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خالصه

آنچه مسلم است، تغییرات اقلیمی و تأثیرات اقدامات رو به رشد توسعه شهری باعث افزایش خطرات احتمالی 
سیالب خواهد شد. پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در سال 2080 میالدی، جمعیت در معرض خطر 

سیالب از 1.5 میلیون نفر به 3.5 میلیون نفر افزایش می یابد. در حال حاضر بیش از 400 هزار خانه و 75 
هزار پیشه در انگلستان در مناطقی واقع هستند که احتمال مواجهه با سیالب های ساحلی و رودخانه ای در 

طول سال برای آن ها بسیار زیاد است )احتمال وقوع سیالب ساالنه بیش از 1.3 درصد است یا به طور متوسط، 
هر 75 سال با این خطر مواجه هستند(. اغلب خانه ها با خطرات ناشی از سیالب آب های سطحی، زیرزمینی یا 
فاضالب مواجه اند که پیش بینی آن به مراتب سخت تر از طغیان رودخانه ها یا سیالب های ساحلی است. بسیاری 

از این ساختمان ها پیش از سال 1919 ساخته شده اند و به همین خاطر واجد اهمیت تاریخی هستند.

عالوه بر آسیب های وارده به اموال و زیرساخت ها، سیالب هزینه گزافی به لحاظ انسانی در پی دارد. مالکان در 
اثر وقوع سیالب شاهد خدشه دار شدن مالکیت و آسیب به مایملک خود هستند و افزون بر آن، مجبورند برای 

چندین ماه تنش ها و اختالالت ناشی از تخلیه چندماهه امالک خویش را نیز متحمل شوند.

 از سال 2007 به این سو، بررسی ها و مطالعات زیادی توسط دولت و دیگر سازمان های نظارتی صورت 
گرفته است که نشانگر نیاز به مدیریت هماهنگ خطر سیل در مقیاس محلی بوده است. در بررسی های سر 

مایکل پیت با عنوان درس هایی که از سیل های سال 2007 آموختیم )2008( و مطالعات مستمر وزارت 
محیط زیست، غذا و امور روستایی با عنوان ایجاد فضا برای آب با نگاهی جامع نسبت به مدیریت خطر اشکال 
مختلف سیالب )رودخانه، ساحلی، آب های زیرزمینی، روان آب های سطحی و فاضالب( با هدف دستیابی به 

توسعه پایدار، کاماًل بر مقوله نیاز به مدیریت هماهنگ خطر سیل در مقیاس محلی تأکید شده است. در قانون 
مدیریت سیل و آب )2010(، نیاز به مدیریت جامع تر خطر سیل برای مردم، خانه ها و مشاغل مطرح شده 

است.

اگر به دنبال صیانت از محیط تاریخی در برابر آسیب های ناشی از سیل هستیم، مدیریت یکپارچه خطرات 
سیل ضرورت یافته و ارتباط مؤثر میان همه افراد مرتبط با موضوع برای داشتن واکنش مناسب، جنبه حیاتی 

می یابد. کلید مدیریت خطرات در مقیاس محلی، همکاری با نهادهای ملی نظیر سازمان محیط زیست است. 
امروزه، انجمن های محلی کمک های فوری نیز نقش بسیار مهمی در کمک رساندن به مدیریت خطرات و 

همچنین مدیریت بحران به صورت منسجم ایفا می کنند.



دستورالعمل حاضر توسط دیوید پیکلز با همکاری پیتر رودز، جنیس گوچ، جاناتان گارلیک و کمیته فنی 
)SPAB( شامل نیک کلی، فیل هادلی و سیمون بری، تهیه و تکمیل شده است.

ویرایش دوم در آوریل 2010 توسط میراث انگلستان انتشار یافت.

همه تصاویر به استثنای مواردی که در خود متن ذکر شده است، به موسسه هیستوریک انگلند تعلق 
دارد.

www.HistoricEngland.org.uk/advice/technical-advice/flooding-and-historic-buildings

تصاویر روی جلد
باال چپ: موانع موقت سیل که توسط مهندسان سازمان محیط زیست 

ایجاد شد.
تصویر به سازمان محیط زیست تعلق دارد.

وسط چپ: پس ازاینکه طغیان رودخانه سورن موجب شکسته شدن 
خاک ریزها شد، سیالب به منازل بیودلی، ووسترشر وارد شد.

تصویر از پل گلندل

ویراستاری و صفحه آرایی: هما کرمانیان

پایین چپ: خانه های سیل زده در استراتفورد، 2007.

باال راست: خشک کردن کلیسایی در گلوچسترشر با کمک پنکه.

پایین راست: سیالب در واحدهای تجاری تیوکزبری 2007.
تصویر از نیک کیرک
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مقدمه

هدف این دستورالعمل

اگرچه اغلب ساختارهای تاریخی ذاتاً مقاوم هستند و در 
قیاس با سازه های جدید، مقاومت نسبی بهتری در برابر 

سیالب دارند، اما کماکان در برابر سیالب آسیب پذیر به حساب 
می آیند. اغلب این ساختمان ها در معرض خطر آسیب های 
ناشی از سیل نیستند، بلکه عمدتاً با خطر آسیب های ناشی 
از مداخالت درمانی نامناسب از سوی پیمانکاران ناآشنا به 

کالبد تاریخی مواجه اند. این مسئله می تواند به صورت حذف 
غیرضروری اندودها و متعلقات و در معرض عوامل جوی 

قرار گرفتن کالبد صورت گیرد یا اینکه به واسطه استفاده از 
مصالح نامناسب در تعمیرات رخ دهد. معموالً هنگام تعمیرات، 

جایگزینی نعل به نعل در دستور کار قرار نمی گیرد.

حفاظت از ابنیه به معنای باقی نگاه داشتن کالبد اصیل 
و پاک سازی یا تعمیر به سیاقی کاماًل حساس است. 

معموالً امکان باقی نگاه داشتن اغلب ساختارهای چوبی، 
دیوارکوب های چوبی، کف پوش های چوبی و گچ کاری های 

تاریخی پس از سیل میسر است. در موارد زیادی شاهد آن 
بودیم مصالح خیسی که در نگاه نخست بسیار آسیب دیده 

به نظر می رسیدند، در خود محل باقی ماندند یا به شیوه ای 
مقرون به صرفه تعمیر شدند و مورد استفاده مجدد قرار گرفتند. 

اغلب آسیب ها می توانند در اثر روش های مصنوعی و سریع 
خشک سازی که به درستی امکان مهار و کنترل آن ها وجود 

ندارد، رخ دهند. شیوه های خشک سازی با هدف بهسازی اما 
نامناسب می توانند موجب تشدید آسیب های وارده به کالبد 

ساختمان های تاریخی شوند.

در برخی موارد، روش های معمول صنعت ساختمان و بیمه 
برای قابل سکنی کردن مجدد ساختمان ها پس از وقوع 

سیل می توانند زمینه ساز آسیب های جدی به جذابیت های 
ویژه معمارانه یا تاریخی در ساختمان های ثبت شده شود. 
برخی از کارشناسان برآورد خسارت، پیمانکاران بازسازی 

و مجریان ساختمانی فعال در این زمینه، در خصوص 
مواجهه با ساختمان های تاریخی یا صیانت قانونی از چنین 

ساختمان هایی دانش و تجربه بسیار محدودی دارند. 
ساختمان های قدیمی تر )معموالً متعلق به پیش از 1919 

میالدی( به لحاظ توان جذب و آزادسازی رطوبت، کاماًل 
متفاوت از ساختمان های مدرن که رطوبت را بیرون از خود 

نگاه می دارند ساخته شده اند و به همین خاطر، مستلزم اتخاذ 
شیوه ای متفاوتی برای درمان های پس از وقوع سیل هستند.

حوزه های مسئولیت

)Defra( دفرا

این نهاد بخشی از دولت است که مسئولیت تعیین خط مشی 
سرتاسری در قبال خطرات ناشی از سیل و فرسایش ساحلی 

در انگلستان را عهده دار است. اغلب اقدامات مدیریت سیل 
در سازمان محیط زیست انگلستان توسط دفرا پایه ریزی شده 
است و بودجه کمکی برای پشتیبانی از هزینه های پروژه های 

مدیریت سیل و خطرات فرسایش ساحلی را در اختیار 
مسئوالن محلی و اعضای انجمن پایش سطح آب قرار می دهد.

سازمان محیط زیست

بخشی از وظایف این سازمان آگاه سازی جامعه در خصوص 
وقوع سیالب رودخانه ها و دریا، تأمین تجهیزات هشدار وقوع 

سیل و ساخت مستحدثات دفاعی نگه دارنده سیل است.

شماره مستقیم پاسخگو در خصوص وقوع سیل  	
به صورت 24 ساعته

خدمات رایگان هشدار در خصوص مسیر وقوع سیالب 	

شرکت های آب

این شرکت ها مسئول تأمین آب پاک و بهسازی و دفع فاضالب 
شهری هستند. آن ها مسئول فاضالب عمومی و نگهداری و 

عملکرد این زیرساخت نیز محسوب می شوند.

مسئوالن محلی

نخستین جایی که باید برای دریافت مشاوره و راهنمایی در 
خصوص مسائل مربوط به سیالب تماس بگیریم، شوراهای 

محلی هستند.
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در این گزارش تالش شده است تا رهنمودهایی برای مالکان 
خانه ها و مغازه های کوچک و دیگر کسانی که با مدیریت 

ساختمان های تاریخی سروکار دارند ارائه شود و به این ترتیب، 
راه هایی که خطرات سیل مطرح می شوند و روش های آمادگی 
در برابر سیالب های احتمالی با نصب ادوات صیانتی را معرفی 

کرده ایم. همچنین به منظور کاهش آسیب ها و خطرات، 
اقدامات معقولی که در حین سیل و پس ازآن باید صورت گیرد 

نیز معرفی شده اند.

1

2

تصویر 1
سیالب در بیودلی 2007

تصویر از پل گلندل

تصویر 2
بقایای به جامانده از طغیان رودخانه کاکر در بخش های بیرونی خانه های واقع در 

کاکرماوس، کامبریا 2009
تصویر از آنا گاثورپه

در انتهای گزارش، فهرستی از اطالعات تکمیلی و عملیاتی 
ارائه شده است. 

اطالعات مربوط به ساختمان های تاریخی ویژه و راهنمایی 
در خصوص اینکه کدام اقدامات درمانی و تعمیرات مستلزم 

دریافت مجوز هستند، مقوله مجزایی است که باید از مسئوالن 
ادارات محلی میراث فرهنگی و متخصصان محلی حفاظت 

دریافت شود.
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1 - 1 - سیالب رودخانه ای

معموالً بارش های شدید باران که سطح رودخانه ها را باال 
می آورند، موجب سیالب رودخانه ای می شوند. رودخانه ها 

بسته به ظرفیتشان و دسترسی به سیالب دشت، به شیوه های 
متفاوتی بر آب های مازاد وارده فائق می آیند. سیالب دشت ها 

امکان ذخیره آبا مازاد را دارند و به این ترتیب، حجم آب 
رودخانه را کم کرده و شدت جریان آن را کاهش می دهند. 

ساخت وساز در سیالب دشت ها باعث کاهش ظرفیت ذخیره 
سیل می شود و به شکلی مؤثر موجبات تشکیل سیالب در 
پایین دست رودخانه را فراهم می آورد، زیرا این مسئله در 

بخش های قبلی به درستی حل نشده بود.

می شود،  پیش بینی  رودخانه ها  سیالب  احتمال  هنگامی که 
کسبه ای  و  ساکنان  به  است  موظف  محیط زیست  سازمان 

از سیل را دارند، هشدارهای الزم  که احتمال آسیب دیدن 
بدهد. را 

1 - 2 - سیالب ساحلی

سیالب ساحلی در اثر جزر و مد شدید و امواج پدید می آید. 
جزر و مدهای شدید معموالً در بهار و پاییز رخ می دهند. 
مصادف شدن افزایش تدریجی امواج کم فشار با جزر و مد 

شدید می تواند باعث شکل گیری امواج خروشان جزر و مدی 
شود. سازمان محیط زیست در خطوط ساحلی )کناره( بریتانیا 
جزر و مد را پایش می کند و هرگاه خطر سیالب احساس شد، 

هشدارهای الزم را می دهد. خطرات سیالب ساحلی می تواند 
به مراتب از افزایش حجم آب در رودخانه ها و مصب رودها به 

دریا، بدتر باشد.

بیشترین تغییر ساحلی به سرعت در هنگام طوفان های شدید و 
سیل ها رخ می دهند. این احتمال می رود که شکاف هایی دائمی 
در سدهای ساحلی ایجاد شود و به این ترتیب، محوطه هایی که 

پشت این جزایر سدی، زبانه های ساحلی )نوعی سد ساحلی 
ماسه ای در اطراف کرانه ها( یا توده های ماسه ای قرار دارند، در 

معرض جزر و مد و متعاقباً فرسایش دریایی قرار گیرند.

1 - 3 - سیالب آب های زیرزمینی، آب های سطحی و 
فاضالب

معموالً این نوع از سیالب در نتیجه باران های ناگهانی سیل آسا 
مخصوصاً در نواحی شهری پدید می آید و می تواند کاماًل 

غیرقابل پیش بینی باشد. سیستم های زهکشی قادر به مقابله با 
آب اضافی و سرریز نیستند. در نتیجه آسیب های بیشتری وارد 

خواهد آمد. هرکجا که گنداب ناپاک و آلوده به سیل تحمیل 
شود، جریان سیالب توسط فاضالب شهری آلوده می شود. 

اگر آب آلوده و سیستم زهکشی آب های سطحی )فاضالب( 
با یکدیگر ترکیب شوند، مسئولیت آن بر عهده شرکت های 
آب خواهد بود. لجن و الی آلوده ای که پس از فرو نشستن 

جریان سیالب باقی می مانند، می توانند خطراتی جدی برای 
سالمتی در پی داشته باشند. سیالب های لحظه ای در ماه های 

تابستان که میزان بارندگی کمتر و زمین به مراتب خشک تر 
و سخت تر است، نتایج بدتری به همراه دارد. به این ترتیب 

آب به طور مستقیم روی سطح زمین جاری و به میزان بسیار 
کمتری جذب آن می شود. همچنین اگر حجم باران بسیار زیاد 

باشد و زمین از رطوبت اشباع شده باشد، مشکالت مشابهی 
پیش خواهد آمد. مناظر سخت نفوذناپذیر که به مرور افزایش 

یافته اند، فقط باعث وخیم تر شدن شرایط می شوند.

1 - انواع سیالب

هر نوع از سیالب خطرات، مشکالت و متغیرهای )قاعده، زمان، سرعت و عمق( خاص خود را دارد. سه نوع عمده از سیالب وجود 
دارد که در ادامه به آن اشاره می شود.
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مسیل هایی که به صورت زیرآبگذر اجرا شده اند، در جریان 
بارندگی های بسیار شدید موجب سیالب می شوند، چراکه 

ظرفیت پذیرش جریان آب موجود را ندارند. چنانچه زباله یا 
نخاله ها باعث انسداد زیرآبگذرها شوند، احتمال سرریز شدن 

آب تشدید می شود.

هنگامی که جریان هدایت شده آب جاده ها و مسیرها به سمت 
زهکش بزرگراه حرکت و موجب خرابی آن شوند، احتمال 
وقوع سیالب در بزرگراه ها وجود خواهد داشت. معموالً در 
جاده های مناطق روستایی هدایت آب به سمت جوی ها و 

نهرهایی است که در امتداد جاده حرکت می کنند. مسئولیت 
زهکش بزرگراه ها بر دوش مسئوالن بزرگراه که عهده دار تعمیر 

و نگهداری آن ها هستند، قرار دارد.

بعضاً آب مازاد مناطق شهری از بزرگراه ها به سمت چاه های 
جذبی مجاور زهکش ها هدایت می شود و از آنجا به تدریج به 

سمت زمین حرکت می کند. سیالب های کلی می توانند موجب 
انسداد زهکش و فاضالب شوند و به این ترتیب فاضالب شهری 

را از طریق کانال زهکش، توالت ها و ماشین های شستشو 
پس می زنند. با نصب شیرهای صنعتی یک سویه )مانع جریان 

برگشتی( در فاضالب اختصاصی هر یک از امالک تا حد زیادی 
می توان این گونه سیالب ها را مهار نمود. حتی در مواردی که 
امالک به مسیر اصلی زهکش متصل نیستند، امکان ذخیره و 

تجمع فاضالب داخل ملک کماکان ممکن است. این سیستم ها 
پس از سیل باید توسط یک مهندس ذیصالح بازدید شوند.

بخش عمده ای از رهنمودها و اصول تعمیر در این گزارش 
به آسیب های ناشی از آب اضافی که به دالیلی چون 

پراکنده سازی ناکافی آب باران، انفجار لوله، سرریز آب از 
تأسیسات آبی یا آب مورد استفاده در اطفاء حریق ایجاد 

می شوند، ارتباط دارد.

3 4

65

تصاویر 3 - 6
3 - سرریز آب رودخانه سورن از کرانه رود در ُورچستر در سال 2007
4 - پاک سازی زهکش های جاده در وزکات، ِدون پس ازاینکه باران های 

سیل آسا موجب درهم  شکسته شدن زهکش ها شدند.
تصویر از بِن بیرچال

5 - پس از آتش سوزی سقف، بام کاه پوش این کلبه روستایی به شدت 
آسیب دید.

