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 چکیذٌ
 

ثبفت ّب ٍ هزاوش ثب ارسػ تبریخی ٍ فزٌّگی ؽْزّبی ایزاى هولَ اس ثٌبّبی ارسؽوٌذی اعت وِ هتبعفبًِ ثِ ػلت ػذم تَخِ وابفی در حاب    

ت فزعَدگی ٍ سٍا  هی ثبؽٌذ . اس اثتذایی تزیي الذاهبتی وِ ثبیذ در سهیٌِ حفع ٍ احیبی ایي گًَِ ثٌبّب ثزداؽتِ ؽَد ، هزهت آًْبعت. هزه

ّبی لذیوی ثِ دالیل هختلف ٍ ثز اعبط هجبًی ًظزی هذٍى ٍ یب عیبعت ّبی رایاح در هاذیزیت هتوزواش ایاي ثٌبّاب ، دٍرُ ی      عبختوبى 

 سهبًی ًغجتبً دراسی را ثِ خَد اختصبؿ دادُ اعت . اهب لطؼبً ثٌبّب را ًوی تَاى خذا اس هحیط در ثزگیزًذُ ی آًْاب ٍ ثاذٍى در ًظاز گازفتي    

ب وزد . اگز ثِ طزح هزهت ٍ احیبی ثٌبّب در حىن خشیی اس طازح ثْغابسی ثبفات ّابی وْاي ٍ ثاِ ػٌاَاى ثغاتز         ًیبسّبی رٍس، هزهت ٍ احی

درثزگیزًذُ ی اوثزیت لزیت ثِ اتفبق عبختوبى ّبی لذیوی ٍ ٍاخذ ارسػ ، هؼتمذ ثبؽین ، هی تَاًین هزهت ایي ثٌبّب را در علغلِ هزاتات  

َح خبًوبیی وٌین : ًخغتیي عطح : تْیِ طزح  تفصیلی ػوَهی ثزای توبهی پاکن ّابی   تْیِ ی طزح ّبی ثْغبسی ٍ ًَعبسی در ایي عط

هحذٍدُ ی ثبفت . دٍهیي عطح : ؽٌبخت اعتخَاى ثٌذی ثبفت ٍ طزح تمَیات آى . عاَهیي عاطح : تاه ثٌبّابی لاذیوی ٍاخاذ ارسػ .        

ي عطح تْیِ ی طزح ّبی ثْغبسی ثبفت ّبی وْي ، چْبرهیي عطح : تْیِ ی الگَی عبخت ٍ عبسُ ای خذیذ . ایي گفتبر ، ثز اعبط عَهی

ؽىل گزفتِ اعت . اس آًدبیی وِ در فزآیٌذ تْیِ ی طزح هزهت ٍ احیبی یه ثٌبی لذیوی ، ثز اعبط ّز ایذُ ٍ هجبًی ًظزی ، ثذٍى در ًظز 

گی اهزٍس ٍ ًیبسّبی خذیذ هوىاي  گزفتي ٍیضگی ّبی وبلجذی ٍ یبفتي پبعخ ّبیی ثزای حفع اخشای عبختوبًی ٍ ثزرعی اًطجبق آًْب ثب سًذ

ًیغت ، ضزٍرت اًدبم هطبلؼبت  آعیت ؽٌبعی ثٌب را ثِ هَاسات عبیز هطبلؼبت عبختوبى ، ایدبة هی وٌذ.  ایي همبلِ عؼی دارد در اداهِ ثِ 

، اًغابًی   ،  تؾزیح هزاحل هختلف هطبلؼبت آعیت ؽٌبعی ، تؼییي آعیت ّبی ٍارد آهذُ ٍ ؽٌبخت ػَاهل هختلف آعیت رعبى ) طجیؼی 

ٍ ثزرعی هصبلح ثِ وبر رفتِ ٍ فٌَى وبرثزدی ٍ ٍیضگی ّبی فٌی آًْب ٍ ثزخی راُ ّبی تزهین ٍ خبیگشیٌی ػٌبصز عبختوبًی در خْت هزهت 

