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  :چکیده

 يهايزیربرنامه فقدان و سوکی از شهرهاکالن به مهاجرت افزایش در دوران معاصر و شهري جمعیت روزافزون رشد

 و هیرویب استفاده کالن، يهاهیسرمااتالف  شهرها، پیرامونی نقاط در وسازهاساخت دامنه افزایش بر عالوه دیگر، سوي از کارآمد

 باوجود يشهردرون اراضی برخی از این در حالی است که .است داشته پی درنیز  را کشاورزي اراضی ریبتخ و منابع از ناصحیح

این موضوع زمانی به بیشترین درجه از  .اندمانده بالاستفادهو  رهاشدهش، ارز واجد يشهر امکانات و هارساختیز برخورداري از 

 شوندیمقلب شهرها محسوب  نکهیباوجودارها مطرح شود. مراکز شهرها که در مورد مراکز شه شودیماهمیت و دقت خود نائل 

 فرسودگی همچون يادهیچیپ مسائل و مشکالت با و بازمانده، اغلب از جریان توسعه باشندیمبالقوه  يهالیپتانسو حائز 

 و ریزان برنامه ان،متخصص فکر همواره مسئلهاین . اندشدهروبرو  امنیت و ایمنی کاهش ،ياقهوه يهانیزم زودرس،

به راهبرد رشد  توانیمعمده در راستاي حل مشکل  يهاتالش ازجملهاست.  داشته مشغول خود به را شهري گذاراناستیس

  است. قرارگرفته موردتوجهاخیر  يهاسالهوشمند و توسعه میان افزاي شهري اشاره نمود که در 

 در جدید ساختارهاي طراحی منظوربهاجرایی  هنمودهاير و راهنما اصولِ به یافتن دست پی در حاضر پژوهش

. از طرفی با توجه به اهمیت بحث اقتصاد و پایداري در باشندیمکه به ساختارهاي میان افزا معروف  باشدیمتاریخی  يهانهیزم

ان اهمیتی که هر یک از میزو  قرارگرفته لیوتحلهیتجزپایداري اقتصادي مورد  ازلحاظدنیاي معماري معاصر، تمامی رهنمودها 

، جنس هاافتهیند. طبق شد يازبندیامتداشته باشد  تواندیماقتصادي  ازلحاظمیان افزایی در پایدار ساختن یک بنا  يهامؤلفه

مرکز فرهنگی به دست آمد با یک  هاافتهیبنا که طبق  کاربري،  292/0، رعایت توپوگرافی سایت با وزن 319/0مصالح با وزن 

داراي بیشترین اهمیت در   375/0دید و منظر با وزن  و 499/0هماهنگی با اقلیم با وزن  ، 301/0 با وزن بنا سبک،  392/0 وزن

حاضر  يپروژهسایت  عنوانبهدر مجاورت بازار تاریخی تبریز  ياقطعهدر این رساله،  معرفی گردیدند. موردپژوهش يهاحوزه

ویژه، چندي است که  يهالیپتانسدارا بودن امکانات و  رغمیعلاست. این سایت  هشدانتخابجهت طراحی ساختار میان افزا 

 شدتبهو ضرورت توجه به آن  باشدیمو هنجارهاي مختلف مواجه  هاارزش ينهیزممانده و با افول فراوانی در  بالاستفاده

  . گرددیماحساس 

  ، بازار، تبریزساختار میان افزا، پایداري، اقتصاد، تاریخی: هادواژهیکل
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  .Error! Bookmark not defined  ...................................   يکاربر یفرع يهاشاخص وزن: 6- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............  دیجد ساختار شکل یفرع يهاشاخص وزن: 7- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  يریقرارگ تیموقع یفرع يهاشاخص وزن: 8 - 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................  اتیجزئ و مصالح یفرع يهاشاخص وزن: 9 - 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  هدف  به توجه با یفرع يهاشاخص وزن: 10 - 4 شکل

 Error! Bookmark  ...ياقتصاد داریپا توسعه یفرع و یاصل يهاشاخص لیتحلوهیتجز: 11 - 4 شکل

not defined.  
 !Error)1383 ،ییکسما(  درجه، 37 ییایجغراف عرض در دیخورش تابش يایزوا و تیموقع: 1- 5 شکل

Bookmark not defined.  



 ز
 

  .Error! Bookmark not defined  ....  )1383 ،ییکسما(  ز،یتبر انهیسال و یفصل گلباد-2- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........  )1376 صفامنش،( شهر، يبنداستخوان نقشه: 3- 5 شکل

 Error! Bookmark not  .................  )1394 قندگر،( ز،یتبر شهر کهن یخیتار يهادروازه: 4- 5 شکل

defined.  
 Error! Bookmark  .  )یخیتار بازار با مجاور( چه،کو راسته یشرق قسمت يکاربر سطوح: 5- 5 شکل

not defined.  
)1372 ز،یتبر یفرهنگ ،یخیتار محور(  کوچه، راسته محله گاهیجا و بافت یکل يبنداستخوان نقشه: 6- 5 شکل

   ................................ ................................ ................................................  Error! Bookmark not defined.  
 !Error  ......  )یخیتار يها بافت و بناها يایاح و متمر گروه( ز،یتبر 8 منطقه یارتباط شبکه: 7- 5 شکل

Bookmark not defined.  
)پارس _جهان نقش مشاور نیمهندس( ز،یتبر یفرهنگ -یخیتار منطقه یلیتفض طرح: 8- 5 شکل