تصویر از دارل سایکز
6 - ریکولور، کنت. کلیسای نیمه ویران متعلق به قرون وسطی که در 

محل یک قلعه رومی و یک صومعه آنگلوساکسونی بنا شده است. محوطه 
در حال حاضر با زرهی از تخته سنگ ها حفاظت می شود و بدون آن ها، 

به سرعت فرسوده خواهد شد.
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ارزیابی از خطرات باید مسائل زیر را مدنظر قرار دهد:

توپوگرافی محلی - آیا خانه در مجاورت رودخانه،  	
مسیل یا نهر قرار دارد؟ آیا در یک سیالب دشت واقع است 
یا با خطر سیل های دریایی مواجه است؟ ساختمان چقدر 

نسبت به تراز در معرض خطرات سیل ارتفاع دارد؟ آیا 
موانع دفاعی در برابر سیل وجود دارد یا در آینده ایجاد 

خواهد شد؟

تاریخچه سیالب در محدوده - پیش ازاین چه زمانی  	
و چند بار سیل در این محدوده به وقوع پیوسته است؟ 
علت آن چه بوده است؟ سطح آب ناشی از سیل تا چه 

سطحی باال می آید؟

تعیین خطرات سیل برای یک ملک بر اساس منابع مختلف 
کار پیچیده ای است. نقشه سیل سازمان محیط زیست شروع 

مناسبی برای این کار است، زیرا در این نقشه خطرات 
رودخانه ها و سیل های ساحلی نمایش داده شده است. سایر 
منابع ایجاد سیل نظیر فاضالب سیالب لحظه ای و سیالب 

آب های زیرزمینی در این نقشه مشخص نشده است. همچنین 
شاخصی از سرعت، عمق و حجم جریان سیل وجود ندارد.

برای تهیه نقشه سیل، خطرات به سه سطح تقسیم شده اند.

شاخص - احتمال وقوع سیالب در هر سال بیش از  	
1.3 درصد )1 به 75( است.

متوسط - احتمال وقوع سیالب در هر سال 1.3 درصد  	
)1 به 75( و کمتر از آن است، اما از نیم درصد )1 به 

200( بیشتر است.

کم - احتمال وقوع سیالب در هر سال نیم درصد )1  	
به 200( و کمتر است.

تهیه نقشه سیل بخشی کلیدی از مدیریت خطرات سیل 
محسوب می شود که با افزودن اطالعات بیشتر، دقیق تر و 

جامع تر خواهد شد. در حال حاضر نقشه سیل موارد زیر را 
پوشش می دهد:

سیالب های ناشی از رودخانه ها یا دریاهای بدون موانع  	
دفاعی - محدوده سیالب دشت طبیعی که احتماالً از سیل 

متأثر می شود.

حوزه های محدوده هایی با 0.1 درصد خطر وقوع سیل 	

موانع دفاعی در برابر سیل - خاک ریزها و سدهای  	
خاکی، دیوارها و غیره

محدوده های منتفع از موانع دفاعی در برابر سیل با  	
خطر احتمال وقوع 1 درصدی سیل ناشی از رودخانه ها یا 

خطر 0.5 درصدی وقوع سیل دریایی در هر سال.

2 - مشخص نمودن خطرات سیل

شما باید کاماًل از گستره خطرات سیل برای خانه و شغل خود آگاه باشید. آیا در محلی پرخطر هستید؟ پیش از تصمیم گیری در 
خصوص نحوه مدیریت خطر و سطح اقدامات ایمنی موردنیاز در برابر سیل، باید از این مسائل مطلع باشید.
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در زمان های قدیم درک صحیحی در خصوص جانمایی 
ساختمان ها به گونه ای که خطرات سیالب برای ساختمان به 

حداقل برسد، وجود داشت. بسیاری از ابنیه قدیمی مجاور 
رودخانه ها و مسیل ها که احتمال وقوع و مواجهه با سیل در 

آنجا وجود داشت با مصالحی ساخته می شدند که توان مقابله 
با سیل های ادواری را داشتند.

فشارهای ناشی از ساخت وسازهای جدید باعث شده است تا 
از اراضی مورد استفاده برای ذخیره آب های سیل در گذشته، 

برای احداث ابنیه استفاده شود. این شکل از ساخت وساز باعث 
می شود بعضاً برخی از امالک قدیمی به خاطر کاهش ظرفیت 

ذخیره و توزیع آب سیل ها، در معرض خطر قرار گیرند.

تصاویر 7 - 9
7 - صومعه تیوکسبری در محاصره سیالب؛ برای مقابله با سیالب، 

پیشینیان درک خوبی از جانمایی صحیح ساختمان ها داشتند.
8 - کلیسای سنت مارگریت کینگز لین، تاریخچه ای از وقوع سیل در 

تصویر مشاهده می شود.
تصویر از انجمن صیانت از ابنیه باستانی

9 - سیالب کوتسولدز 2007
تصویر از سیمون کارینز - شهر کوتسولدز

7

8 9
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تصاویر 10 - 12
10 - سیل بندهای موقت در اطراف هتل پلوو واقع در آپتون، ُورچستر که 

از وقوع آسیب های بعدی پیشگیری می کند.
تصویر از دیوید دیویس

11 - هزینه های سازمان محیط زیست برای سیل بندها به صورت مداوم 
صورت می گیرد، اما بسیاری از ابنیه آسیب پذیر بی دفاع باقی می مانند.

تصویر به سازمان محیط زیست تعلق دارد.
12 - موانع محافظ موقت در برابر سیل در موضعی که سطحی آب 

رودخانه باال آمده است در بیودلی، ژانویه 2008.
تصویر از استیفن پوند

10

11 12
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سه مرحله مرتبط با وقوع سیل وجود دارد که باید مدنظر 
قرار داد:

آمادگی - ارزیابی، شناخت و مدیریت خطرات 	

واکنش - مقابله با سیالب هنگام وقوع آن 	

بهسازی - محدودسازی آسیب پس از وقوع سیالب. 	

3 - 1 - مهیا بودن بیمه

در ژوئیه 2013 انجمن بیمه های بریتانیا )ABI( و دولت یک 
یادداشت تفاهم در خصوص نحوه ایجاد یک طرح غیرانتفاعی 

موسوم به )Flood Re( تنظیم کردند. به این ترتیب نوعی 
بیمه سیل برای خانواده هایی که در معرض خطرات شدید 
سیل قرار دارند، ارائه می شد که قیمت معقولی داشت. این 

طرح باید در نیمه دوم سال 2015 اجرایی شود.

برای اطالعات بیشتر به وب سایت این انجمن مراجعه شود.
www.abi.org.uk

3 - آمادگی در برابر سیالب

آمادگی شامل چه مواردی می شود - با داشتن یک برنامه ریزی مناسب با حفظ حساسیت های الزم و اقدامات احتیاطی 
مقرون به صرفه، در بسیاری از موارد می توان بدترین آسیب های سیل را به حداقل رساند و بعضاً به طور کامل از آن پیشگیری کرد 

و به این ترتیب، آالم وارده پس از وقوع سیل را کاهش داد و مانع از هزینه های مالی تحمیلی به مردم، شرکت ها و دولت برای 
پاک سازی های پس از سیل شد.

3 - 2 - پاسداری از ابنیه در برابر سیالب

به رغم هزینه های قابل توجهی که درزمینه مدیریت سیل 
صورت گرفته است، کماکان حجم وسیعی از امالک در معرض 

خطرات سیالب قرار دارند. پیش بینی ها حکایت از آن دارد 
که محدوده قرارگیری بیش از نیمی از امالکی که با خطرات 
شدید سیالب مواجه هستند به گونه ای است که اجرای موانع 

عظیم سیل توسط دولت قابل توجیه نیست یا اینکه امکان 
دریافت کمک های مالی در آینده را ندارند.

ازاین رو استفاده از روش های صیانتی در مقیاس امالک نقش 
مهمی در کاهش آسیب های احتمالی آینده و هزینه های تحمیلی 

سیل ایفا می کند. پیش بینی می شود با این اقدامات می توان 
خسارات ناشی از سیل را بین 50 تا 80 درصد کاهش داد.

اقدامات مربوط به حفاظت در برابر سیل به دو شکل صورت 
می گیرد:

مانع از ورود سیل یا اقدامات عایق کاری - این  	
اقدامات به دنبال کاهش حجم آب ورودی به منازل و 

امالک هستند

مقاوم سازی در برابر سیل - این اقدامات به دنبال کاهش  	
آسیب های ناشی از ورود سیل به منازل و امالک هستند.
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راه های زیادی برای حفاظت از امالک و اموال در برابر 
ورود سیل ها یا کاهش اثرات آن ها وجود دارد. بااین حال 

کارهای حفاظتی باید با در نظر گرفتن حساسیت های 
مربوط به ساختمان های تاریخی صورت گیرند تا آسیبی 

به جذابیت های ویژه و انسجام ساختمان یا بقایای 
باستان شناسانه مرتبط با امالک وارد نیاید. اهداف باید به طور 

خاص روی حفاظت و احترام به ساختار و مصالح موجود 
متمرکز شوند. اقدامات مناسب سازی برای مقابله با سیالب 
مخصوصاً از نوع مقاوم سازی باید درخور و مناسب برای هر 

یک از امالک در نظر گرفته شوند، به بیانی نمی توان همه را 
با یک چوب راند.

روش های پاسداری در برابر سیل زمانی مقرون به صرفه تر 
می شوند که با اقدامات تعمیراتی مقاوم سازی در برابر سیل 

همراه شوند.

ارزیابی ایمنی در برابر سیل

ارزیابی ایمنی در برابر سیل همراه با سنجش خطرات سیل 
مشخص می کند که کدام خطرات و شکل صحیح پاسداری 
ارزش تفکر دارد. برای این کار باید از یک معمار یا ارزیاب 

ساختمانی که تجربه تعمیر و بهسازی ساختمان های قدیمی 
منطقه را دارد، استفاده نمود.

در این ارزیابی باید بخش های شاخص و آسیب پذیر 
ساختمان مشخص شوند. آیا ساختار بخش های مختلف 
ساختمان باهم فرق دارند؟ آیا بخش هایی از ساختمان 

مقاومت بیشتری نسبت به سایر بخش ها در برابر سیالب 
دارند؟ چه اقداماتی باید انجام داد که به شخصیت و کارکرد 

ساختمان آسیبی وارد نیاید؟

روش های پیشگیری از ورود سیل و مقاوم سازی در برابر 
آن

روش های مقاوم سازی در برابر سیل باید با توجه به نوع خطر 
سیل )قاعده، مدت، سرعت، علت و منبع( در نظر گرفته شود. 

برای مثال، سیالب های ناشی از آب های سطحی به سرعت و 
بدون هشدار قبلی ایجاد می شوند و زمان کافی برای استفاده 
از روش های موقت پیشگیری را نمی دهند، درحالی که امکان 
پیش بینی احتمال وقوع سیالب ساحلی و رودخانه ای بسیار 

زیاد است.

اگرچه برخی روش های ایمن سازی در برابر سیل نمی توانند 
بیش از چند ساعت در برابر آب مقاومت کنند، اما همین مقدار 
هم باعث می شود زمان ارزشمندی برای انتقال اقالم ارزشمند 
به نقاط ایمن در اختیار داشته باشیم. همچنین با این روش ها 

می توان نخاله های همراه با سیل را که خود موجب آسیب 
می شوند، از بنا دور نگاه داشت.

هرروز بر تعداد محصوالت موجود حفاظت در برابر سیل افزوده 
می شود و موسسه استاندارد بریتانیا برای محصوالت منطبق 
بر استانداردهای الزم، گواهینامه کیفی و صالحیت را صادر 
می کند. برای اطالعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید 

http://bluepages.org.uk

با مراجعه به آدرس زیر، راهکاری های دیگری را مشاهده 
می کنید که حساسیت بیشتری در قبال ساختمان های تاریخی 

به خرج داده اند.

http://www.floodforum.org.uk/ figs 13,22-(
.)24

نیروی حاصل از فشار آب را نباید دست کم گرفت، مخصوصاً 
زمانی که بخشی از امالک در محاصره سیالب در آمده باشد 

یا سیل به بخش هایی از آن نفوذ کرده باشد. دستورالعمل 
کلی حاکی از آن است که نباید اجازه بازگشت آب سیالب 

با ارتفاع بیش از یک متر داده شود، چراکه آسیب های 
ساختاری در پی دارد. در ساختمان های آجری و اسکلت 
چوبی، آب با عمق کمتر نیز می تواند باعث شکسته شدن 

دیوارهای بلند و باریک شود.

آب ناشی از سیل از طرق زیر می تواند وارد ساختمان شود:

محل اتصال مصالح و بندها 	

ترک های موجود در دیوارهای خارجی 	

دریچه های هوا و آجرهای سوراخ دار مخصوص تهویه 	

اطراف درها و پنجره ها 	

آستانه های درها 	

فضای خالی پیرامون لوله هایی که از دیوارها یا کف  	
عبور می کنند

دیوارهای جداکننده در خانه های ردیفی یا متصل به هم،  	
هنگامی که ملک مجاور در معرض سیل قرار دارد

سیستم فاضالب )بهداشتی( در اثر بازگشت جریان از  	
سیستم های زهکشی سیل زده

چاهک بازدید )منهول( 	

مدخل سرداب ها و زیرزمین ها 	

از سطوح زیر کف یا زیر پی. 	
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از متداول ترین روش های مقابله با سیل در مقیاس خود ملک 
و ساختمان می توان به محافظ های منافذ و مداخل مانند 
محافظ در و درپوش آجرهای سوراخ دار مخصوص تهویه 

اشاره داشت که برای سیالب های کوتاه مدت مناسب هستند 
و برای سیالب های طوالنی تر، استفاده از سیستم دیوارک های 

محافظ )skirt systems( که کل بنا را به شکل مؤثری عایق 
می کند، اشاره داشت. این ادوات فقط می توانند آب حاصل از 

سیالب را به مدت 20 الی 60 دقیقه از ساختمان دور نگاه 
دارند و مانند یک خلیج عمل می کنند.

استفاده از موادی که پوسته غیرقابل نفوذ ایجاد می کنند، برای 

مصالح سنتی که نیازمند تنفس هستند مضر هستند و باید 
نسبت به استفاده از آن ها اجتناب نمود.

تعمیر و نگهداری و مستندنگاری

تعمیر و نگهداری مناسب بخش مهمی از مقاوم سازی ابنیه 
قدیمی در برابر سیل محسوب می شود. سیالب های موضعی 

می توانند در اثر انسداد زهکش های کوچک، چشمه ها و نهرها 
ایجاد شود - باید مراقب باشیم که زهکش های اطراف اراضی 

مسدود نشوند و نهرها و مسیرهای حرکت آب باید به طور 
مرتب و مخصوصاً پس از بارش های سنگین، بازدید شوند.

تصویر 13: درهای ضدآب متداول
1 - قاب فلزی گالوانیزه و رنگ شده که داخل ماستیک قرار می گیرد و 

محل اتصال با مصالح را عایق می کند و روی پله ها و طرفین درها نصب 
می شود )استفاده از نبشی به عنوان راهکار جایگزین با خط چین نمایش 

داده شده است(.
2 - لوالهای مفصلی برای اطمینان از درزبندی کامل بین چهارچوب و 

درزبند هنگام چرخش درها.

3 - استفاده از ورق فلزی گالوانیزه در نمای برای درهای دارای چهارچوب 
فلزی.

4 - درزبندی الستیکی فشرده در طرفین و پایین نمای داخلی در برای 
ایجاد درزبند ضدآب در محل چهارچوب هنگام بسته بودن درها.
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تصاویر 14 - 21
14 - کیسه های شن در سیل های کوچک به عنوان ابزاری محدود اما مؤثر 

برای مقابله با ورود سیالب عمل می کند.
تصویر از پل گلندل

15 - ادوات موقت ضد سیالب مخصوص ساختمان ها از آسیب های بیشتر 
پیشگیری می کند و به سادگی نصب می شود.

تصویر از بنیاد فلودگیت
16 - درپوش منافذ و آجرهای سوراخ دار مخصوص تهویه مانع از ورود 

حجم زیاد آب به داخل ساختمان ها می شود.
تصویر از بنیاد فلودگیت

17 و 18 - نصب ادوات ضدسیل موقت روی پنجره های کشویی قائم.
تصویر از جان فیدلر

14 15

16

1817 19

20

21

19 - در این ساختمان های مجاور رودخانه تیمز از ادوات موقت مهار سیل 
استفاده شده است.

تصویر از داگالس کنت / انجمن صیانت از ابنیه باستانی
20 - تخته های چندالیه متصل به هم برای پیشگیری از ورود سیل در 

محل دروازه خانه ای در چیزویک، لندن.
تصویر از داگالس کنت / انجمن صیانت از ابنیه باستانی

21 - یک در محافظ ورود سیل در خانه ای واقع در کینگز لین.
تصویر از انجمن صیانت از ابنیه باستانی
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چنانچه زهکش ها یا نهرها، لوله ها یا زیرآبگذرها و دیگر 
مسیرهای محلی گذر آب دچار انسداد شدند، برای دریافت 

توصیه های الزم با مقامات مسئول محلی تماس حاصل شود، 
زیرا معموالً مسئولیت تعمیر و نگهداری زهکش ها به سختی 

محقق می شود.

اقدامات اساسی تعمیر و نگهداری نظیر اصالح بندکشی ها و پر 
کردن فضاهای خالی پیرامون لوله هایی که وارد دیوار خارجی 

می شوند، همگی مفید هستند. بررسی شود که زهکش ها 
آسیب ندیده باشند و به خوبی کار کنند. مطمئن شوید که 

سطح آب های زیرزمینی به حد کافی پایین باشد، بدان معنا 
که حداقل 15 سانتی متر پایین تر از کف تمام شده داخلی یا 

زیر الیه ضد رطوبت در دیوارهای محاط یا کف.