 ٍ فزٌّگی ، ثپزداسد.     تبریخی  ًگْذاری ثٌب ّبی دارای ارسػ
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 . مقذم1ٍ
ثبفت ّبی تبریخی ثب ؽىل گیزی ارگبًیه ٍ طجیؼی خَد ٍ ًیش رًٍذ ًَ ؽذى هىزر خَیؼ در گذؽتِ ّوبًٌذ یه ثبفت 

سًذُ ی طجیؼی ػول هی وزدًذ . الجتِ ایي ؽجبّت در رًٍذ رؽذ ٍ تغییز ، اوٌَى اس حبلت طجیؼت گًَِ ی خَد خبرج ؽذُ ٍ 

تِ اعت . لذا هی تَاى ٍضؼیت فؼلی ثبفت ّبی تبریخی را وِ ّوچٌبى هبًٌذ خٌجِ ّبی دیگز سًذگی، ؽىلی هصٌَع ثِ خَد گزف

سًذُ ٍ تب حذٍدی ّز چٌذ اًذن ، فؼب  ٍ پَیبعت ، ثِ ثبفت طجیؼی یه هَخَد سًذُ ی هزیض ؽجیِ داًغت ، هَخَدی وِ ّز 

علغلِ فؼبلیت ّب ،  چٌذ تکػ ّبی هغتوزی در خْت سًذُ ًگِ داؽتي آى اًدبم هی گیزد ؛ لیىي   خْت گیزی ٍ اػوب  ایي

گبُ هٌدز ثِ ًبثَدی یب تجذیل آى ثِ هَخَدی هصٌَػی هی ؽَد وِ ثب گزفتي یه ػضَ هصٌَػی ثِ سًذگی ًبثغبهبى خَد اداهِ     

 هی دّذ . 
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 نمونه یک بافت ارگانیک )بافت زنده گیاه(   

 

 

 

 

 

 . احیای سازٌ ای2
هؼوبری سهبى حبضز ثِ ػٌَاى یه دٍرُ گغغت ٍ افَ  ولی ٍ ػبم هطزح اعت ، تکػ ّب ٍ فؼبلیت ّبیی وِ در خْت 

گیزد را هی تَاى تکػ در خْت  احیبی ثبفت ّبی تبریخی ٍ ثطَر خبؿ داًِ ّبی ثب ارسػ هَخَد در ایي ثبفت ّب اًدبم هی

 پبثزخب ًگِ داؽتي ضوٌی ایي هَخَد سًذُ ی ضؼیف ٍ هزیض ، تصَر وزد .

ثِ ثیبًی رٍؽي تز ، اس آًدبیی وِ هؼوبری اهزٍس هب ، فؼبلیت ٍ پَیبیی خَد را در اهتذاد رًٍذ سًذُ ٍ ثب ارسػ هؼوبری گذؽتِ 

بیی ٍ فؼبلیت حیبتی را ثِ ثبفت ّبی تبریخی ٍ ّویي طَر ریش عبخت ّبی اس دعت دادُ اعت ، ًوی تَاى اًتظبر تشریك ایي پَی

آى ] ثٌبّبی هغىًَی ، هذّجی ، تدبری ٍ . . . [ ، ثِ طَر وبهل ٍ صذ درصذ داؽت ، در ایي هَرد ثِ ًظز هی رعذ وِ ثبیذ 

 ٍ خذیذ ثزگزداًذ . هٌتظز هبًذ تب رٍح ولی سهبًِ ، سًذگی ٍ رٍح ارسػ ّبی پیؾیي را ثِ وبلجذ ثبفت تبریخی 

در ایي راعتبی احیب ٍ هزهت اثٌیِ ثب ارسػ تبریخی ، چَى ّذف هب پب ثزخب ًگِ داؽتي وبلجذّب ٍ ارسػ ّبی هفَْهی ٍ 

