنات کلسیم )کلسیت( نشان- ــکیل شده اس تش
ــدن آهک است که با توجه به واقع بودن  دهندۀ کربناتیزه ش
ــی به co2  هوا،  مالت )665-1( در زیر زمین و عدم دسترس
ــدن آهک توسط خاکستر انجام شده است. از  عمل کربناته ش
ــیم  طرفی در خاک رس موجود جایگزینی و جذب یون کلس
ــان  دهندۀ انجام واکنش های شفتۀ  ــود که نش مشاهده می ش
آهک و مراحل تشکیل سیلیکات کلسیم است )این واکنش ها 
ــده اند(. همچنین خاک  ــرفته ولی کامل نش تا حدودی پیش
رس گزارش  شده فلدسپاد است که به وجود آورندۀ خاک های 
ــبندگی آن باالست. وجود سیلیس  ــی  است و قدرت چس رس
ــیلیس  ــه در مالت و نیز مربوط به س ــاد بیانگر وجود ماس زی
ــدار خیلی کمی گچ  ــت. مق موجود در ترکیب خاک رس اس

تصویر 5. نمونۀ مالت و محل نمونه  برداری مالت در بنا )نمونه  برداری توسط نویسندگان، 1393(.
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ــالت وجود دارد که احتماالً مربوط با گچ موجود در  نیز در م
خاک طبیعی است.

ــا مالت های دیگر  2.3.م�التط�اق)665-3(: مالت طاق ب
بخش  های بنا متفاوت بوده و در آن مقدار زیادی گچ مشاهده 
شده است. وجود مقدار زیاد گچ، منطقی  ست زیرا برای اجرا و 
ــاخت طاق باید از یک مالت زودگیر استفاده کرد که بدین  س
ــنتی ایران از گچ بهره برده اند.  منظور همواره در معماری س
لیکن در نتایج آنالیز عالوه بر گچ، کربنات کلسیم، خاک رس، 
ــود. وجود خاک رس به منظور  ــیلیس هم مشاهده می  ش و س
ــت چیدن طاق را  ــت تا به معمار فرص ــر کردن گچ اس دیرگی
ــۀ موجود در  ــیلیس موجود مربوط به ماس بدهد. همچنین س
ــت. وجود  ــیلیس موجود در ترکیب خاک رس اس خاک و س
ــفته  آهکی  ــالت بیانگر ترکیب ش ــیم در این م کربنات کلس
ــنتی است. در فرآیند  ــت و مربوط به نحوۀ تولید گچ س نیس
ــود که  ــنتی )گچ نیم کوب( آهک نیز تولید می  ش تولید گچ س
ــدن مالت، خاکستر  برای انجام واکنش های آهک و مقاوم ش
ــه در مالت گچ، کربنات  ــوره را به آن می  افزودند. در نتیج ک
ــکیل می  شد که موجب مقاومت و استحکام و  کلسیم نیز تش
دوام مالت در مقابل رطوبت می  شد. همانند مالت های قبلی، 
ــه علت وجود خاک رس و آهک، تا حدودی جایگزینی یون  ب

کلسیم در خاک و تشکیل سیلیکات کلسیم رخ داده است. 

3.3.مالتجرزها)وسطسازه(:  مالت جرزها از لحاظ تنوع  
ــابه مالت طاق است. با این حال  ترکیبات موجود در آن، مش
باتوجه به مقدار ترکیبات و مواد، به نظر می رسد برای ساخت 
جرزها از مالت گل استفاده شده است. بنابراین جهت افزایش 
ــت، مقداری گچ )گچ  ــت و پایداری آن در مقابل رطوب مقاوم
نیم کوب( به مالت افزوده شده است. لذا در مالت این بخش، 
مقدار خاک رس و ماسه زیاد است )مالت گل( و مقدار دیگر 

مواد، کم تر از مالت طاق است.