سطوح سخت و وسیع باعث تشدید حرکت رواناب می شوند 
و جذب آن توسط زمین را کاهش می دهند، ازاین رو استفاده 

از آن توصیه نمی شود. در سال 2008، مقررات برنامه ریزی 
شهری در خصوص استفاده از این سطوح در داخل امالک و 

اراضی خصوصی، محدودیت هایی قائل شد.

تهیه یک گزارش مستندنگاری تصویری کامل از داخل و خارج 
ساختمان، منبع ارزشمندی برای مواقعی خواهد بود که به 

انجام تعمیرات نیاز باشد، خواه علت این آسیب ها سیل و خواه 
دیگر عوامل باشد.

موانع موقت در برابر سیل

موانع موقت را می توان پیرامون ساختمان یا متصل به خود آن 
نصب نمود.

موانع متصل به هم با استفاده از وزن سیالب که در پشت مانع 
متوقف می شود، از رسیدن آب به ساختمان ممانعت به عمل 

می آورد. بااین حال نگهداری از ادوات این چنینی، نیازمند 
داشتن انبار است.

موانع متصل به درها و بازشوهای خارجی باعث افزایش آستانه 
مقاومت ساختمان در برابر رطوبت صعودی می شود. پس از 
رفع خطر سیالب، می توان آن ها را باز کرد و مجدداً ذخیره 

نمود. ازآنجاکه استفاده از این موانع فقط محدود به زمان سیل 
می شود، نسبت به موانع دائمی سیل آسیب بصری کمتری 
دارند، اما برای به حداقل رساندن تأثیر معمارانه آن ها، باید 

همه ادواتی که روی بنا نصب می شوند در سازگاری و همسازی 
مناسب با اثر تاریخی باشند.

طراحی های موانع مختص در و پنجره ها در تصاویر 22، 23 و 
24 نمایش داده شده اند. این تجهیزات در زمان نیاز به ساختمان 

نصب می شوند و پس از رفع خطر سیالب حذف می شوند.

درپوش آجرهای سوراخ دار مخصوص تهویه - درپوش های 
موقت آجرهای سوراخ دار مخصوص تهویه و دریچه های تهویه 
را می توان از فروشندگان محصوالت مقابله با سیل خریداری 
نمود. آجرهای سوراخ دار مخصوص تهویه و دریچه های تهویه 

تنها در زمان سیل باید پوشانده شوند و پس از اتمام سیل، 
برای کمک به خشک شدن و هدایت رطوبت و همچنین تهویه 

دائمی باید آزاد شوند.

ایجاد مانع با کیسه - کیسه های ماسه به عنوان ابزار محافظت در 
برابر سیالب های کوچک، خیلی کم اما بسیار مؤثر عمل می کنند. 
چیدمان آن ها باید با دقت کامل صورت گیرد تا هم درزها کاهش 

یابند و هم کیسه های فوقانی به راحتی روی الیه های زیرین قرار 
گیرند. اگر ارتفاع دیوارهایی که با این کیسه ها ساخته می شوند 
بیش از دو کیسه شن و ماسه باشد، آنگاه باید الیه پایینی با دو 
کیسه چیده شود و سپس الیه فوقانی آن نیز با دو کیسه چیده 
شده و نهایتاً الیه آخر، یک کیسه از شن و ماسه باشد. از معایب 
این موانع این است که بسیار سنگین هستند و به محض خیس 
شدن، مستعد پذیرش آلودگی ها می شوند. در گزینه های تجاری 

جایگزین برای آن ها، از مواد بی نهایت سبک با قابلیت افزایش زیاد 
حجم استفاده شده است.

موانع دائمی

می توان با بهره گیری از موانع دائمی نظیر دیوار حائل، 
دیوارها، دروازه ها و زهکش های مازاد جوی ها در محیط اطراف 

ساختمان ها مانع از ورود هرگونه آب به داخل آن شد. در 
صورت وجود بقایای باستان شناسی یا عناصر حائز اهمیت در 

محوطه، باید دقت بیشتری در انجام کار به خرج داد.

ازجمله راهکارهای دائمی برای محیط خود ساختمان می توان به 
نصب آستانه های مرتفع در محل ورودی در یا نصب مخازن موضعی 
در تراز طبقات پایین تر اشاره داشت. طراحی این موانع مستلزم دقت 

زیادی است، زیرا می توانند تأثیر به سزایی روی ظاهر، شخصیت و 
عملکرد ساختمان به جای بگذارند. مخازن موضعی باید با احتیاط 

کامل طراحی و اجرا شوند، زیرا ورود آب آن ها به ساختمان فرایند 
خشک سازی را با مشکالت بیشتری همراه می کند.

برای حفاظت دائمی می توان اقداماتی در خصوص دیوار 
پیرامونی یا حصار یا منظر اطراف ساختمان انجام داد که 
ازجمله آن ها باید به ایجاد دیوار حائل یا کانال های بیشتر 

زهکش اشاره داشت. 

برای ضدآب کردن درها و پنجره ها، هرگونه فضای خالی و 
حفره در اطراف آن ها را باید مسدود نمود. هرگونه الحاق و 
تغییر در ساختمان، باید با در نظر داشتن مقاومت در برابر 

سیل صورت گیرد.
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روش های مقاوم سازی در برابر سیل

 در خصوص امالکی که مداوم در معرض خطر سیالب هستند، 
بهتر است تا آسیب های بالقوه و هزینه هایی که در پی دارند 
را محدود نمود و زمانی که ساختمان بدون سکنه می ماند را 
به حداقل رساند. با انجام اصالحاتی در خصوص تأسیسات، 

اثاثیه و ادوات داخلی می توان آسیب ها را به حداقل رساند و 
ساختمان را در کمترین زمان ممکن برای اقامت مجدد مهیا 

ساخت.

مسائل زیر باید مدنظر قرار گیرند:

تأسیسات به شدت در برابر سیل آسیب پذیر هستند،  	
ازاین رو مقرون به صرفه تر آن است که این تأسیسات 

)تأسیسات الکتریکی، دیگ های بخار و کنتورها( در تراز 
طبقات مرتفع تر قرار گیرند.

در زیرزمین ها و اتاق های طبقات پایین که با خطر  	
سیل مواجه هستند، بهتر آن است سیم کشی جدید، 
جعبه فیوز و گرماسازها در ارتفاع بلندتر نصب شوند. 

مطمئن شوید که کابل های برق و سیم های عبوری از 
مسیر ترانک )trunk( از سقف پایین آمده باشند و از کف 

به سمت باال حرکت نکرده باشند.

در ساختمان های واجد زیرزمین و سرداب که با خطر  	
جدی سیالب مواجه هستند، یک چاهک فاضالب با یک 

شناور که از منبع تغذیه اضطراری تأمین نیرو می کند، 
کمک شایانی به تخلیه آب بالفاصله پس از سیالب خواهد 
کرد. در صورت امکان شرایط تهویه کامل برای زیرزمین و 

سرداب را فراهم نمایید.

در لوله کشی ها یک شیرفلکه برای جریان برگشتی  	
در نظر بگیرید تا از ورود فاضالب شهری به ساختمان از 

طریق زهکش و شبکه فاضالب ممانعت به عمل آید.

تعویض کف پوش های چوبی با کف سازی بتنی ضرورتی  	
ندارد. الوارهای چوبی کف پوش در برابر سیالب دوام 

می آورند و در نقاطی که امکان جذب آب به زمین فراهم 
باشد، به جای حفظ رطوبت به خشک شدن کمک می کنند 
که البته این مسئله در مورد کف پوش بتنی صدق نمی کند. 

اگر این کف پوش ها در اثر سیل به شکل غیرقابل تعمیری 
آسیب دیده باشند، می توان آن را با الوارهای نو جایگزین 

کرد یا اینکه از بتن آهکی برای کف پوش استفاده کرد که 
تخلخل و نفوذپذیری به مراتب بیشتری نسبت به بتن دارد.

دیوارهایی که با اندود آهکی پوشانده شده اند باید حفظ  	
شوند، زیرا این اندود مقاومت بهتری نسبت به اندودهای 

گچی یا تخته گچی دارد. در خصوص تعویض اندود گچ با 
اندود آهکی نهایت توجه را به خرج دهید.

آهک قابلیت گندزدایی مالیم به خودی خود را دارد 	

درهای چوبی یکپارچه نسبت به درهای چوبی مجوف  	
جدید، مقاومت بهتری در برابر آب دارد.

کمدها و درهای آشپزخانه که با MDF یا مغزی فیبر  	
ساخته شده اند، در برابر اندکی آب گرفتگی به سرعت آسیب 

می بینند.

کف پوش های کاشی به راحتی پاک سازی و شسته  	
می شوند

برای حفظ ایمنی متعلقات شخصی حائز اهمیت، آن ها  	
را از نقاطی که پتانسیل سیل زدگی را دارند دور سازید.

دریافت مجوز برای مقاوم سازی در برابر سیل و روش های 
ایجاد موانع

اقدامات تعمیر و نگهداری که روی جنبه های خاص معمارانه 
و جذابیت های تاریخی اثر تأثیری نداشته باشد، معموالً نیازی 
به مجوز قانونی ندارد. برخی اقدامات مربوط به ایمنی در برابر 

سیل ممکن است به مجوزهای ادارات برنامه ریزی محلی در 
خصوص بناهای ثبتی نیاز داشته باشد.

برای کار در بنایی واقع در محوطه های حفاظتی نیز ممکن 
است به مجوز نیاز باشد. با متصدی حفاظت و کارشناس 
میراث فرهنگی منطقه مشورت نمایید. به پیشنهاد بنیاد 

هیستوریک انگلند، اغلب اقدامات از جنس مداخله و الحاق در 
خصوص آثار ملی مستلزم دریافت مجوز از وزارت کشور است.

دریافت مجوز بابت انجام کارهای مربوط به حفاظت ابنیه 
در برابر سیالب، متأثر از تأثیر طرح های پیشنهادی روی 

جذابیت های تاریخی و معمارانه ابنیه است.
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3 - 3 - برنامه ریزی اضطراری

طرح های اضطراری وقوع سیل

جریان گاز، برق و آب قطع شود - مطمئن باشید که از  	
نحوه خاموش کردن این شبکه ها مطلع هستید.

دفتر تلفن: شماره بستگان، شرکت های بیمه، مسئوالن  	
محلی، مشاوران و متخصصان حرفه ای، بنایان و مجریان 

ساختمانی، متخصصان بازسازی

اقالم بی بدیل ارزشمند را به جای امن منتقل کنید 	

جعبه اقالم ضروری حین سیل )در دسترس باشد( 	

برنامه زیری برای انتقال به محلی که اعضای خانواده  	
و حیوانات خانگی در صورت لزوم تخلیه منزل بدان جا 

منتقل شوند- بررسی شود که هزینه این جابه جایی تحت 
پوشش بیمه است یا خیر؟

مستندنگاری تصویری از امالک و متعلقات خاص آن. 	

بسته ملزومات اضطراری سیل

چراغ قوه و باطری های یدکی 	

رادیوی باطری خور قابل حمل با باطری های یدکی 	

جعبه کمک های اولی 	

داروهای ضروری 	

لوازم بهداشتی ضروری و ژل آنتی باکتریال 	

دوربین برای عکاسی از آسیب ها 	

پول نقد و کارت های اعتباری 	

لباس های گرم و ضدآب و چکمه های حرکت در آب 	

تلفن همراه و شارژر 	

اسناد بیمه نامه 	

اجاق گاز سفری 	

مخزن نگهداری غذا و آب گرم 	

قرص های تصفیه آب 	

لباس گرم و پتو 	

مدارک شناسایی - گذرنامه / گواهینامه رانندگی 	

تصویر 22 )صفحه مقابل(
حفاظ در )1(: با نصب یک ورق هوابند، می توان سطح حفاظت را افزایش 

داد. )2( حفاظ: استفاده از تخته چندالیی یا ورق های مشابه که سطح 
خارجی آن رنگ شده است )3( تسمه چوبی رنگ شده و ثابت برای 

جانمایی تخته حفاظ

)4( شیار در کف سازی برای ایجاد موضع مناسب جانمایی لبه ورق چوب 
)5( با اجرای درزبند ضدآب در اطراف لبه های حفاظ، کارایی آن در سمت 

رو به بیرون بیشتر می شود.
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تصاویر 23 و 24

23 - حفاظ در: نمونه ای از به کارگیری تخته های در هم قفل شونده 
برای افزایش ارتفاع سطح تحت حفاظت )1( تسمه ناودانی های رنگ شده 
از چوب مقاوم یا فلز که در طرفین بازشو نصب می شود )2( حفاظ: تخته 

چندالیی یا ورق های مشابه که سطح خارجی آن رنگ شده است و قسمت 
باالیی دارای زبانه و بخش پایینی آن به صورت کام اجرا می شود )3( 

درزبندی لبه های تسمه ناودانی با ماستیک )4( نصب میخ برای جلوگیری 
از بلند شدن تخته ها )5( درزبندی مفاصل پیرامونی ضلع خارجی )سمت 

در معرض خطر( پس از سرهم بندی برای محافظت بیشتر )6( بسته به 
سطح خطرات می توان از تخته های بیشتر استفاده نمود )7( ایجاد شکاف 
در کف پوش برای جانمایی زبانه تخته ها )8( دستگیره اختیاری برای بلند 

کردن تخته در نمای پشتی.
24 - حفاظ پنجره های کشویی قائم )ارسی( معمول: مدل جمع 

شونده )1( ارسی: برای حفاظت بیشتر می توان قطعات ضدآب به هر یک 
از اجزای پنجره و آالت قائم و افقی آن افزود )2( حفاظ: تخته چندالیی 
یا ورق های مشابه که سطح خارجی آن رنگ شده است )3( نبشی فلزی 
رنگ شده گالوانیزه داخل بستری از ماستیک ضدآب و متصل به طرفین 

بازشو )4( چهارتراش مقاوم و رنگ شده برای تأمین فشرده شدن لبه 
پایینی تخته ها )5( ادوات چفت وبست برای سفت نگاه داشتن تخته و 

آب بندی آن به چهارتراش و نبشی فوالدی )6( فوم نواری چسب دار برای 
آب بندی و چسباندن به سمت پشت تخته )پایین و طرفین( و لبه زیرین 

تخته ها.

22 23

24

1
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4
1

2

3

5

2

4

نما

جزئیات 
مقطع

جزئیات پالن

سمتی که در 
معرض خطر است نما
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4 - 1 - پس از پیش بینی سیل چه باید کرد

پیام های هشدار سازمان محیط زیست در خصوص سیل  	
را بررسی کنید: ساعت سیل/ هشدار سیل/ هشدار سیل 

شدید/ همه به طور کامل و واضح

اقالم ضروری را جمع آوری کنید 	

بسته ملزومات اضطراری سیل را جمع آوری کنید و  	
برنامه شرایط اضطراری را نزدیک خود داشته باشید

اجاق گاز سفری و فندک را برای تهیه نوشیدنی گرم  	
آماده داشته باشید

تجهیزات موقت مقابله باسیل نظیر حفاظ ها، درپوش  	
آجرهای سوراخ دار مخصوص تهویه و محافظ درها را در 

محل خود قرار دهید

اقالم ارزشمند را به مکان امن یا طبقات باال منتقل  	
کنید

اقالم بیرونی ارزشمند را به زمین های مرتفع تر منتقل  	
کنید

4 - 2 - هنگام ورود سیل به ساختمان چه باید کرد

اگر سیالب در حال ورود به منزل بود، در شرایط  	
مطمئن شیر اصلی گاز، آب و منبع برق را قطع کنید

اگر پاهایتان داخل آب ناشی از سیالب است، به منبع  	
برق دست نزنید

سیالب می تواند به سرعت ارتفاع یابد؛ خونسردی خود  	
را حفظ کنید و به اطرافیانتان دلگرمی دهید و در صورت 

احساس خطر، با شماره های مربوطه تماس بگیرید

جریان سیالب خطرناک است؛ سالمندان و کودکان را  	
از آن دور نگاه دارید

در صورت تماس دست با آب سیالب، سریعاً دست  	
خود را شستشو دهید. ممکن است آلودگی ها به سیالب راه 

یافته باشند

اگر ارتفاع سیالب بیش از 1 متر باشد، برای کاهش  	
خطرات آسیب ساختاری، اجازه دهید آب به ساختمان 

وارد شود

به توصیه های نهادهای خدمات اورژانسی گوش کنید  	
و هرگاه دستور به تخلیه امالک دادند، سریعاً این کار را 

انجام دهید

4 - مواجهه با سیل
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4 - 3 - بازگشت به ساختمان

آیا شرایط امن شده است؟ ممکن است خطرات پنهان  	
و سطوح لغزنده زیر سطح سیالب از دید مخفی باشند

پیش از ایستادن درون آب سیالب مطمئن شوید که  	
جریان اصلی برق قطع شده باشد

با توجه به احتمال آلوده بودن آب سیالب، از ابزاری  	
چون ماسک صورت و روپوش و دستکش ضدآب استفاده 
کنید. تا حد ممکن از محدوده های آسیب دیده دور بمانید

هرگونه لوازم برقی را از برق بکشید 	

مستندنگاری تصویری )عکس و فیلم( از آسیب های  	
ناشی از سیل

تهیه فهرستی از اقالم/محدوده های آسیب دیده و  	
نوشتن نکات ضروری، برای دریافت خسارت از ادارات بیمه 

بسیار مفید است- یک نسخه پشتیبان از مستندات خود 
تهیه کنید و نزد خود نگه دارید

برای کاهش رطوبت، پنجره ها را باز کنید. 	