هؼوبری هغتتز در آًْبعت ، هی ثبیغت ّوبى گًَِ وِ ثزًبهِ ّبیی در خْت احیبی هؼوبری یه ثٌبی تبریخی ٍ دهیذى رٍح 

زفتِ هی ؽَد ، ثِ هٌظَر احیبی وبلجذ یب ّوبى اعتزاوچز )عبسُ  ثٌب ًیش تذاثیزی اًذیؾیذُ ؽَد ؛ خذیذ ثِ وبلجذ آى در ًظز گ

 چزا وِ در ثٌبّبی ثب ارسػ ٍ ووب  یبفتِ ی گذؽتِ ، هؼوبری ٍ عبسُ ی ثٌب اس یىذیگز تفىیه ًبپذیزًذ . 
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ًبهیذ ٍ ّوبى گًَِ وِ در احیبی « عبسُ ای  احیبی» چٌیي ثزخَردی ثب ثٌب را هی تَاى در ّوزاّی ثب احیبی هؼوبری ثٌب ، 

هؼوبری یه ثٌب ثِ ایذُ ّبی خذیذ یب هفبّیوی ًَ در لبلت یه ػولىزد خذیذ هتٌبعت ثب فضبی هؼوبری ثٌب تَخِ دارین ، هی 

َلَصی رٍس ، ًیش اس هفبّین ٍ وبرثزی ّبی خذیذ عبسُ ای هتٌبعت ثب هفبّین هؼوبری ٍ ًیبس ّب ٍ تىٌ« احیبی عبسُ ای » تَاى در 

 ثْزُ خغت .

ثب رٍػ ّب ٍ ایذُ ّبی همبٍم عبسی ثٌب ّبی تبریخی در همبم تؾجیْی وِ در « احیبی عبسُ ای » اس همبیغِ ی ایذُ ی 

اثتذای ثحث ثِ آى پزداختِ ؽذ ، یؼٌی ؛ هؾبثْت ثبفت تبریخی ٍ ته ثٌب ّبی آى ثب ثبفت ثذى هَخَد سًذُ ٍ علَ  ّبی آى ، ثِ 

یز لبثل ثیبى هی ثبؽٌذ : ] تَضیح ؛ راُ حل ّبی ارئِ ؽذُ در ایي همبلِ تٌْب در لبلت ایذُ ٍ ثطَر ػبم هطزح طَر ولی ًىبت س

 هی ؽَد ٍ ثزرعی ّب ٍ ًتیدِ گیزی ّبی تخصصی ٍ فٌی ایي راُ حل ّب ، در ایي همب  هحذٍد ، ًوی گٌدذ . [

 

رٍػ ّب اعتفبدُ اس هصبلح عبسُ ای خذیذ ّن چَى اا  در ؽیَُ ّبی هتذاٍ  همبٍم عبسی ثٌبّبی تبریخی ، یىی اس 1

تیزآّي ٍ لبة ثٌذی آى در هیبى خزس ّبی ثبرثز ثزای اًتمب  ًیزٍّب ثِ پی عبختوبى هی ثبؽذ ، در حبلی وِ ًب هتدبًظ ثَدى 

یبهذ ّبی تیزآّي ثب خؾت یب آخز ، ثِ لحبظ ػىظ الؼول ّبی هتفبٍت در ثزاثز سلشلِ ٍ یب حتی در همبثل عزهب ٍ گزهب ، پ

ًبگَاری ثزای عیغتن عبختوبًی ثِ ّوزاُ خَاّذ داؽت . هصبلح خذیذ در ایي خب ثِ هثبثِ یه ػضَ هصٌَػی در یه ثبفت سًذُ 

ػول هی وٌٌذ وِ احتوب  پظ سدگی آى ّب ، اس عَی ثبفت سًذُ هی ثبؽذ وِ گبّبً حضَر ایي ػضَ هصٌَع ، پیبهذ ّبی ًب گَار 

 تزی را در پی خَاّذ داؽت . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از سازه جدید در دل سازه قدیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