4.نتیجه
ــی  ــمت بنا( و بندکش ــس مالت در پی ها )پایین ترین قس جن

ــتندـ مشابه  جرزهای پایۀ پلـ  که در تماس مداوم با آب هس
ــه(، و خاکستر  ــیلیس )ماس ــت و از خاک رس، آهک، س اس
ــامل ترکیبات مالت  ــت که در مجموع ش ــده اس ــکیل ش تش

ساروج است.
     مالت ساروج: ساروج مالتي کندگیر است که در شهرهاي 
ــت. گاهي  ــده اس ــتفاده مي ش مختلف با ترکیبات متفاوت اس
ــتر + خاک  ترکیب آن به صورت %20 تا %36 آهک + خاکس
ــاروج براي  ــت. از مالت س رس + ریگ و خرده آجر + آب اس
عایق کردن منبع ها، حوضچه ها، آب  انبار و آب روها، و اندودکاري 
ــطوح داخلي حمام و... استفاده مي شده است )همان، 41(.  س
ــیار پرکاربرد بوده و با سنگ و  ــاروج در مناطق مرطوب بس س
ــت. زیرا آهک موجود در این  ــده اس آجر به کار گرفته می  ش
ــخت تر شده و سبب استحکام و  مالت بر اثر رطوبت مداوم، س

انسجام بیش تر بنا می شود.
ــامل  ــا )بخش های فوقانی( ش ــالت در طاق ه ــب م      ترکی
ــیلیس از مواد اصلی و  ــیم، خاک رس، و س گچ، کربنات کلس
ــرورت زودگیر بودن مالت این  ــردی بوده که با توجه ض کارب
بخش، گچ در این ترکیب به مقدار زیاد استفاده شده و اجرای 

طاق ها را آسان تر کرده است. 
ــرد فراواني در معماري دارد  ــچ و خاک: این مالت کارب      گ
ــي که تهیه شود، براي ُکُرم بندي3، شمشه گیري،  و به هر روش
ــش چشمه ها و طاق هاي آجري و بدنه هاي  اندودکاري و پوش

دیوار مورد استفاده قرار مي گیرد )همان، 45(.
     ترکیبات مالت داخلی جرزها از لحاظ تنوع، مشابه مالت 
ــت. با این حال با توجه به مقدار ترکیب مواد، به نظر  طاق اس
می رسد برای ساخت جرزها از مالت گل استفاده شده است. 
ــترس، و  ــنگ از مصالح بوم آورد، قابل دس مالت گل و قلوه س
ارزان بوده که در ترکیب با مواد دیگری همچون آهک، ضمن 
ــبب افزایش تحمل نیروی وزن وارده به پی  ایجاد انسجام، س

می شود. 
     مالت گل آهک4 )شفته آهک، مارون(: این مالت بیش تر در 
کرسي  چیني و پي ریزي بناهاي تاریخي از جمله پل ها و پایدار 
ــته  کردن زمین هاي مرطوب کاربرد دارد. همچنین در گذش
ــا، آب  انبار  ــاختن مجاري آب، حوض  ه ــن مالت براي س از ای
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ــش طاق  هاي عرقچین، و... استفاده شده است.  عمومي، پوش
ــخت شدن آن در مجاورت رطوبت  از ویژگي این نوع مالت س
است. این مالت پس از گرفتن یخ نمي زند و پس از یک هفته 
ــانتي متر مربع را  تحمل بارگذاري حدود 2 تا 4 کیلوگرم بر س

دارد )گالبچي و جواني دیزجي، 1392: 40(.   
ــاس مطالب مذکور و نتایج بیان شده از نمونه گیری       بر اس
ــب و ترکیبات درست از عوامل مهم در  مالت ها، کاربرد مناس
ــناخت  ــت. بنابراین ش ــداری و دوام پل بانوصحرا بوده اس پای
صحیح و کامل از عناصر سازندۀ اثر و دستیابی به علل کاربرد 
ــب در جهت ارائه طرح  ــورد نیاز راهی مناس ــان در نقاط م آن
مرمت و اجرای آن به منظور استحکام و پایداری اثر است که 
می تواند با استفاده از مالت های مشابه و در مواردی همگن با 

بنا )تا حد امکان( محقق شود.

پينوشتها
1. ثبت ملي در سال 1383 به شمارۀ 11104.

ــاد  4/5×22×22 نیز یافت  ــن میان گاهي آجرهایی در ابع 2. در ای

مي شود.
3. ساختن یک نوار گچي روي دیوار براي شمشه گیري

Mud-Lime Mortar .4
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