4 - 4 - اعالم به بیمه

در اسرع وقت با بیمه گر خود تماس بگیرید و به طور  	
دقیق، سطح تحت پوشش بیمه و هر آنچه شامل بیمه 

می شود را معلوم سازید )مانند محل اقامت موقت، بازرسی 
تأسیسات و امثال آن(.

به بیمه گر اطالع دهید که ساکن یک ساختمان  	
قدیمی هستید و بکوشید از انتصاب کارشناسان برآورد 
خسارت، ارزیاب ساختمانی و پیمانکارانی که در زمینه 

ساختمان های تاریخی مجرب هستند توسط بیمه، مطمئن 
شوید. همچنین در صورت لزوم با استخدام یک ارزیاب 

ساختمانی یا معمار مجرب در زمینه ابنیه قدیمی توافق 
کنید - دستمزد معقول این افراد در چهارچوب قانونی قابل 

پرداخت از سوی بیمه خواهد بود.

پس از آگاهی شرکت بیمه و توافق بر سر اقدامات  	
اجرایی، ابتدابه ساکن باید آب های ایستا در ساختمان 

تخلیه شوند و فرایند خشک سازی شروع شود. هرچه شروع 
خشک سازی به تعویق بیفتد، احتمال آسیب های ناشی از 

نفوذ رطوبت به کالبد ساختمان افزایش می یابد. این مسئله 
می تواند با آسیب های ثانویه ناشی از خاصیت مویرگی، 

تبخیر یا تورق سطحی همراه باشد.

ممکن است بیمه گر به اطالعات زیر نیاز داشته باشد:

زمانی که هشدار وقوع سیل داده شده است 	

زمانی که جریان آب سیل به ساختمان وارد شده است 	

نمایش ارتفاع آب داخل ساختمان روی سطح دیوار 	

عکس ها و تصاویر ویدئویی. 	

اگر بیمه نیستید، برای دریافت کمک های احتمالی با  	
مقامات محلی تماس حاصل نمایید. به همین ترتیب با یک 

معمار یا ارزیاب ساختمانی مجرب در زمینه ابنیه تاریخی 
و همچنین بناهای قدیمی سیل زده تماس بگیرید. مطمئن 

شوید که فقط از پیمانکاران مجرب در زمینه چنین 
کارهایی استفاده کنید. معموالً برخی پیمانکاران بی اعتنا به 

اصول اخالقی در اطراف قربانیان سیل می پلکند تا از این 
نمد برای خود کالهی بدوزند.
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عمق آب و شدت جریان آن 	

مدت زمان طول کشیدن آن 	

مدت زمان باقی ماندن آب در ساختمان 	

نوع مصالح مصرفی در ساختمان 	

میزان آالینده هایی که در سیالب بوده اند 	

مدت زمان موردنیاز برای آغاز فرایند خشک سازی. 	

سیالب های کم عمق )سطح آب پایین تر از تراز همکف( در 
اکثر مواقع آسیب جدی در پی ندارد، اما احتمال نفوذ آب به 

سرداب و زیرزمین و زیر ساختمان وجود دارد.

هنگامی سطح سیالب از تراز همکف باالتر باشد و با اندودهای 
داخلی، پریزهای برق، تجهیزات آشپزخانه، فرش، مبلمان و 
وسایل شخصی تماس یابد، هزینه خسارت افزایش خواهد 
یافت. افزایش عمق سیل به یک متر باالتر از طبقه همکف 
می تواند موجب آسیب های ساختاری برای ساختمان شود 

و نباید مانع حرکت آن شد، مخصوصاً اگر شرایط تعمیراتی 
ساختمان نامناسب باشد، اگرچه کم پیش می آید که انسجام 

ساختاری ابنیه تاریخی قابل اغماض باشد.

آسیب های حاصل از سیالب به دو گروه آسیب های اولیه و 
آسیب های ثانویه تقسیم می شوند. آسیب اولیه مانند انبساط، 

انقباض، لک شدگی و امثال آن است که کاماًل مشهود 
هستند. آسیب های ثانویه تأثیرات متعاقب سیالب هستند 

که می توان به جابه جایی رطوبت به محدوده هایی که از ورود 
اولیه رطوبت مصون مانده اند، اشاره داشت. افزایش بخارآب 
در ساختمان می تواند باعث رشد کپک ها شود، مگر اینکه 
با تهویه یا رطوبت زدایی مانع از آن شویم. مصالح نم بین 

)هایگروسکوپیک( که رطوبت را جذب می کنند به رشد کپ 
کمک خواهند کرد، زیرا مقادیر زیادی رطوبت را در سطح خود 

حفظ می کنند. همچنین اگر دمای سطحی مصالح با قابلیت 
جذب کمتر آب به حدی کاهش یابد که رطوبت را تا حد 

زیادی به باال منتقل کنند، این پدید امکان وقوع خواهد داشت. 
اگر تولید بخار بیش از میزان حذف آن باشد، افزایش دما نیز 

خطرناک است. پیشگیری از آسیب های ثانویه را با اصطالح 
"کاهش" می شناسند.

5 - پس از سیل
به�حداقل�رساندن�آسیب�های�سیل�در�ساختمان�های�قدیمی

اصول کلی - ورود سیالب به ساختمان بی شک موجب بروز برخی آسیب ها می شود که نیازمند پاک سازی، خشک سازی و تعمیرات 
است. بااین حال دامنه و میزان آسیب به عوامل زیر بستگی دارد:
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هشدار

در برخی موارد ممکن است شرکت های بیمه، کارشناسان 
برآورد خسارت و پیمانکاران برای رفع مشکالت سیل، 

آسیب های جدی به کالبد تاریخی وارد کنند و بعضاً مقررات 
ساختمان های ثبتی را نقض نمایند.

برخی از این آسیب ها عبارت اند از حذف و برداشتن غیرمجاز 
تخته های خیس دیوارکوب های چوبی یا کف پوش ها و حذف 

کامل اندودهای آهکی از روی دیوارهای ابنیه ثبت شده.

در صورت هرگونه تردید در این موارد، پیش از آغاز 
خشک کردن ساختمان و رفع آسیب های سیل، با کارشناسان 

محلی حفاظت از ابنیه تاریخی مشورت کنید و ببینید آیا 
اقدامات مذکور مستلزم دریافت مجوز است یا خیر.

تصاویر 25 - 28 
25 - بیرون راندن آب گل آلود از یک مغازه پس از سیالب ِشروزبری.

تصویر از پل گلندل
26 - مبلمان یک کلیسای سیل زده پیش از نصب مجدد به دقت 

بسته بندی و برچسب گذاری شده و کاماًل موردحفاظت واقع شده است.
تصویر از فیل هادلی

27 - پس از وقوع سیالب، ساختمان های تاریخی در معرض خطر 
آسیب های ناشی از حذف غیرضروری تجهیزات و اندودها هستند )مشابه 

تصویر حاضر(.
تصویر از سیمون کارینز / کوتسولدز

28 - سیالب در بیودلی )2007(
تصویر از پل گلندل

25

26 27

28
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آسیب های ناشی از آب به سه دسته تقسیم می شوند:

پاک - ناشی از نشت لوله آب 	

خاکستری - نشت از شبکه داخلی آب کشی همراه با  	
مقدار آب هدررفته از تجهیزاتی چون ماشین لباسشویی

سیاه - آب حاصل از منابع خارجی که بسته به  	
سرمنشأ آن می تواند حاوی درجاتی از آلودگی باشد.

در مورد ابنیه بیمه شده، معموالً بیمه گر یک پیمانکار رفع خطر 
به کار می گیرد که وی در گام نخست، ارزیابی اولیه از خطرات 

را به عمل می آورد. این ارزیابی همه خطراتی را که متوجه 
مالک است را پوشش می دهد. همچنین پیمانکار اولویت 

اقدامات را تعیین می کند: در این ارزیابی به حداقل رساندن 
آسیب های اولیه و میزان احتمال وقوع آسیب های ثانویه در 

نظر گرفته می شود.

حذف آلودگی آب سیاه که قطعاً توسط اثاثیه و فرش ها 
جذب شده اند، در اولویت نخست قرار ندارد زیرا گندزدایی 

به استثنای اقالم بسیار ارزشمند و واجد شاخصه های تاریخی، 
عمل مقرون به صرفه ای نیست. پیمانکاران بازسازی، فهرستی از 
اقالم حذف شده و مواردی که هزینه تعمیر گزافی دارند، تهیه 
خواهند کرد. این گزارش برای تصویب در اختیار کارشناسان 

برآورد خسارت قرار می گیرد.

همچنین پیمانکار یک ارزیابی اولیه از آسیب ها و اقدامات 
مرمتی به همراه هزینه های آن ها تهیه می کند.

در مورد ساختمانی هایی که تحت پوشش بیمه نیستند، 
پیمانکار باید مستقیماً توسط مالک و تحت نظارت مسئوالن 
محلی میراث فرهنگی به کار گمارده شود. انجمن بریتانیایی 

مدیریت آسیب )BDMA( به این منظور چک لیستی با عنوان 
)مستندنگاری اقدامات بازسازی خرابی های سیل و پیمانکاران 

منصوب مالکان( تهیه کرده است.

درصورتی که قباًل از آسیب ها عکاس ی نکرده اید، اقدام به این 
کار نمایید.

پیمانکار مرمت باید قادر به تشخیص و ارزیابی عناصر حائز 
اهمیت در ابنیه قدیمی تر باشد )چه چیز را می توان نجات 

داد و نجات چه چیز ضروری است(. پیمانکاران کم تجربه یا 
بی تجربه در زمینه کار روی ساختمان های تاریخی، خسارات 

زیادی به همراه خواهند داشت.

کارشناسان برآورد خسارت و همه پیمانکاران طرف قرارداد، 

برای هر دو طرف بیمه گر و بیمه گزار کار می کنند. هرگونه 
ابتدا باید به کارشناسان برآورد خسارت  اختالف پیش آمده 

ارجاع داده شود و پس ازآن است که می توان قرارداد را 
نمود. فسخ 

5 - 1 - انتظار برای فروکش کردن آب

زیرزمین ها فضاهای  قدیمی،  اغلب ساختمان های  در 
پرخطری هستند که غالباً با آب پر می شوند. باألخص 

دریچه های ذغال سنگ مسیر سهل الوصولی برای ورود 
این فضاها محسوب می شوند. پیش ازاینکه برای  به  سیالب 

ارزیابی  با پمپ تصمیم بگیرید، یک  تخلیه آب زیرزمین 
موشکافانه از شرایط زهکش های موضعی در اطراف ملک و 
پیرامون ساختمان به عمل آورید. اگر سطح آب در اطراف 
ملک باال باشد، احتمال دارد پمپاژ آب باعث افزایش فشار 

خارجی روی دیوارهای پی شود و متعاقباً سازه هایی که 
دیوار شکننده و نازک دارند، دستخوش فروپاشی به سمت 

داخل خواهند شد. پمپاژ پیش از فروکش کردن سیالب 
کاری عبث است: تا زمانی که سطح آب های زیرزمینی 

باالتر از تراز زیرزمین است، آب از طریق دیوارهای 
زیرزمین برای ایجاد تعادل به داخل نفوذ خواهد کرد.

بسیاری از ساختمان های قدیمی بریتانیا سقف دوپوسته 
)معلق( دارند: حفره های زیر سقف باید بررسی شوند که آب 

در آنجا تجمع نکند و همان روند زیرزمین در این فضاها 
تکرار می شود. سیالب باید به خودی خود فروکش کند، اما 

درصورتی که میسر بود می توان با ایجاد حفره های زهکش و 
پمپاژ آب به بیرون به این فرایند کمک کرد.

5 - 2 - خشک سازی اولیه، پاک سازی و ضدعفونی سازی

بررسی ایمنی

پیش از آغاز به پاک سازی و ضدعفونی سازی، باید یک ارزیابی 
از خطرات مربوط به ایمنی و سالمت صورت گیرد.

پاک سازی و ضدعفونی سازی

پیش از انجام پاک سازی و ضدعفونی سازی، باید اقالم و 
اثاثیه ای که تعمیر آن ها جنبه اقتصادی ندارد، به صورت 

انتخابی حذف شوند. در خصوص ابنیه بیمه شده، حذف اقالم 
باید به تأیید کارشناسان برآورد خسارت برسد.

اگر بخش های غیرضروری بنا لخت و الیه برداری شوند، در این 
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مرحله شاهد آسیب های جدی به ابنیه تاریخی و بعضاً تخریب 
عناصر معمارانه در بنا خواهیم بود. هرچقدر که استادکاران 

حرفه ای و صناعت جدید عالی در اختیار داشته باشیم، باز هم 
قادر نخواهیم بود که جذابیت های تاریخی، باستان شناسانه و 

هنری نهفته در مصالح، اجزا و اندودهای ساختمان های تاریخی 
را تکرار کنیم.

در صورت فرسایش شدید و از بین رفتن عناصر آسیب دیده، 
جایگزینی و مرمت ساختمان تاریخی حین تعمیرات قابل 
توجیه خواهد بود، اما اغلب مصالح پس از فروکش کردن 

سیالب پیدا می شوند و به رغم آسیب دیدگی و کثیف بودن، 
کماکان برای احیا، حفظ و استفاده مجدد ارجحیت دارند، زیرا 

ویژگی های خاص بنا را حفظ خواهند نمود.

در صورت هرگونه تردید، با مسئوالن محلی حفاظت مشورت 
کنید یا از مشاوره معمار، ارزیابان ساختمانی، مهندس یا 

حفاظتگرانی که تجربه کار روی بناهای تاریخی را در کارنامه 
خود دارند بهره ببرید.

پیش از پاک سازی با آب، مطمئن شوید که همه 
تجهیزات برقی خاموش هستند. از آب پرفشار برای 

شستشو استفاده نکنید، زیرا عالوه بر آسیب های احتمالی 
به مصالح تاریخی، نوعی مه معلق حاوی ریزاندامگان 

)میکروارگانیسم( مضر ایجاد می کند. استفاده از آب پاک 
کم فشار توسط کاربرانی که لباس محافظ مخصوص بر تن 

دارند، به مراتب ایمن تر است. هنگام شستشوی وسایل تزئینی و 
عناصر لق شده یا آسیب دیده، نهایت دقت را به خرج دهید که 

دچار شکستگی نشوند.

به محض فروکش کردن سیالب، باید با استفاده از آب سالم 
نسبت به زدودن گل و الی، کثیفی ها و ذرات به جای مانده 
از سیل اقدام شود. تا خشک شدن بقایای سیل صبر نکنید؛ 
حذف گل مرطوب ایمن تر و راحت تر صورت می گیرد. بیل 

پالستیکی کمتر از بیل آهنی آسیب رسان است.

گل والی عالوه بر کف و مبلمان، روی دیوارها و حفره های کف 
نیز انباشته می شوند. پریزهای برق، لوله عبور سیم و شیار 

دیوار را باز کنید و کاماًل شستشو دهید. پیش از بستن مجدد 
این بخش ها، منتظر شوید کاماًل خشک شوند. همه مسیرهای 

عبور تأسیسات و همچنین زهکش ها، مجاری و دریچه های 
بازدید را به طور کامل پاک سازی کنید.

5 - 3 - ارزیابی و مستندنگاری آسیب ها - ارزیابی 
پس از سیل

پس از گندزدایی و پاک سازی و برخی خشک سازی های 
اولیه در بنا، زمان یک ارزیابی تفصیلی از آسیب ها و اقدامات 

تعمیری موردنیاز فرا می رسد. ابتدا یک بررسی به لحاظ شرایط 
ایمنی و سالمت انجام دهید و مشخص کنید که آیا امکان 

ارزیابی ساختمان بدون خطرات احتمالی وجود دارد یا خیر. 
در بناهای بیمه شده، بیمه گذار یک ارزیاب ذیصالح ساختمانی 

را برای انجام ارزیابی از شرایط پس از سیل به کار می گمارد 
که البته این امر همیشه رخ نمی دهد. ممکن است شما به 

دنبال دریافت مشاوره از یک متخصص تعمیرات ساختمان های 
تاریخی باشید تا وی یک ارزیابی جداگانه از کارهای الزم انجام 
دهد، زیرا در این مرحله برخی کارهای غیرضروری حذفیات و 

تغییرات شدید قابل شناسایی می شوند.

در این مرحله برای مستندنگاری، می توان عکس های بیشتری 
از مناطقی که قباًل زیر سیالب بودند تهیه نمود. این اسناد 

برای بیمه گذاران و ارزیابان ساختمانی، معماران و دیگر 
متخصصان همکار در تعمیرات بسیار ارزشمند خواهد بود، 

زیرا ایشان را از دامنه آسیب های کالبدی و نیازمند مداخالت 
تخصصی آگاه می سازد.

در این ارزیابی باید همه جوانب ساختمان که احتمال 
آسیب دیدن از سیالب را دارند مورد بررسی قرار داد، اعم از 
آسیب های بالقوه ساختاری یا ناشی از نشست تا آسیب های 
سطحی مصالح در داخل و خارج ساختمان. میزان رطوبت 
موجود در عناصر مختلف ساختمان نیز باید بررسی شود. 

اغلب ساختمان های تاریخی دارای ترکیبی از مصالح مختلف با 
درجات متفاوتی از تخلخل هستند.
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معموالً در ارزیابی باید حوزه های زیر را مدنظر قرار داد:

دیوارهای خارجی 	

دیوارهای داخلی 	

عناصر مربوط به کف و سقف طبقات 	

زیرزمین و سرداب و حفره های موجود در کف ها 	

تأسیسات ساختمان 	

اسباب و وسایل. 	