حب  آى وِ ثب اًذیؾیذى تذاثیزی ثذیغ ، هی تَاى هفبّین هؼوبری خذیذ ٍ وبرثزی ّبی هَرد ًیبس اهزٍسی را در لبلت    

حتی هصبلحی وِ اس پختِ  اعتزاوچزی ًَ ٍ ّوگَى ثب ثٌب ثِ وبر ثزد . هصبلح ّوگَى تز ، ثِ ػٌَاى هثب  ؛ ثتي ّبی خذیذ ٍ یب

ؽذى گل طجیؼی ثب رٍػ ّبی خذیذ ثذعت هی آیٌذ ، ثِ گًَِ ای در وبلجذ هَرد اعتفبدُ لزار گیزًذ وِ ثب هفبّین خذیذ 

 هؼوبری ّن آٌّگ ثبؽٌذ . 
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 ارایه یک نمونه در استفاده از مصالح جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

هتٌبعت ثب هفبّین هؼوبری ٍ تىٌَلَصی هتذاٍ  سهبى عبخت آى ّب ، غبلجبً اس اا  عبسُ ّبی ثِ وبر رفتِ در ثٌب ّبی لذیوی 2

ًَع عبسُ ّبی فؾبری ّغتٌذ ، لیىي ثب ٍخَد عیغتن ّبی عبسُ ای ًَیي وِ اوثزاً در خْت عجه تز ؽذى عبسُ ، در ػیي 

ُ ای ثب هفبّین خذیذ ، هی افشایؼ لبثلیت تحول ثبر ، طزاحی ٍ عبختِ  هی ؽًَذ ، ّن چٌیي تٌبعت ایي عیغتن ّبی عبس

تَاى ثِ گًَِ ای اس احیبی عبسُ ای دعت پیذا وزد . ] ثِ ػٌَاى هثب  [ هی تَاى ثَعیلِ ی عبسُ ّبی وبثلی ثب اتصبالت طزاحی 

ؽذُ، ثخؾی اس ثبر ٍارد ثز عبختوبى را وِ ثزای عیغتن فزعَدُ ی ثٌب لبثل تحول ًیغت ، ثِ عبسُ ی خذیذ اًتمب  داد . الجتِ 

ّبی  ذداً تأویذ هی ؽَد وِ اعتفبدُ اس ایي عبسُ ّب ثبیذ در لبلت فزم ّبی هؼوبری ٍ ثِ گًَِ ای سًذُ ٍ هتٌبعت ثب ضزثبىهد

سًذگی ثٌبی تبریخی صَرت پذیزد ، ضزثبًْبیی وِ ّن ثِ لحبظ هفَْهی ٍ ّن ثِ لحبظ تمبثل ّبی عبسُ ای در ثؼذ فٌّی ٍ حغّی 

 ٍ ثب تحلیل ّبی عبسُ ای ّن آٌّگ ؽَد .، هی تَاًذ هَرد تحلیل لزار گیزد 
        

 

 

 

 

 

 

 یک نمونه از احیای سازه ای
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اا  در رٍػ ّبی هزعَم هزهتی ، ثٌب در دیذ هؼوبری تب حذٍدی ثِ ػٌَاى خشئی ) علَلی   اس ثبفت در ًظز گزفتِ    هی 3

ته ثٌب ، راثطِ ی آى ثب ثمیِ ی ػٌبصز ثبفت ، هَرد تَخِ ؽَد ٍ در احیبی آى ًیش عَای ثزًبهِ ریشی ٍ طزاحی ثِ ػٌَاى یه 

لزار هی گیزد . در حبلی وِ در هَرد هزهت ٍ احیبی ثٌب ، آى چِ ووتز ثذاى پزداختِ هی ؽَد یب حتّی اصکً هَرد تَخِ لزار ًوی 

هیبى اخشای ثبفت ، ثز آى  گیزد ًغجت عبسُ ای ثٌب ثب اثٌیِ هدبٍر خَیؼ اعت ٍ ایي ّوبى چیشی اعت وِ رؽذ علَلی ٍ پیًَذ

تىیِ دارد ، یؼٌی ؛ ته ثٌب ّب در ػیي هٌحصز ثِ فزد ثَدى ، در راثطِ هفَْهی ٍ عبختبری ثب ثٌب ّبی هدبٍر خَد ، هؼٌب ٍ ؽىل 

 هی یبثٌذ.