مسائل سازه ای

معموالً سیالب به ناپایداری خطرناک سازه ای منجر نمی شود، 
مگر اینکه خاک زمین اطراف پی به جد توسط سیالب شسته 

شده باشد یا اینکه طوفان های سهمگین دریایی یا جریان 
شدید سیالب آسیب جدی به ساختمان وارد کرده باشند. 

معموالً در مناطقی نظیر سینه کش کوه ها و تپه ها که با 
جریان های سریع سیالب مواجه اند و امکان رانش زمین وجود 
دارد، احتمال وقوع آسیب به مراتب بیشتر است؛ همچنین در 
نواحی نزدیک به دریا با شکسته شدن دیوارهای موج شکن، 

این خطر تشدید می شود.

عالئم آسیب ساختاری شامل شکم دادگی یا بیرون زدن 
قسمت هایی از ساختار مصالح می شود که به واسطه اثرات 

شدید، فشار بیش ازحد یا پی های آسیب دیده علی الخصوص 
در گوشه های ساختمان، پدید می آیند. ترک های بزرگ تر از 
6 میلی متر باالی درها و پنجره ها و در انتهای نما، هرگونه 

سرسفت شدن جرزها و دیوارها، کج شدن و فرونشست 
سازه ای که پیش ازاین آشکار نبوده است یا پیش از وقوع 

سیل وجود نداشته اند، نیازمند بررسی های بسیار ویژه هستند. 
سیل ها می توانند از ضعف های ساختاری موجود نظیر الوارهای 

پوسیده خارج از دید، نهایت سوءاستفاده را ببرند.

در این صورت، هنگام وقوع سیل با خدمات اضطراری 
)اورژانسی( تماس بگیرید و پس ازآن نیز، با مسئوالن محلی 

نهادهای متولی امور ساختمانی مشورت کنید تا رهنمودهای 
الزم را در اختیارتان قرار دهند. در مورد بناهای ثبت شده، 

حتماً باید با کارشناسان حفاظت ادارات محلی میراث فرهنگی 
تماس حاصل شود.

معماران، ارزیابان ساختمان و مهندسان سازه مجرب در 
زمینه حفاظت و تعمیرات سازه ای ساختمان های تاریخی 

به کمک فراخوانده شوند. آن ها راهکارهای درمانی مناسبی 
به عنوان جایگزین جمع آوری و ساخت مجدد ساختمان ارائه 

خواهند کرد.

راه اندازی مجدد تأسیسات

پیش از وصل کردن شریان گاز و برق، از شرکت های مربوطه 
مشورت بگیرید. برای پیشگیری از ایجاد اتصال کوتاه جریان 

برق در اثر رطوبت یا آلودگی های به جای مانده از سیل، پیش 
از وصل برق باید سیستم های برقی باز شوند، پاک سازی شوند 

و بسته به مشکل، خشک سازی یا تعویض شوند. سیستم ها باید 
پیش از راه اندازی توسط یک برق کار مجرب و ذیصالح بررسی 

شوند و به تأیید وی برسند.

مخزن گاز، لوله کشی ها و کنتور آن به طورمعمول در برابر آب 
مقاوم هستند. اما در زمان سیل ممکن است گل و رطوبت 

وارد مشعل ها، سیستم پیش ران و اجزای برقی دیگ های بخار 
و مشعل آن شده و بدان ها آسیب رسانده باشند. پیش از 

راه اندازی و استفاده مجدد از این اجزا، باید آن ها را بازرسی، 
پاک سازی، خشک سازی و آزمایش نمود تا ایمنی را به خطر 

نیندازند.

در نواحی ساحلی این خطر وجود دارد که نمک آب دریا باعث 
پوساندن اتصاالت فلزی و همچنین لوله های فلزی برق و جعبه 

کلیدها شوند. بررسی سهل انگارانه خشک بودن اجزای فلزی 
تأسیسات برقی و گازی کفایت نمی کند؛ این تجهیزات باید 

مطابق آنچه باال گفته شد بررسی شوند.

دودکش ها نیز مشکالتی در پی خواهند داشت: به واسطه 
تبدیل رطوبت جذب شده درون آجرها به بخار، روشن کردن 
آتش بالفاصله پس از سیل می تواند آسیب های ساختاری در 

پی داشته باشد.

زهکش ها و فاضالب ها

پس از سیل ممکن است سیستم های زهکش و دفع آب 
آلوده و پسماند توسط گل والی مسدود شوند. تا پیش از رفع 

مسدودی شبکه اصلی زهکش توسط مقامات محلی، باید تأثیر 
باران های مداوم و زهکش آب های زائد ساختمان به دقت پایش 

و مدیریت شود تا دچار سیالب دیگری نشویم. مسئولیت 
پاک سازی مسیر زهکش ساختمان بر عهده خود مالک است.

افزایش ارتفاع آب در محل شترگلوهای تأسیسات خرد )برای 
مثال روشویی، حمام و توالت( باید به نظر مسئوالن اداره آب 
برسد. داخل سینک و توالت به طور مدام آب را با فشار بریزید 

تا به شستشوی سیستم کمک کند.

نجات اقالم کنده شده و آسیب دیده

مصالح را دور نریزید و تا حد امکان حفظ کنید )حتی اقالمی 
که به شدت آسیب دیده اند(. پاک سازی و خشک سازی مداوم 



 29

همراه با حفاظت و تعمیرات می تواند باعث نجات آن ها شود. 
در غیر این صورت می توان از آن ها به عنوان الگوی ساخت 

مجدد وسایل و متعلقات ساختمانی جدید استفاده کرد.

امنیت

ممکن است برای دور نگاه داشتن افرادی که نباید در بنا حضور 
داشته باشند، مجبور به انجام اقدامات امنیتی باشیم. مسئولیت 
این امر معموالً بر عهده پیمانکار مجری کار است. باز کردن در 

و پنجره ها برای خشک کردن ساختمان فرصتی را برای ورود 
غیرمجاز دزدان فراهم می کند، مخصوصاً زمانی که افراد زیادی 

در حال تردد هستند.

می توان تخته چند الیی سوراخ شده یا شبکه های سیمی را به 
بازشوها به صورت موقت وصل کرد تا عالوه بر ممانعت از ورود 
غیرمجاز، شرایط تهویه نیز فراهم شود. در پنجره های کشویی 

به عنوان راهکار جایگزین می توان لنگه ها را به اندازه 10 
سانتی متر در باال و پایین باز گذاشت و آن را به چهارچوب پیچ 

کرد تا هم تهویه و هم امنیت به صورت هم زمان فراهم شود.

استفاده از سیستم های هشدار یا قفسه های نگهداری ایمن نیز 
راهکار مفیدی است.

5 - 4 - خشک سازی

پس از تکمیل عملیات گندزدایی و پاک سازی می توان 
برنامه خشک سازی را آغاز نمود. برای خشک سازی سریع 

ساختمان های قدیمی نباید تأسیسات گرمایش مرکزی را تا 
حد نهایی روشن کرد، زیرا این امر آسیب های زیادی در پی 
دارد. عناصر نازک چوبی اعم از درها، کف پوش ها و تیغه ها 

در این شرایط می توانند دستخوش اعوجاج، چرخش یا تورق 
شوند؛ ممکن است نمک های محلول در سنگ های قدیمی 

و گچ بری ها حرکت کنند و موجبات پوسته شدن، پودر شدن 
و حذف الیه های رویی گردند؛ امکان دارد بسیاری از سطوح 
رنگ شده دچار پوسته شدگی و کنده شدن الیه رویی شوند. 

ممکن است آسیب اقدامات درمانی بیش از خود سیالب باشد.

دمای بیش از 18 درجه می تاوند زمینه ساز رشد کپک ها شود. 
در مقابل کاهش دما به زیر 4 درجه سانتی گراد باعث ایجاد 

بلورهای یخ در مصالحی که رطوبت را جذب کرده اند می شود 
و متعاقباً با خطر تورق و کنده شدن الیه های رویی مواجه 

خواهیم بود.

خشک سازی سریع می تواند نتیجه سطحی و موقت در پی 
داشته باشد، زیرا سطوح به سرعت خشک می شوند اما دل کار 
در دیوارهای حجیم کماکان خیس باقی می مانند. این مسئله 

باعث آسیب های ثانویه ای می شود که معموالً پس از اتمام 
کارهای تعمیراتی خود را نشان می دهند.

به رغم فشار در تسریع خشک سازی ساختمان های تاریخی 
برای حضور مجدد سکنه، توصیه می شود این کار به نرمی 

و آرامی صورت گیرد و ابتدا کار بر عهده تهویه طبیعی 
)با کمک پنکه های مکانیکی( نهاده شود. تهویه همه جانبه 

به طور گسترده ای با کمک جابه جایی هوا )به طور طبیعی یا 
کنترل شده با پنکه ها( حاصل می شود. تحقیقات حاکی از 

دومرحله ای بودن فرایند خشک شدن است: مرحله نخست، 
خشک شدن با انتقال مایع به سطح و خشک شدن ثانویه با 

جابه جایی بخار رخ می دهد. مرحله نخست سریع و مؤثر است 
و توسط شرایط محیطی تبخیر هدایت می شود، اما مرحله دوم 
به مراتب کندتر است و تقریباً ارتباطی با شرایط محیطی ندارد.

برای ارزیابی از میزان تبخیر و تخمین سرعت تخلیه آب، 
باید رطوبت نسبی در داخل و خارج ساختمان مورد پایش و 
مستندنگاری قرار گیرد. خشک شدن نرم و مالیم ساختمان 

می تواند چندین ماه به درازا بینجامد، اما این کار بهتر از نابود 
کالبد تاریخی ارزشمند بی بدیل در اثر تعجیل است. در صورت 
شدت سیالب، احتماالً به کمک های تخصصی و تجهیزات ویژه 

نیاز خواهیم داشت.



 30

29 30

31 32 33

34 35

36 37

تصاویر 29 - 37 
29 - استفاده از آندوسکوپ )درون بین( برای بررسی سطح زیر 

کف پوش ها.
30 - کف کلیسا پس از برداشتن نیمکت ها، زیر پلی اتیلن خشک می شود.

تصویر از فیل هادلی
31 - تأثیر نامطلوب رطوبت روی مصالح: در اطراف اتصاالت این جرز 

سنگی )ماسه سنگ( بالشتکی از شوره نمک ایجاد شده است که علت آن 
به خشک شدن مصالح اشباع شده باز می گردد.

32 - گمانه های بررسی رطوبت )پشت نایلون پالستیکی( با داده نگاری 
روش مناسبی برای بررسی روند خشک شدن محسوب می شود.

33 - خشک شدن طبیعی یک کلبه روستایی
تصویر از نشنال تراست

34 - نازل های یک دمنده سه سرعته هوا برای تزریق هوا به حفره ها، روی 
دیوار نصب شده اند.

تصویر از دارل سایکز
35 - کف پوش هایی که پیش از خشک شدن الزم مجدداً نصب شده اند، 

شکم داده اند.
36 - برای محافظت از تزئینات تاریخی، فرایند خشک کردن باید به دقت 
کنترل و پایش شود. نقاشی روی گچ که در بناهای درجه 2 ستاره دار و 

پیش از قرن هفدهمی بیودلی انگلستان مشاهده می شوند )مطابق تصویر(، 
به مراتب در برابر آسیب های سیل آسیب پذیر هستند.

37 - یک خشک کن نم گیر همراه با ورقه های پلی اتیلن به منظور ایزوله 
کردن یک محدوده خاص به کار گرفته شده اند.
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عمارت اربابی ویکامفورد، ُورچستر

عمارت اربابی ویکامفورد ازجمله بناهای ثبت شده درجه 
2 در ُورچستر است که تا آنجا که در یادها مانده است، 
نخستین بار در جوالی 2007 دچار سیل شد. عمق آب 

در اتاق های اصلی به 50 سانتیمتر رسید.

اقدامات درمانی اولیه شامل مستندنگاری سطح 
رطوبت و بازرسی محدوده های خارج از دید نظیر پشت 
دیوارکوب های چوب بلوط )با استفاده از سوراخ بین یا 
boroscope( و زیر تخته کوب های کف پوش ها بود. 
برنامه ای برای خشک سازی و تهویه هدفمند و مالیم 

همراه با پایش منظم در دستور کار قرار گرفت. پس ازاینکه 
بخش های آسیب دیده تا حد معقولی خشک شدند )پس از 

تعیین رطوبت احتمالی مجاز بیش ازحد طبیعی در زمان 
قبل از سیالب(، برنامه تعمیرات حفاظتی و تعویض عناصر 
که در طول برنامه خشک سازی در قالب برنامه کاری آماده 

شده بود و پس از برآورد هزینه ها موردتوافق قرار گرفته 
بود، به جریان افتاد.

به رغم اینکه مالکان مایل به حفظ حداکثر ممکن 
کالبد تاریخی بودند، پیمانکار اصرار عجیبی بر کندن 
دیوارکوب های چوبی در اتاق های اصلی بالفاصله پس 
از فروکش کردن سیالب داشت، زیرا نگران پوسیدگی 
چوب ها به واسطه قرارگیری در محل خود بود. از این 

کار اجتناب شد و با استفاده از آزمایش منظم رطوبت 
)سطحی و عمقی( و بازرسی با بوراسکوپ، نهایتاً اثبات شد 
که برداشتن دیوارکوب های چوبی کاماًل غیرضروری بود و 

احتمال آسیب رساندن به کالبد تاریخی می رفت.

بازرسی ها و گمانه ها

ممکن است برای بررسی منبع رطوبت، شرایط کالبدی و 
آزادسازی رطوبت حبس شده در مصالح، الوار، حفره های زیر 

کف پوش یا پشت دیوارکوب های چوبی یا پشت اندودهای 
تزئینی، مجبور به گشودن و ایجاد گمانه در کالبد ساختمان 

شویم. این فرایند باید به دقت هدف گذاری، برنامه ریزی و 
نظارت شود تا کالبد اصیل کاماًل ارزشمند بنا بی دلیل حذف یا 

تخریب نشود.

گمانه ها نباید سرآغاز و مجوزی برای الیه برداری کل اندود 
داخلی شود، زیرا در بناهای ثبت شده آغاز چنین اقداماتی 

مستلزم دریافت مجوزهای الزم است. در برخی موارد با 
شیوه های غیرمخرب و روش های ایجاد روزن و به همین 
ترتیب استفاده از دوربین های مادون قرمز، بوراسکوپ و 

رطوبت سنج، می توان شرایط عمق دیوار را بدون الیه برداری و 
گمانه زنی های غیرضروری به انجام رساند.

پیش از گمانه زنی و برداشتن هر بخش از سازه، باید با ترسیم، 
عکس یا ویدئو مستندنگاری بصری صورت گیرد. مطمئن 

شوید که اقالمی نظیر کف پوش یا قطعات عناصر چوبی 
ساختمانی شماره گذاری شده باشند )با مداد نرم در پشت 
مصالح( و اگر برداشتن آن ها موقتی است، می توان آن ها را 

به جای خود باز گرداند و به همین خاطر تالش شود انسجام 
باستان شناسانه ساختمان حفظ شود.

برنامه ریزی برای خشک سازی

تأثیر حداکثری خشک سازی و به حداقل رساندن از دست 
رفتن کالبد تاریخی و اندودها مستلزم برنامه ریزی مناسب 

برای خشک سازی است. هدف باید ایجاد یک سیستم متعادل 
خشک سازی باشد، یعنی میزان تبخیر برابر با میزان حذف 

بخارآب با تهویه یا رطوبت زدایی باشد. خشک سازی نامتعادل 
)مثاًل استفاده از پنکه برای تسریع تبخیر و درعین حال حذف 

بخارآب به میزان ناکافی( با دو مشکل روبرو است:

میزان خشک شدن از فرایند افزایش رطوبت نسبی  	
کندتر می شود

بخارآب غلیظ تر از نقطه ای که خشک سازی آغاز شده  	
است به سایر اتاق هایی که غلظت بخار کمتری دارند، 

جابه جا می شود. این فرایند با آسیب های رطوبتی نظیر 
رشد کپک در اتاق هایی که پیش ازاین آسیب ندیده بودند 

همراه می شود.

تخته های حفاظ سیل در حین تعمیرات پس از سیالب در عمارت اربابی 
ویکامفورد به خوبی روی هم انباشته شده اند.

تصویر از پیتر رودز/ وارد و دیل اسمیت
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نکات

برای تشخیص مواضع پایش شده به ترسیمات مراجعه نمایید.

ارقام مربوط به پایش با استفاده از یک دستگاه رطوبت سنج 
مدل )Protimeter SM( صورت گرفته است که برای 
دیوارها و کف های سخت در "وضعیت جستجو" تنظیم 

می شد. این اعداد نسبی هستند )با "rel" مخفف شده است( 
و با هدف مقایسه و ارزیابی از روند خشک سازی تهیه شده اند. 
قرائت های مقادیر درصد مربوط به الوارها واقعی است. هرگاه 

برای قرائت سایر مصالح دستگاه در "وضعیت اندازه گیری" 
تنظیم می شد، آن را معادل رطوبت چوب )به اختصار 

"wme"( در نظر گرفتیم.

عمارت اربابی ویکامفورد

جدول زمان بندی کارهای مقدماتی و مستندنگاری پایش )در 9 هفته( - نکته: فقط قسمت های مستند شده

پس از 9 هفته پس از 6 هفته پس از 4 هفته پس از 3 هفته اولیه موضع برداشت ساختار/کارهای اولیه عنصر

76 درصد رطوبت نسبی/5 درجه سانتی گراد 61 درصد رطوبت نسبی/15 درجه سانتی گراد 66 درصد رطوبت نسبی/17 درجه سانتی گراد 71 درصد رطوبت نسبی/17 درجه سانتی گراد 67 درصد رطوبت نسبی/20 درجه سانتی گراد رطوبت نسبی خارجی/دما
اتاق غذاخوری

53 درصد رطوبت نسبی/18 درجه سانتی گراد 49 درصد رطوبت نسبی/21 درجه سانتی گراد 68 درصد رطوبت نسبی/19 درجه سانتی گراد 70 درصد رطوبت نسبی/18 درجه سانتی گراد 78 درصد رطوبت نسبی/18 درجه سانتی گراد رطوبت نسبی داخلی/دما

 به پایش بیشتر نیازی نیست زیرا جایگزین کرد
.ساختار کف موردتوافق قرار گرفت

82 درصد FA1 )باالی شاه تیر(  تخته های چوب بلوط روی شاه تیرهایی که روی زمین بودند یا بینشان با خاک پر شده بود
 قرار داشتند؛ زیرسازی کف با الوارهایی که تا دیوار امتداد داشتند، مقاوم شده بود. تخته های
 کف پوش برداشته شدند و انبار شدند؛ خاک بین شاه تیرها زدوده شد؛ برای تقویت زیرسازی،
 شاه تیرهای کاماًل پوسیده حذف شدند. پس از مباحثه با همکاران، کارهای مرمتی و تعویض

ً  اجزا طرح ریزی شد. پس از دریافت مجوز اجرای بتن ماسه آهکی در کف، تخته ها مجددا
.نصب شدند. درخواست مجوز مربوط به بناهای ثبتی هم زمان با این کار صورت گرفت

کف
27 درصد FA2 )باالی شاه تیر(

19 درصد FA3 )باالی شاه تیر(

19 درصد FA4 )باالی شاه تیر(

13 درصد 17 درصد 20 درصد 20 درصد 20 درصد WA1 sktg

دیوارکوب های چوبی، پایش فرایند خشک شدن با بررسی فضای پشت دیوارکوب ها دیوار شرقی

13 درصد 15 درصد 18 درصد 18 درصد 17 درصد 0.3 متر

13 درصد 15 درصد 17 درصد 18 درصد 15 درصد 0.5 متر

12 درصد 15 درصد 17 درصد 17 درصد 15 درصد 0.8 متر

WME 12 درصد عمق هر 50 سانتی متر

پاک اندسکوپ

13 درصد 15 درصد 19 درصد 20 درصد 20 درصد WA4sktg

دیوارکوب های چوبی، پایش فرایند خشک شدن با بررسی فضای پشت دیوارکوب ها دیوار شمالی

12 درصد 13 درصد 17 درصد 17 درصد 16 درصد 0.3 متر

12 درصد 13 درصد 17 درصد 17 درصد 17 درصد 0.5 متر

13 درصد 14 درصد 17 درصد 16 درصد 16 درصد 0.8 متر

WME 15 درصد عمق هر 50 سانتی متر

پاک اندسکوپ

14 درصد 13 درصد 22 درصد 23 درصد 20 درصد WA6 sktg

دیوارکوب های چوبی، پایش فرایند خشک شدن با بررسی فضای پشت دیوارکوب ها دیوار غربی

15 درصد 17 درصد 21 درصد 20 درصد 19 درصد 0.3 متر

13 درصد 14 درصد 17 درصد 17 درصد 16 درصد 0.5 متر

14 درصد 14 درصد 17 درصد 16 درصد 15 درصد 0.8 متر

WME 9 درصد عمق هر 50 سانتی متر

پاک اندسکوپ

15 درصد 18 درصد 19 درصد 22 درصد 20 درصد WA11 sktg

دیوارکوب های چوبی، پایش فرایند خشک شدن با بررسی فضای پشت دیوارکوب ها دیوار جنوبی

14 درصد 16 درصد 18 درصد 19 درصد 18 درصد 0.3 متر

14 درصد 16 درصد 17 درصد 18 درصد 17 درصد 0.5 متر

13 درصد 16 درصد 17 درصد 17 درصد 15 درصد 0.8 متر

WME 13 درصد عمق هر 50 سانتی متر

پاک اندسکوپ
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بر اساس مقادیر نسبی، رهنمود زیر آماده خواهد شد: رطوبت 
نسبی کمتر از 17 درصد = محدوده امن؛ بین 17 الی 19 

درصد = روی مرز؛ بیش از 20 درصد = ناحیه مرطوب. مقادیر 
مربوط به چوب )یا WME( به این ترتیب است که زیر 15 
درصد امن؛ بین 18 آل 20 درصد روی مرز و بیش از 20 

درصد خطرناک است.

افزودن مربع های رنگی فقط با هدف ایجاد تمایز است. رنگ ها 
به منظورهای زیر ارائه شده اند: سبز=ایمن، نارنجی=روی مرز؛ 

قرمز=مرطوب/در معرض خطر. 

برخی از مقادیر نمایش داده شده به عنوان مرطوب یا خطرناک 
ممکن است پیش از وقوع سیل نیز به همین ترتیب بوده 

باشند. این مسئله با پایش مداوم معلوم می شود.

چارت

پایش فرایند خشک شدن و مستندنگاری نتایج آن اهمیت 
زیادی دارد.

پیتر رودز / وارد و دیل اسمیت

پس از 9 هفته پس از 6 هفته پس از 4 هفته پس از 3 هفته اولیه موضع برداشت ساختار/کارهای اولیه عنصر

76 درصد رطوبت نسبی/5 درجه سانتی گراد 61 درصد رطوبت نسبی/15 درجه سانتی گراد 66 درصد رطوبت نسبی/17 درجه سانتی گراد 71 درصد رطوبت نسبی/17 درجه سانتی گراد 67 درصد رطوبت نسبی/20 درجه سانتی گراد رطوبت نسبی خارجی/دما
اتاق غذاخوری

53 درصد رطوبت نسبی/18 درجه سانتی گراد 49 درصد رطوبت نسبی/21 درجه سانتی گراد 68 درصد رطوبت نسبی/19 درجه سانتی گراد 70 درصد رطوبت نسبی/18 درجه سانتی گراد 78 درصد رطوبت نسبی/18 درجه سانتی گراد رطوبت نسبی داخلی/دما

 به پایش بیشتر نیازی نیست زیرا جایگزین کرد
.ساختار کف موردتوافق قرار گرفت

82 درصد FA1 )باالی شاه تیر(  تخته های چوب بلوط روی شاه تیرهایی که روی زمین بودند یا بینشان با خاک پر شده بود
 قرار داشتند؛ زیرسازی کف با الوارهایی که تا دیوار امتداد داشتند، مقاوم شده بود. تخته های
 کف پوش برداشته شدند و انبار شدند؛ خاک بین شاه تیرها زدوده شد؛ برای تقویت زیرسازی،
 شاه تیرهای کاماًل پوسیده حذف شدند. پس از مباحثه با همکاران، کارهای مرمتی و تعویض

ً  اجزا طرح ریزی شد. پس از دریافت مجوز اجرای بتن ماسه آهکی در کف، تخته ها مجددا
.نصب شدند. درخواست مجوز مربوط به بناهای ثبتی هم زمان با این کار صورت گرفت

کف
27 درصد FA2 )باالی شاه تیر(

19 درصد FA3 )باالی شاه تیر(

19 درصد FA4 )باالی شاه تیر(

13 درصد 17 درصد 20 درصد 20 درصد 20 درصد WA1 sktg

دیوارکوب های چوبی، پایش فرایند خشک شدن با بررسی فضای پشت دیوارکوب ها دیوار شرقی

13 درصد 15 درصد 18 درصد 18 درصد 17 درصد 0.3 متر

13 درصد 15 درصد 17 درصد 18 درصد 15 درصد 0.5 متر

12 درصد 15 درصد 17 درصد 17 درصد 15 درصد 0.8 متر

WME 12 درصد عمق هر 50 سانتی متر

پاک اندسکوپ

13 درصد 15 درصد 19 درصد 20 درصد 20 درصد WA4sktg

دیوارکوب های چوبی، پایش فرایند خشک شدن با بررسی فضای پشت دیوارکوب ها دیوار شمالی

12 درصد 13 درصد 17 درصد 17 درصد 16 درصد 0.3 متر

12 درصد 13 درصد 17 درصد 17 درصد 17 درصد 0.5 متر

13 درصد 14 درصد 17 درصد 16 درصد 16 درصد 0.8 متر

WME 15 درصد عمق هر 50 سانتی متر

پاک اندسکوپ

14 درصد 13 درصد 22 درصد 23 درصد 20 درصد WA6 sktg

دیوارکوب های چوبی، پایش فرایند خشک شدن با بررسی فضای پشت دیوارکوب ها دیوار غربی

15 درصد 17 درصد 21 درصد 20 درصد 19 درصد 0.3 متر

13 درصد 14 درصد 17 درصد 17 درصد 16 درصد 0.5 متر

14 درصد 14 درصد 17 درصد 16 درصد 15 درصد 0.8 متر

WME 9 درصد عمق هر 50 سانتی متر

پاک اندسکوپ

15 درصد 18 درصد 19 درصد 22 درصد 20 درصد WA11 sktg

دیوارکوب های چوبی، پایش فرایند خشک شدن با بررسی فضای پشت دیوارکوب ها دیوار جنوبی

14 درصد 16 درصد 18 درصد 19 درصد 18 درصد 0.3 متر

14 درصد 16 درصد 17 درصد 18 درصد 17 درصد 0.5 متر

13 درصد 16 درصد 17 درصد 17 درصد 15 درصد 0.8 متر

WME 13 درصد عمق هر 50 سانتی متر

پاک اندسکوپ
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زمان خشک شدن و رویه آن به عوامل متعددی بستگی دارد:

زمان سال )فارغ از شرایط آب و هوایی( 	

اجزا و پوشش کالبد ساختمانی 	

تخلخل و نفوذپذیری مصالح 	

مدت سیل 	

نوع کف پوش 	

سطح آب 	

رطوبت نسبی محیط. 	

هجوم برای اقدامات درمانی پیش از خشک شدن کامل 
ساختمان به معنای انجام مجدد این کارها در آینده است، 
دو برابر شدن خرابی ها و هزینه ها. این مسئله مخصوصاً در 

مورد کارهای تزئیناتی صدق می یابد- بسیاری از رنگ ها روی 
زیرسازی مرطوب نمی چسبند و بسیاری از رنگ های جدید 
نسبتاً نفوذناپذیر که روی زیرسازی مرطوب اجرا می شوند، 

فرایند خشک شدن دیوار را به تعویق خواهند انداخت. 
درنتیجه رنگ تاول می زند و مواد زیرسازی تجزیه می شوند. 

بااین همه ممکن است در برخی از ابنیه قدیمی، حتی پیش از 
سیل نیز برخی از قسمت ها خشک نباشند.

برای پایش فرایند خشک کردن باید مقادیر اولیه خوانده و 
ثبت شوند. این کار باعث می شود تعیین میزان خشک شدن 

به دقیق ترین شکل ممکن صورت گیرد. پس ازاین می توان 
سطح رطوبت را به صورت منظم بر اساس این نقاط مبنا 
پیاده نمود و به این ترتیب، عالوه بر ترسیم فرایند خشک 

شدن می توان محدوده هایی را که مشکالتی در این زمینه 
دارند نیز مشخص کرد.

تهویه طبیعی

فرایند خشک کردن را با تهویه طبیعی آغاز کنید. برای کمک 
به تهویه ساختمان ممکن است به شماری از روش های زیر یا 
همه آن ها نیاز باشد. حتی با وجود آب در تراز پایین، امکان 

آغاز خشک کردن سایر بخش های ساختمان ممکن است. 
بااین حال بهتر است گل والی در مراحل اولیه شسته شوند و از 
کف ها جمع آوری شوند، زیرا این گونه از خطر بالقوه استنشاق 

گردوغبار پس از خشک شن جلوگیری می شود.

گل والی پای دیوارهای خارجی را تا حداقل 15  	
سانتی متر پایین تر از سطح کف های داخلی بردارید و 

سپس خاک طبیعی اطراف ساختمان را تا سطح اصلی 
دوباره در محل کنده شده بریزید.

درپوش ها و ذرات حاصل سیالب را از آجرهای  	
سوراخ دار مخصوص تهویه اطراف پایه های اصلی ساختمان 
بردارید. کف پوش های دوپوسته برای خشک شدن الوارهای 

خود نیازمند عبور آزادانه هوا از هر دو سمت الوارها 
هستند.

همه درها )اعم از در قفسه ها(، پنجره ها و نورگیرهای  	
سقفی را باز کنید تا گردش هوا به حداکثر ممکن 

برسد. ممکن است برای حفظ شکل صحیح آن ها، به 
چهارچوب های موقت نیاز باشد.

فرش ها و زیراندازها، وینیل، لینولئوم و دیگر  	
پوشش های نفوذناپذیر کف را جمع آوری کنید. همچنین 

هرگونه پوشش چوبی نظیر ورق های سخت چوب یا 
)MDF( که ممکن است رطوبت را تا حد زیادی جذب 

کنند و اهمیت تاریخی ندارند، جمع آوری کنید.

مبلمان و تابلوها را از دیوار دور کنید تا مانع خشک  	
شدن نشوند.

برای تهویه فضاهای زیر کف، تخته های کف پوش  	
را بلند کنید. حتی در صورت خشک بودن تخته های 

کف پوش، بلند کردن یک ششم آن ها به ایجاد تهویه در 
محدوده های مرطوب زیرین کمک می کند. راحت ترین 

کف پوش هایی که می توان بلند کرد، آن هایی هستند که 
با میخ نصب شده اند یا برای تعمیرات تأسیسات و لوله ها 
تعویض شده اند. بلند کردن تخته هایی که کاماًل به کف 

چسبیده اند یا تخته های قدیمی کار دشواری است که بدون 
آسیب رساندن به تخته ها ممکن نمی شود و باید توسط 

نجار صورت گیرد.

تخته های خیس ممکن است متورم شوند و نرم شده و  	
به راحتی با دست کاری خشن آسیب ببینند. آن ها باید بلند 
شده و روی لبه خود قرار گیرند و جدا از هم، خشک شوند. 

اگر از قسمت پهن روی زمین قرار می گیرند، برای تسریع 
خشک شدن باید آن ها را هرازگاهی چرخاند.
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الیه های اشباع شده عایق را حذف کنید. انواع عایق ها  	
علی الخصوص گونه عایق سست )سلولز، ورمیکولیت، 

پشم سنگ، فایبرگالس متورم( دارای حباب هایی از هوا 
هستند که فشار وزن مصالح خیس باعث از بین رفتن آن ها 

می شود و الیه عایق کارایی خود را به طور دائمی از دست 
می دهد. برای تأمین شرایط تنفس سازه، باید این الیه ها 

را حذف نمود. الیه های غیر جاذب آب نیز که مانع تبخیر 
رطوبت می شوند باید به طور موقت حذف شوند، اما پس از 
خشک شدن مصالح و پاک سازی می توان مجدداً آن ها را 

اجرا نمود.

در صورت مشاهده عایق های آزبستی با یک متخصص  	
مشورت کنید.

معموالً در قسمت هایی از خانه های تاریخی که امکان  	
گردش هوا وجود ندارد، حفره هایی پنهان تعبیه شده اند. 

فضاهای پشت دیوارکوب ها، کرکره های چوبی و آستر درها 
و پنجره ها که معموالً دقت کمتری در ساختشان به خرج 
رفته است را پس از آشکارسازی به دقت بررسی کنید. زیر 
راه پله ها و داخل گنجه ها را بررسی کنید و برای اطمینان 

از جریان یافتن هوای آزاد، آن ها را باز نگاه دارید. برای 
عدم آسیب رسانی به اتصاالت چوبی تاریخی از یک نجار 

زبردست کمک بگیرید.

کاغذدیواری های کم اهمیت را می توان برای کمک به  	
خشک شدن اندود حذف نمود.

روش های کمک به خشک سازی

ممکن است تهویه طبیعی به تنهایی برای شرایط 
خشک سازی متعادل کفایت نکند و استفاده از روش های 

کمکی خشک سازی نظیر به کارگیری پنکه ها ضرورت یابد. 
ممکن است شرایط به گونه ای باشد که خشک شدن طبیعی 
به کندی صورت گیرد و در این شرایط احتمال رشد کپک ها 

و پوسیدگی چوب زیاد می شود. تسریع خشک شدن مستلزم 
صرف زمان بیشتری برای مدیریت فرایند و اجتناب از 

آسیب رسانی بیشتر است.

تهویه مکانیکی - استفاده از پنکه

جابه جایی مهارشده هوا با پنکه می تواند به تسریع فرایند 
خشک سازی طبیعی کمک کند. چهار برابر شدن سرعت 

حرکت هوا روی سطوح میزان تبخیر را دو برابر می کند. در 
فرایند تسریع خشک سازی با استفاده فن ها می توان روی 
نقاط استراتژیک محدوده های مرطوب متمرکز شد: برای 

مثال، اگر کف ها با مسئله رطوبت مواجه باشند، با نصب یک 
چادر پلی اتیلنی روی این نواحی می توان تمرکز کار را بر 

خشک سازی این قسمت ها نهاد.

گرمایش محیطی

در مرحله نهایی خشک سازی می توان از گرمایش محیطی 
آهسته )ترجیحاً بین 18 تا 20 درجه سانتی گراد( استفاده 

نمود. دمای پایین باعث می شود هوا قادر به حفظ مقادیر زیاد 
رطوبت نباشد و به همین خاطر، مقدار کمی گرمایش محیطی 

)تحت کنترل دستگاه تنظیم رطوبت( در این مرحله مفید 
خواهد بود. این کار مستلزم افزایش تهویه تا حد زیادی است.