« یثبفت عبسُ ا»َار ثٌب تىیِ دارد وِ ایي خَد یه لذا یىی اس اصَ  احیبی عبسُ ای ، ثز اعبط عبسُ یب عبسُ ّبی ّن خ

 خذیذ را هؼزفی هی وٌذ وِ هی تَاًذ هَرد تؼوّك ٍ ثزرعی دلیك وبرؽٌبعبى اهز هزهت ، لزار گیزد .

 

اا  ػذم تدبًظ هصبلح ثِ وبر رفتِ در ؽیَُ ّبی هزعَم هزهتی وِ در هَرد ًخغت ثیبى ؽذ ، ثِ لحبظ هفَْهی ًیش لبثل 4

ُ اس هصبلح لذیوی ، هؾىکتی ثِ ّوزاُ دارد ،  ثِ ػٌَاى هثب  ؛ ثزرعی هی ثبؽذ. ثب ًگزػ احیبی عبسُ ای ، اس یه طزف اعتفبد

اعتفبدُ اس چَة ثزای خٌثی وزدى   ًیزٍ ّبی راًؾی ، ثب آى وِ چَة تدبًغی ثب هصبلح عٌتی دارد ، اهّب ثِ دلیل اهىبى 

آیذ ، ضوي آى وِ  پَعیذگی ٍ ضؼف اتصبالت ٍ ّن چٌیي آعیت پذیزی آى در همبثل حوکت هَریبًِ ، هٌبعت ثِ ًظز ًوی

هوىي اعت اس ًظز هفَْهی ثب هفبّین احیبی هؼوبری ثٌب ًیش ، ّن خَاًی ًذاؽتِ ثبؽذ. اس طزف دیگز ًیش اعتفبدُ اس هصبلح 

خذیذ هثل تیزآّي ، در صَرتی وِ در هیبى خزس ّبی عبختوبى هذفَى گزدد ، هؼٌبی خَد را ثِ ػٌَاى اعتفبدُ اس اعتزاوچز 

َاّذ وزد ، ایي در حبلی اعت وِ عبسُ ی ثٌب ّبی تبریخی ثبیذ ّن گبم ثب پَیبیی ٍ سًذُ ثَدى فؼبلیتی ٍ خذیذ ، ثب خَد دفي خ

 ػولىزدی هؼوبری ثٌب ، فؼب  ٍ پَیب ثبؽذ . 
 

 

 

 

 

انتقال مفهوم از  سازه قدیمی به ساازه جدیاد      

 ) احیای سازه ای (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب را تؾذیذ ٍ همبٍهت آى را در همبثل آعیت ّبی درًٍی ٍ ثیزًٍی ، وبّؼ ثب ّوِ ایي اٍصبف آى چِ رًٍذ فزعَدگی ثٌ   

هی دّذ ، لطغ خزیبى سًذگی ثٌب ثِ هؼٌبی ٍالؼی در فضب ّب ٍ ته ته ػٌبصز عبسُ ای آى هی ثبؽذ ، سًذگی وِ تٌْب پیبم آٍراى 

خَد خَد آى ّبعت وِ هی تَاًذ ایي سًذگی ٍ آى اًغبى ّبیی ّغتٌذ وِ ایي ثٌب ّب ، ثِ احتزام ٍخَد آى ّب ثزپب ؽذُ اًذ ٍ ّن ٍ

ًَ ثِ ًَ ؽذى وبلجذ ٍ رٍح را ثِ فضبی هؼوبری ثزگزداًذ. اس ثؼذ فٌّی احیبی عبسُ ای هی تَاًذ ثب ًظبرت صحیح وبرؽٌبعبى ثِ 