استفاده از گرم کننده ها بدون تهویه مناسب باعث افزایش 
رطوبت مطلق می شود و به نوعی سایر فضاهایی که پیش ازاین 
متأثر از شرایط رطوبت نبودند را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

رطوبت زدایی

بهتر است از رطوبت زدایی شدید در بناهای تاریخی اجتناب 
شود. ممکن است سطح دیوارها خشک به نظر آیند  اما رطوبت 
الیه های درونی دیوار در مدت کوتاهی به سطح خواهد رسید. 

رطوبت زدایی که باعث تسریع خشک شدن اندودهای آهکی 
می شود، منجر به ترک خوردن و فرسایش آن خواهد شد.

هر دو گونه رطوبت زدای مبرد و خشک کن قابل کنترل 
با دستگاه تنظیم رطوبت هستند. استفاده صحیح از این 

مهارها امکان شرایط خشک شدن مالیم را تأمین می کند. 
رطوبت زداهای خشک کن مؤثرتر و کارآمدتر هستند. آن ها از 
رطوبت زداهای مبرد کوچک تر و کم صداتر هستند و می توان 
به وسیله آن ها هوای خشک تر را به حفره ها با شلنگ فرستاد. 
همچنین امکان استفاده از آن ها در مواضعی که با پلی اتیلن 
بسته شده اند، میسر است. بااین حال خروجی آن ها رطوبت 

مطلق کمتری دارد و پایش آن ها با دستگاه تنظیم رطوبت که 
در موضع صحیح قرار گرفته باشد، ضروری است.
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کلیسا بارفورد، آکسفوردشر

در تابستان 2007 پس از باران سیل آسا و شکسته شدن 
کرانه های اطراف رودخانه ویندراش، سطح سیالب در این 

کلیسای درجه 1 ثبت شده به 45 سانتی متر رسید.

براثر سیالب یک الیه گل ماسه دار روی کف ها و بخش های 
پایینی دیوار نشست. این آب به بخش اعظم اثاثیه نصب شده 

بر کف نظیر مبلمان آنتیک، نیمکت های کلیسا، پایه زانو زدن 
برای دعا، پارچه های محراب و قفسه های کتاب آسیب رساند.

نخستین کار جمع آوری اثاثیه و انتقال به نقطه امن و خشک 
کلیسا و تهیه فهرستی از اقالم موجود بود. اقالم پارچه ای کاماًل 

خشک و تمیز شدند و به مبلمان اجازه داده شد که به صورت 
طبیعی خشک شود.

پس از فروکش کردن سیالب، با استفاده از جاروبرقی و فرچه 
نرم تالش شد که بقایای گل والی به شکلی مالیم پاک سازی 
شود. برای پاک سازی مالیم دیوارها و کف ها از یک شوینده 
طبیعی و محلول در آب استفاده شد. سپس این محدوده ها 

با آب پاک شسته شده و با پارچه خشک شدند و پیش از 

اسپری محلول ضدعفونی کننده برای از بین بردن باکتری های 
به جامانده، اجازه داده شد که سطوح با هوا خشک شوند.

برای خشک کردن نقاط مهم از ترکیب تهویه طبیعی با پنکه 
بزرگ استفاده شد. از پنکه های بزرگ برای هدایت هوای 

خشک به داخل ساختمان و خروج هوای مرطوب به بیرون 
استفاده شد. در فواصل منظم، رطوبت نسبی اندازه گیری شد.

نیمکت های گروه کر که روی پایه هایی از جنس بلوط ساخته 
شده بودند و حفره هایی زیر خود داشتند باز شدند تا شرایط 

تهویه هوا و امکان پاک سازی حفره ها فراهم شود. تخته ها برای 
سهولت شناسایی و تعویض شماره گذاری شدند. سپس برای 

خشک کردن کف پوش سنگی و حفره ها از پنکه های بسیار 
بزرگ استفاده شد.

بدون استفاده از رطوبت زدا یا گرم کن تنها پس از هفت هفته 
از فروکش کردن سیالب، ساختمان و کلیسا به مرحله خشک 

شدن رسید.

پنکه های بزرگ در نقاط حساس برای کمک به خشک کردن کلیسای بارفورد، آکسفوردشر.
تصویر از فیل هادلی
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پایش فرایند خشک سازی

پایش و بررسی فرایند خشک سازی اهمیت زیادی دارد و 
به طور منظم اندازه رطوبت باید قرائت شود. رطوبت نسبی 

و دما باید در داخل و خارج ساختمان پایش و ثبت شود تا 
میزان تبخیر و سرعت حذف رطوبت تعیین و ارزیابی شود.

قرائت های اولیه از پایش فرایند خشک سازی باید در اسرع 
وقت انجام شود. این کار باعث تدقیق نتایج میزان خشک 

شدن می شود )معیار سنجش به دست می آید(.

مؤلفه های کلیدی برای پایش و کنترل فرایند خشک سازی 
عبارت اند از:

جابه جایی هوا - برای مثال تهویه هوا برای زایل کردن  	
هوای مرطوب باید به حد کافی باشد

دمای هوا باید کاماًل زیر 20 درجه سانتی گراد حفظ  	
شود

رطوبت موجود در هوا - رطوبت نسبی باید بین 40 تا  	
50 درصد حفظ شود

ویژگی های کالبدی مصالحی که باید خشک شوند. 	

در ادامه فهرستی از تجهیزات پایش شرایط رطوبت موجود 
در مصالح و شرایط هوا ارائه شده است. آگاهی از کاربرد و 

محدودیت های هر یک از این ادوات به استفاده صحیح از آن ها 
کمک می کند.

نم سنج های دیجیتال 	

مقاومت سنج یا رسانایی سنج 	

دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی 	

تجهیزات سوراخ کاری 	

لوله کارستن 	

بوراسکوپ یا آندوسکوپ 	

حد معقول خشک سازی

کارشناسان برآورد خسارت و پیمانکاران سخت به دنبال 
تأییدیه خشک شدن هستند؛ بااین حال، بسیاری از ساختمان ها 

ممکن است به وضعیت اولیه خود بازنگردند و معموالً تعیین 
شرایط واقعی ساختمان پیش از وقوع سیل به طور دقیق میسر 
نیست. معموالً بر پایه داده های پایش خشک سازی باید به طور 

ذهنی تعیین نمود که آیا زمان مناسب برای شروع کارهای 
بازسازی و تعمیر فرارسیده است.

معیارهای زیر برای رسیدن به سطح مناسب خشک بودن 
تعیین کننده هستند. در حالت مطلوب، ساختمان و متعلقات 

آن باید به شرایط پیش از سیل بازگردند.

شرایط داخلی مختص خود ساختمان به حالت طبیعی  	
باز گردد. ساختمان های قدیمی مرطوب تر از ساختمان های 

جدید هستند و ازاین رو، مالک عمل باید خشک سازی 
منطبق با هدف مدنظر باشد؛ به این معنا که رسیدن به 

تعادل رطوبت موجود در هوا معیار عمل باشد.

رطوبت به جامانده نباید شرایط رشد کپک، هاگ  	
قارچ ها، ِسفیَدک قارچی یا حشرات را فراهم کند.

مصالح و مبلمان ساختمانی نهایتاً تحت شرایط طبیعی  	
اتاق بدون اینکه آسیب بیشتری ببینند، به وضعیت متعادل 

خود باز می گردند. سطح مقبول رطوبت موجود بسته به 
نوع مصالح متفاوت خواهد بود.

تصویر 38
خانه روستایی سیل زده در تیوکسبری

تصویر از نیک کیرک
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5 - 5 - نحوه تأثیرگذاری سیالب بر مصالح 
ساختمان های تاریخی

به رغم مقاومت نسبی مصالح ساختمان های تاریخی در برابر 
آسیب های سیل، همه آن ها ممکن است تا حدی آسیب 
ببینند و نیازمند درمان مناسب باشند. این مصالح شامل 

سنگ، دیوارهای سخت آجری، اسکلت چوبی، قاب بندی های 
زگالی، تخته کوبی کف و دیوارکوب های چوبی، دیوارهای 

خشتی، اندودهای آهکی دیوار و سقف و بسیاری اندودهای 
تزئینی می شود.

مصالح آلی نظیر چوب هنگام خیس شدن متورم و کج 
می شوند و ماندن رطوبت به مدت طوالنی باعث هجوم 

حشرات و قارچ ها می شود. خشک شدن سریع و تماس با 
حرارت زیاد باعث انقباض مصالح آلی و شکاف خوردن آن 

شوند و اگر در قاب ها محکم بسته شده باشند، احتماالً دچار 
پیچش خواهند شد. مصالح متخلخل غیر آلی مستقیماً دچار 

حمله بیولوژیکی نمی شوند.

آسیب های جدی در این مصالح زمانی رخ می دهد که نمک 
و کریستال های آب )یخ زده( موجود در الیه های زیرین 

تحت خشک سازی نامناسب یا تبرد بیش ازحد آزاد شوند )به 
بخش های بعدی مراجعه شود(.

مصالح ساختمانی

پس از دفع رطوبت اشباع شده در مصالح، ممکن است این 
دیوارها در اثر نمک محلول موجود در مصالح یا نمک هایی که از 
رطوبت صعودی آب های زیرزمینی ایجاد شده اند، آسیب جدی 
ببیند. هنگامی که مصالح از رطوبت اشباع می شوند، نمک ها در 

آب حل می شوند، اما زمان تبخیر به نزدیکی سطوح منتقل شده 
و به بلورهای نمک تبدیل می شوند و نهایتاً به صورت پودرهای 

موسوم به شوره روی سطح ظاهر می شوند. اگرچه شوره ها ظاهر 
ناخوشایندی دارند اما فاقد ضررند و به راحتی امکان برس زنی، 

جارو کردن و شستن آن ها فراهم است. مشکل زمانی است 
که نمک ها پشت یک پوشش نفوذناپذیر نظیر عایق رطوبتی یا 

رنگ های پایه روغنی حبس شوند.

نمک ها درون ساختار متبلور شده و بسط پیدا می کنند و با 
نیرویی که به سطح آجر یا سنگ وارد می آورند منجر به پدیده 
تورق یا الیه الیه شدن مصالح می شوند. ازاین رو تأمین شرایط 

تنفس مصالح تاریخی پس از سیالب اهمیت زیادی دارد.

حذف اندود آهکی تاریخی سطوح معموالً کار غیرمعقولی 
است، زیرا باعث کاهش سرعت خشک شدن نمی شود و سطح 

نسبتاً متخلخل آن به خشک شدن الیه های زیرین کمک 

می کند. پوشش های نفوذپذیری نظیر اندود آهکی برای تزئین 
سطوح مرطوب استفاده می شوند و درعین حال شرایط خشک 

شدن بدون آسیب را فراهم می آورند.

معموالً زمانی که رطوبت درون مصالح حبس باشد و دما به 
زیر درجه انجماد برسد، شاهد تورق آجرهای نرم و سنگ 

خواهیم بود. آب در دمای زیر 4 درجه سانتی گراد به بلور یخ 
بدل شده و بسط پیدا می کند و موجب تورق سطحی مصالح 

دیوار می شود. بندکشی های آهکی در طی این فرایند تضعیف 
می شوند و نفوذ آب آلوده از طریق مصالح در درازمدت به 
آن دامن می زند. مالط های نفوذناپذیر پر سیمان در طول 

سیالب به فرسایش دامن می زنند، زیرا رطوبت را مدت 
بیشتری در ساختار حفظ می کنند و موجب تبلور نمک ها 

در مصالح تاریخی می شوند. حذف کامل و جایگزینی آن با 
مالط های ضعیف تر و متخلخل آهکی به خشک شدن بهتر 

دیوار کمک می کند.

پس از سیل های زمستانی، باید آجرهای اشباع از رطوبت در 
دیواره خارجی را نسبت به یخبندان و باران محافظت کرد و 
برای این کار از عایق های غیرفعال )یعنی عایق رطوبتی( و 

سایه بان هایی مانند پرده موقت که امکان تهویه را از بین نبرد، 
استفاده می شود؛ به این ترتیب دیوار به آرامی خشک می شود.

مصالحی که در معرض سیالب دریایی قرار گرفته اند باید 
در اسرع وقت پس از تخلیه سیل چندین مرتبه با آب 

آشامیدنی خالص شستشو داده شود و سپس به آهستگی 
خشک شود تا آسیب ناشی از نمک های کلراید روی مصالح 
نرم به حداقل برسد. در نقاطی که سنگ، سفال یا کاشی و 
آجر مستقیماً روی زمین اجرا شده اند خطر رطوبت صعود 

و انتقال نمک ها در اثر سیالب وجود دارد و در این شرایط، 
باز باقی بمانند. این فضاهای  باید بندها تخلیه شوند و 

خالی با ماسه خشک و تمیز پر می شود تا امکان خشک 
شدن سطحی مهیا شود و درعین حال، محل جدیدی برای 

تشکیل بلورهای نمک ایجاد گردد. سپس با یک مالط 
تا نمک ها  ضعیف آهکی متخلخل سطوح خالی پر می شود 

را جذب خود کند و از مصالح تاریخی دور سازد. این مالط 
باید اجرا  به طور مداوم از نمک اشباع می شود و مجدداً 

گردد. بااین حال این روش آسیب به مراتب کمتری دارد و 
نیز مقرون به صرفه تر است. اقتصادی  ازنظر 

نباید کف پوش ها را با موادی چون واکس، روغن یا الک های 
پلی اورتانی درزبندی نمود، زیرا فرایند تولید نمک را تشدید 
کرده و باعث خرد شدن یا شکسته شدن خود مصالح در اثر 

شوره های زیرالیه ها می شود و درعین حال رطوبت را به سمت 
اطراف دیوارهای متخلخل جذب می کند.
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بتن

کف پوش ها و کف های بتنی هنگامی که با رطوبت اشباع شوند، 
برای خشک شدن به زمان بسیار طوالنی نیاز خواهند داشت. 

این پوشش بتنی باید حذف شود و به هیچ وجه مجدداً با مصالح 
نفوذناپذیر یا کم نفوذ جایگزین نشود. زمانی که کف سازی 

چوبی روی زیرسازی بتنی اجرا شده است، ممکن است برای 
ایجاد شرایط مناسب خشک شدن بتن مجبور به حذف موقت 

کف پوش ها باشیم. در برخی موارد می توان با روش های تزریقی 
خشک سازی از این کار اجتناب نمود.

سازه های گلین

سازه های خشتی و گلی و دیگر اشکال ساخته شده با خاک 
خام به شدت در برابر آب آسیب پذیر هستند. معموالً سازه های 

گلین برای محافظت در برابر آب روی پایه هایی از جنس 
مصالح بنایی ساخته می شدند. افزایش سطح رطوبت سیالب 
باالتر از تراز پایه ها برای مدت طوالنی باعث تجزیه و تخریب 

سازه های گلین می شود. نگهداری صحیح از اندود خارجی 
اهمیت زیادی دارد و باید با مصالح مناسب تعمیر شوند.

الوارهای سازه ای

الوارهای چوبی هنگامی که اشباع شوند )رطوبت بیش از 25 
درصد( کاماًل مستعد حمالت حشرات و قارچ ها و متعاقباً 

پوسیدگی هستند. ارگانیسم های عامل پوسیدگی نیز همانند 
سایر موجودات زنده برای حیات به غذا )چوب و آب( نیاز 

دارند. در محیط اغلب ساختمان ها، عنصر مفقوده آب است. 
الوارها تا زمانی که خشک هستند، می توانند برای قرون 

متمادی عمل کنند.

اغلب چوب های استفاده شده در ساختمان های تاریخی 
به شدت در برابر فرسایش مقاوم هستند. همچنین سازوکارهای 

تخریب و فروپاشی باید برای بازه های زمانی طوالنی وجود 
داشته باشند تا منجر به تخریب شوند.

اتفاقاتی نظیر سیل که یک بار رخ می دهند نمی توانند تا زمانی 
که شرایط خشک شدن چوب ها پس از سیل وجود دارد، 

موجب آسیب های جدی شوند. مشکل زمانی پیش می آید 
که رطوبت در چوب حبس شده و امکان خروج نداشته باشد. 

این مسئله در حفره های دیوار، تخته های مدفون در کف، 
پشت دیوارکوب های چوبی و زیر اندودهای نفوذناپذیری چون 

رنگ روغن رخ می دهد. 

در رطوبت بیش از 28 درصد هاگ های پوسیدگی خشک 
تولید می شوند. در حفرهای پنهان تهویه ایجاد کنید و پیش 
از الیه برداری از اندودهای رنگی تاریخی یا تزئینات سطحی، 

با یک متخصص حفاظت مشورت کنید. انجام چنین کارهایی 
احتماالً نیازمند دریافت مجوز از میراث فرهنگی است.

استفاده از روش های خشک سازی تزریق به سوراخ های ریز 
می تواند به این شرایط کمک کند.

طبله رنگ از روی الوار الزاماً به معنای پوسیدگی چوب زیر 
نیست، بلکه نشانه ای از رطوبت موقتی است. در اغلب موارد 
چوب خشک می شود و کاماًل برای رنگ آمیزی مجدد آماده 

می شود.