 ایي ًجض سًذگی رًٍمی دٍثبرُ ثخؾذ .
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 وتیجٍ گیری :  -3
 

ارگبًیه ٍ طجیؼی خَد ٍ ًیش رًٍذ ًَ ؽذى هىزر خَیؼ ، ّوبًٌذ یه . ثبفت ّبی تبریخی ، در گذؽتِ ، ثب ؽىل گیزی 1

ثبفت سًذُ ی طجیؼی ، ػول هی وزدًذ وِ اوٌَى اس حبلت طجیؼت گًَِ خَد خبرج ؽذُ اًذ ٍ ثِ هبًٌذ یه هَخَد سًذُ ی 

 ضؼیف ٍ هزیض ، ثِ سًذگی ًبثغبهبى خَد اداهِ   هی دّذ .

 

لذیوی ، هؼوبری ٍ عبسُ ی ثٌب دٍ خشء تفىیه ًبپذیزًذ وِ ثِ هَاسات احیبی . در ثٌب ّبی ثب ارسػ ٍ ووب  یبفتِ ی 2

آى ًیش السم ٍ ضزٍری هی ثبؽذ وِ در ایي راعتب هی تَاى اس هفبّین ٍ وبرثزی ّبی خذیذ عبسُ « احیبی عبسُ ای » هؼوبری ثٌب، 

 ای هتٌبعت ثب هفبّین هؼوبری ٍ ًیبس ّب ٍ تىٌَلَصی رٍس ، اعتفبدُ وزد .

 

در ؽیَُ ّبی هتذاٍ  همبٍم عبسی ثٌبّبی تبریخی ، هی تَاى ثِ خبی اعتفبدُ اس ػٌبصز ًب هتدبًظ ثب اخشای ثٌب وِ . 3

احتوب  پظ سدگی آى ّب اس عَی ثبفت سًذُ هی رٍد ، اس هصبلح ّوگَى تزی  وِ ثب هفبّین خذیذ هؼوبری ّن آٌّگ ثبؽٌذ ، 

 ثْزُ خغت .

 

عبسُ ّبی اثٌیِ ی تبریخی در ثزاثز ًیزٍّبی سلشلِ ، هی تَاى اس عیغتن ّبی عبسُ ای  . ثب تَخِ ثِ ػذم پبعخ گَیی اوثز4

ًَیي وِ در خْت افشایؼ لبثلیت تحول ثبر ٍ عجه ؽذى عبسُ ، ػول هی وٌٌذ ، اعتفبدُ ًوَد ، در ضوي تٌبعت ایي عیغتن 

 سًذگی ثٌبی تبریخی ، در ًظز گزفتِ ؽَد .  ّبی عبسُ ای ثب هفبّین خذیذ ، ثبیذ ثِ گًَِ ای سًذُ ٍ هتٌبعت ثب ضزثبًْبی

 

، ب ثب اثٌیِ ی هدبٍر خَیؼ هی ثبؽذ. آى چِ اهزٍسُ در احیبی یه ثٌبی ثب ارسػ ثذاى تَخِ ًوی ؽَد ، ًغجت عبسُ ای ث5ٌ

 ػول ًوَد .« ثبفت عبسُ ای » در حبلی وِ هی تَاى در طزح ّبی هزهت ٍ احیبی عبسُ ای ثب تَخِ ثِ  هفَْم 

 

ِ دیگزی وِ در رٍػ ّبی هزهتی هی تَاًذ لحبظ ؽَد ، در ًظز گزفتيٍ هفَْهی عبسُ ٍ ػٌبصز خذیذ ثب هؼبًی ٍ . هغئل6

هفبّین احیبی هؼوبری ثٌب اعت ، یؼٌی ؛ عبسُ ی ثٌب ّبی تبریخی ثبیذ ّن گبم ثب پَیبیی ٍ سًذُ ثَدى فؼبلیتی ٍ ػولىزدی 

 هؼوبری ثٌب ، فؼب  ٍ پَیب ثبؽذ . 

 

 پبیبى
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