دیوارکوب های چوبی و سایر چوب های ساختمانی

برای بیرون کشیدن رطوبت محبوس پشت دیوارکوب های 
چوبی، می توان از سوراخ کاری های بسیار ریز استفاده 

کرد. سپس با تزریق هوای گرم به سوراخ ها می توان پشت 
دیوارکوب ها را خشک نمود. هرگاه این کار میسر نبود، باید 
دیوارکوب های چوبی به دقت عکاسی و شماره گذاری شوند 
و سپس توسط یک نجار مجرب به آهستگی از جای خود 

برداشته شوند )در بناهای ثبتی این کار مستلزم دریافت مجوز 
است(. دیوارکوب های چوبی را در یک محیط خشک و دارای 
تهویه خشک نمایید. بین قطعات چوبی لقمه گذاری می شود 

تا روی هم نیفتند و سپس به صورت ادواری آن را می چرخانند 
و برای پیشگیری از اعوجاج، از بارگذاری یکپارچه استفاده 

می شود.

تماس طوالنی با رطوبت و اشباع باعث تورم تخته ها می شود. 
حذف چند تخته میانی باعث می شود که بدون آسیب دائمی 

برای چوب ها شاهد کمی افزایش ابعاد باشیم. اگر تخته ها 
متورم شوند، باید آن ها را به دقت برداشت و انبار نمود و 

اجازه داد به آرامی خشک شوند. اگر تورم بیش ازحد باشد، 
تخته ها دیگر به شکل اول باز نمی گردند و باید تعویض شوند. 

تخته های حاشیه کار، چهارچوب درها و دیگر اقالم داخلی 
معموالً از سیل جان سالم به در می برند. پس از خشک 

شدن آن ها باید به شکل و ابعاد اولیه بازگردند و امکان حفظ 
آن ها وجود دارد. ممکن است برای کمک به خشک کردن 

دیوار مجبور به برداشتن تخته های ازاره و قاب در و پنجره 
شویم. همه این اقالم باید همانند دیوارکوب های چوبی 

به دقت شماره گذاری و انبار شوند و سپس به محل اولیه خود 
بازگردانده شوند.

درهای روکش دار معموالً به شکل شگفت انگیزی از سیالب 
صدمه نمی بینند. آن ها برای خشک شدن می توانند در جای 

خود باقی بمانند، اما باید باز باشند تا تهویه هوا صورت گیرد. 
آن ها معموالً در طول خشک شدن یا تعمیر به قاب های 

تثبیت کننده نیاز دارند تا اعوجاج نیابند و ازآنجاکه چسب 
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ضدآب در آن ها به کار نرفته است، به اتصاالت تقویتی نیاز 
خواهند داشت. تعمیرات تا خشک شدن کامل درها باید به 

تعویق بیفتد.

ممکن است بسیاری از اجزای راه پله های چوبی در مدت وقوع 
سیل و پس ازآن دستخوش انقباض و تورم شوند که این امر با 

لق شدن و ضعف اتصاالت سازه ای همراه است. در صورت لزوم، 
کف پله های لق را با تکه گذاری جانبی تقویت کنید و کل 

راه پله را پس از خش شدن تعمیر نمایید. مطمئن شوید که 
تهویه طبیعی به باال و پایین راه پله راه بیاید و الوارها به صورت 

یکسان خشک شوند؛ این کار اعوجاج را کاهش می دهد.

برای جلوگیری از فرسایش چوب و خشک کردن آن می توان 
متخصصانی را مستقل از جریان کارشناسان بیمه به استخدام 

درآورد. آن ها می توانند ارزیابی الزم از خطرات بالقوه هجوم 
قارچ ها و دیگر میکروارگانیسم ها را به عمل آورند و ابزار الزم 

برای پایش سالمت الوارهای پنهان از دید یا دور از دسترس در 
طول زمان را در اختیار دارند.

اندود و گچ

اصطالح اندود دامنه وسیعی از پوشش های دیوارها و سقف ها 
را در بر می گیرد که هر یک واکنش شیمیایی و فیزیکی 

خاص خود را در برابر جذب آب دارند. اندودهای قدیمی تر 
آهکی ممکن است در اثر رطوبت نرم و خیس شوند و معموالً 
فرو نمی ریزند و پس از خشک شدن مجدداً سخت می شوند. 

توفالهای زیر اندود آهکی در اثر رطوبت خیس و منقبض 
می شوند و باعث شکسته شدن پیوند اندود و ترک های سطحی 

خواهند شد. اندودهای کنده شده را می توان با پیچ و رزین ها 
مجدداً متصل نمود. آهک بسیار متخلخل است و امکان تنفس 

به مصالح زیرین خود را می دهد.

اندودهای نوین گچی به آب حساس و جاذب آن هستند. 
سولفات کلسیم موجود در اندود در آب سرد حل می شود 

و به این ترتیب می پوسد و احتماالً نیازمند درمان یا تعویض 
خواهد بود.

تخته گچی های جدید که حاوی ذرات کاغذی آسیب پذیر 
در برابر رطوبت هستند، با مقادیر اندکی گچ به دیوار متصل 
می شوند که ممکن است از بین بروند و جایگزینی آن الزم 

باشد.

در صورت تردید پیرامون اصالت یا اهمیت مصالح اندود، با 
مسئوالن محلی حفاظت از میراث فرهنگی تماس بگیرید.

اندودهایی که در اثر ضربه صدای پوکی می دهند، باید حذف 
و تعمیر شوند. تخته گچی های قدیمی معموالً روی لته های 

چوبی متصل به زیرسازی اجرا شده اند که به رغم صدای پوکی، 
معموالً شرایط خوبی دارند.

ترک های مشهود و محدوده هایی که اندود دیوار طبله کرده 
باشد و یا در محل سقف بادکرده باشند را بررسی کنید. برخی 

از این تغییر شکل ها ممکن است تاریخی باشند و ربطی به 
سیالب نداشته باشند. برای مثال آسیب های موضعی مربوط 

به پوسیدگی الوارهای زیرین را با تعمیرات لکه ای رفع نمایید. 
اندودهای جدید را باید با آهک که خاصیت تنفس دارد اجرا 

نمود.

از فرصت استفاده کنید و اندودهای جدید را با آهک انجام 
دهید که مقاومت بیشتری در برابر سیالب های آتی دارد.

فلزکاری ها

اشیای آلومینیومی، برنزی، مسی و برنجی و دیگر ادوات از این 
جنس تا زمانی که امکان خشک شدن سریع دارند در اثر آب 
آسیب نمی بینند. آهن و فوالد در تماس با آب اکسیدشده و 
زنگ می زنند و دچار انبساط می شوند، هرچند اگر به سرعت 

خشک شوند در تماس با آب آسیب نخواهند دید.

زنگ زدگی مخصوصاً در محیط های دریایی می تواند آسیب های 
جدی سازه ای در پی داشته باشد، مخصوصاً در مواردی که 

اجزای فوالدی یا آرماتور زیرسری های بتنی در دیوارهایی کار 
شده باشند که از رطوبت اشباع است و امکان خشک شدن 

سریع نداشته باشد. در این مواقع پوسته شدن بخش های 
اکسیدشده فوالد یا افزایش حجم آن موجب شکسته شدن 

بتن می شود و توان باربری تیر و نعل درگاه ها را کاهش خواهد 
داد و اگر تخریب نشود، با ترک همراه است. نعل درگاه ها را 
بررسی کنید: ترک ها، تغییر شکل ها یا لکه های اکسیدشده 

)لکه های زنگ زدگی( نشانه هایی از تنش هستند و باید توسط 
مهندس سازه بازرسی شوند.

اتصاالت، بستها، لوله ها و کانال های عبوری از کف یا دیوار نیز 
ممکن است پس از زنگ زدن با پدیده اکسید شدن و انبساط 
همراه باشند و به ترک خوردگی و ریختگی سطوح منجر شوند 
و نهایتاً شکستگی و ضعف ساختاری موضعی را در پی داشته 

باشند.

لکه های سطحی موضعی را می توان پاک سازی کرد یا مجدداً 
بازسازی نمود.
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ناحیه باسکت و کوزل، آکسفوردشر

ناحیه باسکت و کوزل در مرز غربی آکسفوردشر واقع است 
و عمدتاً به بنیاد نشنال تراست تعلق دارد. در ژوئیه 2007 
بیش از 50 ملک در سطوح مختلفی دچار سیل شدند که 

البته هیچ یک در مواضع سیل خیز و در معرض خطر شناخته 
نشده بودند. برخی از این امالک فقط برای یک ساعت با چند 
میلی متر آب باران مواجه بودند درحالی که برخی دیگر پس از 

شکسته شدن کناره های رودخانه های تیمز و کول تا یک هفته 
با سیالبی به ارتفاع 1 متر مواجه بودند.

فرایند خشک سازی در همه ابنیه یکسان بود. هرکجا که 
ممکن بود از روش خشک سازی طبیعی و تهویه همراه با 

رطوبت زدایی و گرمایش مالیم و پنکه استفاده شد. برداشتن 
تجهیزات و ادوات به آشپزخانه های جدید محدود شد.

همه عناصر تاریخی در محل حفظ شدند ازجمله 
دیوارکوب های چوبی اتاق یکی از امالک که با چوب بلوط 

ساخته شده بود. این عنصر نیز بدون اعوجاج یا ترک خوردن 
به آرامی خشک شد. اندودهای آهکی به خوبی خشک شدند و 
در موارد معدودی که با گچ جایگزین شده بودند نیز مجبور 

به حذف گچ برای خشک شدن دیوار شدیم و نهایتاً دوباره با 
آهک اندود اجرا شد. در ابنیه که کف های دوپوسته داشتند، 

ابتدا آب به بیرون تلمبه شد و نهایتاً برخی از تخته ها برداشته 
شدند تا تهویه رخ دهد. سپس بازرسی ها به طور منظم در 

دستور کار قرار گرفت. امالکی که کف پوش سنگی داشتند تا 
زمان خشک شدن رها شدند و سپس کف ها پاک سازی شد. 
بندکشی های آسیب دیده چند هفته بعد مجدداً با آهک اجرا 

شدند.

بسیاری از ابنیه شامل ترکیبی از چند نوع مصالح بودند. 
مصالح سنتی به خوبی از پس سیل برآمده بودند، اما مجبور به 

حذف کامل مصالح جدید شدیم.

سیالب در ایالت باسکت و کوزل.
تصویر از نشنال تراست
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یراق آالت

پس از خشک شدن یراق آالت می توان قفل ها و لوالها را با 
پودر گرافیت شستشو داد که از صدای بد یا خشک شدن 
آن جلوگیری شود. برای محافظت عناصر فلزی تاریخی از 

آسیب های آتی ناشی از سیالب، می توان آن ها را موقتاً توسط 
یک حفاظت گر و با استفاده از الک یا واکس پوشش داد.

دیوار پوش ها

چسب و کاغذدیواری هنگام مرطوب بودن غذای مناسبی 
برای رشد کپک به شمار می روند. دیوارپوشهای غیرتاریخی 

را می توان به دقت حذف و امحا نمود. در خصوص جابه جایی، 
پاک سازی و ضدعفونی کردن دیوارپوشهای تاریخی )اعم از 

کاغذ، پارچه، فوالد فشرده، چرم و دیگر مصالح( از متخصصان 
بخش خصوصی استعالم کنید.

اندود رنگ

آب می تواند باعث لکه شدن، پوسته شدن و حل شدن ماده 
چسباننده رنگ ها و روغن جالهای تاریخی شود. اندودهای 

رنگی نفوذپذیر تاریخی نظیر اندود آهک رنگی و نقاشی 
دیواری اجازه تبخیر آب از سطح خود را می دهند، شرایط تمیز 

شدن و ضدعفونی شدن را دارند و می توان آن ها را رها نمود 
تا با جریان هوا خشک شوند و مجدداً رنگ آمیزی هماهنگ 
با اصل صورت گیرد. تا پیش از خشک شدن کامل سطوح 

قدیمی رنگ شده در فضای داخلی، به هیچ وجه آن ها را با 
رنگ های آکریلیک و روغنی رنگ نکنید.

ممکن است برای ایجاد شرایط تنفس و خشک شدن دیوارها 
مجبور به حذف کاماًل روکش های رنگی جدید و نسبتاً 

نفوذناپذیر باشیم. مرمت رنگ آمیزی و نقوش دیواری تاریخی 
باید بر عهده متخصص امر نهاده شود.

رنگ های قدیمی ممکن است حاوی کربنات سفیدرنگ سرب 
باشند. هنگام مواجهه با رنگ های آیه سربی باید نهایتاً اقدامات 
احتیاطی )استفاده از دستکش و ماسک( را به خرج داد و کار 

را به عهده متخصصان ذیصالح نهاد.

نقاشی دیواری

در فضای داخلی ابنیه تاریخی که دارای نقاشی دیواری 
روی چوب یا گچ هستند، به هیچ وجه از رطوبت زدا و بخاری 
استفاده نکنید. از متخصصان مرمت باید توصیه های الزم در 
این زمینه دریافت شود. خشک سازی بسیار آهسته با کمک 

پنکه های هوای سرد و تحت نظارت یک مرمتگر از تبلور نمک 
و پوسته شدن رنگ و رشد کپک جلوگیری می کند.

اصالح تأسیسات

تأسیسات مدرن به شدت در برابر سیالب آسیب پذیر هستند 
و بخش عمده ای از هزینه های تعمیر را به خود اختصاص 

می دهند. همه تأسیسات به جامانده باید مجدداً توسط یک 
مهندس کارکشته آزمایش شوند. راه اندازی مجدد تأسیسات 

ازکارافتاده مطابق با استانداردهای جاری می تواند به 
ساختمان های تاریخی آسیب برساند یا اختالل ایجاد کند.

وسایل شخصی

بسیاری از اقالم به شدت آسیب دیده )کاغذ، عکس، پارچه های 
خاص( توسط متخصصان حفاظت قابل ترمیم هستند.

برآورد هزینه ها و برنامه ریزی

هزینه از پیش تعیین شده ای در این خصوص وجود ندارد؛ 
ممکن است هزینه های مربوط به دو بنای سیل زده بسته 

به اهمیت تاریخی و الزامات تعیین شده توسط کارشناسان 
حفاظت بسیار باهم تفاوت داشته باشند.

پوشش بیمه باید بر اساس مبانی اقتصادی و منطقی به دنبال 
بازگرداندن ساختمان به شرایط پیش از وقوع سیل و بدون 

اثرات نامطلوب در درازمدت باشد. هزینه ها بدون در نظر 
گرفتن یک بازه زمانی ثابت باید مشاوره های کارشناسی )با 

توجه به پیچیدگی بالقوه تعمیرات تخصصی( را پوشش دهد.

برنامه خشک سازی آهسته و دقیق و تعمیرات دلسوزانه در 
قیاس با حذف اندودها و پوشش ها و کارهای تعویض عناصر 

ابنیه جدید سیل زده به مراتب زمان برتر خواهد بود و بسته به 
سطح آسیب های سیل بسیار متنوع تر است.

5 - 6 - پایش اثرات بلندمدت

در طول مدت خشک شدن ساختمان و زمین اطراف آن، 
پایداری دیوارها و سقف ها و انسجام مالط بندها باید مورد 

پایش قرار گیرد. همه بهارخواب هایی که در دیوارهای باربر و 
پیرامون بازشوها ایجاد می شوند باید موردبررسی قرار گیرند. 

اگر این ترک ها ناشی از هیدراسیون موقت و انبساط خاک رس 
زیر ساختمان و اطراف پی ها باشد، پس ازاینکه آب خاک رس 
از بین رفت باید شاهد انقباض یا حداقل توقف ترک ها باشیم. 
بااین حال، احتمال می رود ترک های ناشی از فرسایش پی در 

طول زمان و نشست ساختمان وخیم تر شود.
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ترک هایی که بازتر می شوند یا دچار جابه جایی هستند، 
نشانه ای از ناپایداری سازه ای به شمار می روند و نیازمند 
بازرسی دقیق از سوی یک مهندس سازه هستند. شش 
ماه پس از وقوع سیل و سپس هر یک سال یک بار، باید 

تیرهای چوبی زیر سقف را برای پایش شواهد ظهور قارچ ها و 
پوسیدگی بررسی نمود.

بوروسکوپهای فیبرنوری با قطر 6 میلی متر به حدی کوچک 
هستند که به راحتی می توان با استفاده از آن ها و از طریق 

سوراخ های ریز یا ازاره های چوبی که موقتاً برداشته شده اند، 
داخل کالبد ساختمان را بررسی نمود. تفسیر و تحلیل صحیح 

شواهد این بررسی ها مستلزم تجربه و مهارت است.

تصاویر 39 - 41 
40 - سیالب در اسکله لنکستر.39 - کلیسای سنت میشل و آل آنجل در تِرلی، گالسترشر.

تصویر از سازمان محیط زیست.
41 - کلبه آجری سیل زده در تیوکسبری.

39

4140


	مقدمه
	1 - 1 - سیلاب رودخانهای
	1 - 2 - سیلاب ساحلی
	1 - 3 - سیلاب آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی و فاضلاب

	2 - مشخص نمودن خطرات سیل
	3 - آمادگی در برابر سیلاب
	3 - 1 - مهیا بودن بیمه
	3 - 2 - پاسداری از ابنیه در برابر سیلاب
	3 - 3 - برنامهریزی اضطراری

	4 - مواجهه با سیل
	4 - 1 - پس از پیشبینی سیل چه باید کرد
	4 - 2 - هنگام ورود سیل به ساختمان چه باید کرد
	4 - 3 - بازگشت به ساختمان
	4 - 4 - اعلام به بیمه

	5 - پس از سیل
	به حداقل رساندن آسیبهای سیل در ساختمانهای قدیمی
	5 - 1 - انتظار برای فروکش کردن آب
	5 - 3 - ارزیابی و مستندنگاری آسیبها - ارزیابی پس از سیل
	5 - 4 - خشکسازی
	5 - 5 - نحوه تأثیرگذاری سیلاب بر مصالح ساختمانهای تاریخی
	5 - 6 - پایش اثرات بلندمدت