   ................................ ................................ ................................................  Error! Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark not  .  یبررس مورد ينمونه تیموقع و زیتبر بازار یخیتار يمحدوده: 9- 5 شکل

defined.  
 Error! Bookmark not  .................  )1388 ز،یتبر يشهردار(  ز،یتبر بازار ییهوا عکس: 10- 5 شکل

defined.  
 Error! Bookmark not  ....)1391 ،يآباد یزنگ(  ز،یتبر شهر در بازار ییفضا تیموقع: 11- 5 شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .  )1390 نژاد، یک(  مشروطه، خانه یجنوب ينما: 12 - 5 شکل

  .www.oyaglig.com (  ........  Error! Bookmark not defined(  مشروطه، خانه: 13- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................   )نگارنده(  ت،یسا یمعرف: 14- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   )نگارنده(  منتخب، تیسا: 15- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........  )نگارنده( منتخب، تیسا اطراف يهاجداره: 16- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  )نگارنده( ت،یسا يروبرو به دید: 17- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... )نگارنده( ت،یسا تیموقع: 18- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   )نگارنده( ت،یسا یدسترس: 19- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   )نگارنده( ت،یسا منظر و دید: 20- 5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   )نگارنده( ت،یسا در باد جهت: 21- 5 شکل
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   مقدمه - 1-1

  است. شدهپرداخته مختلف پروژه و بیان اهداف جهت انجام این پژوهش يهاجنبهدر این فصل به بررسی 

  : مسئلهبیان  - 1-2

 يهايزیربرنامه فقدان و سوکی از شهرهاکالن به مهاجرت افزایش در دوران معاصر و  شهري جمعیت روزافزون رشد

 استفاده کالن، يهاهیسرمااتالف  شهرها، پیرامونی نقاط در وسازهاساخت دامنه افزایش بر عالوه دیگر، سوي از کارآمد

 اراضی این در حالی است که برخی از .است داشته پی درنیز  را کشاورزي اراضی تخریب و منابع از ناصحیح و هیرویب

 .اندمانده بالاستفادهو  رهاشدهش، ارز واجد يشهر امکانات و هارساختیز برخورداري از باوجود يشهردرون

که در مورد مراکز شهري و تاریخی مطرح  دشویماین موضوع زمانی به بیشترین درجه از اهمیت و دقت خود نائل 

، اغلب از جریان توسعه باشندیمبالقوه  يهالیپتانسو حائز  شوندیمقلب شهرها محسوب  نکهیباوجوداشود. مراکز شهرها 

روبرو  امنیت و ایمنی کاهش ،ياقهوه يهانیزم زودرس، فرسودگی همچون يادهیچیپ مسائل و مشکالت با و بازمانده

 ازجملهاست.  داشته مشغول خود به را شهري گذاراناستیس و ریزان برنامه متخصصان، فکر همواره مسئله. این دانشده

به راهبرد رشد هوشمند و توسعه میان افزاي شهري اشاره نمود که در  توانیمعمده در راستاي حل مشکل  يهاتالش

  است. قرارگرفته موردتوجهاخیر  يهاسال

 مستثناتاریخی واقع در مرکز تاریخی شهر تبریز نیز از این قاعده،  يپهنه عنوانبهراسته کوچه  در این میان، محله

عظیم  يمجموعهمشروطه، مسجد جامع و  يخانه ازجملهتاریخی  رینظیب يهانمونهکه با دارا بودن  يامحلهنگردیده است. 

به سبب  نکیاهمبازار تاریخی به ثبت جهانی رسیده است؛  نیتربزرگو  نیترکامل عنوانبه 1389بازار تاریخی که در سال 

فراوان است این در حالی است که اراضی  بالاستفادهو  رهاشدهکارآمد داراي اراضی  يهايزیربرنامهو فقدان  یتوجهیب

ي در بافت تاریخی و به دلیل قرارگیر باشندیمو امکانات شهري را دارا  هارساختیزاز بهترین  يریگبهرهمذکور قابلیت 

  به نقاط توریستی و جهانگردي کشور عزیزمان تبدیل گردند. بساچهشهري و  يهالیپتانسبه بهترین  توانندیم

سـؤالی   نیترمهمبخش زندگی ما را تحت سیطره خود دارند،  نیتربزرگاقتصادي  يهاقدرتامروزه  کهییازآنجاحال 

تـوان توسـعه پایـدار را تجزیـه و     اقتصادي معاصر، در چه سطحی مـی  يهايتئور آید این است که با استفاده ازکه پیش می
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توانست نیازهاي انسـانی را تـأمین کنـد و    ها و مفاهیم توسعه اقتصادي در قرن گذشته نمیتحلیل و اجرا کرد. تئوري

رویکردهـاي جدیـدي ارائـه     نمود. این مسائل موجب شد تـا اي از مطالعات حمایت محیطی خالصه میآن را تنها در زنجیره

انسان انتقادي و بقـاي شـهروندي    باوجودشود و ماهیت تئوري اقتصادي و نقش و وظایف بالقوه آن براي حل مسائل مرتبط 

    تعریف شود.

 طراحی منظوربه طراحان استفاده جهت اجرایی، رهنمودهایی و راهنما اصولِ به یافتن دست پی در لذا این پژوهش

  .باشدیماز اصول توسعه پایداري اقتصادي  يریگبهرهتاریخی با  يهانهیزم رد جدید ساختاري

  هاي) پژوهش:سؤال (سؤال - 1-3

آن به بنایی  واسطهبهقرار گیرد تا بتوان  موردتوجهچه عواملی در انتخاب کاربري و طراحی ساختار میان افزا باید  )1

 ؟افتیدستبا پایداري اقتصادي 

اید رعایت شود تا سطح ارتباط کالبد بناي پیشنهادي و بافت تاریخی بازار حفظ در طرح ب ییهامشخصه چه )2

 گردد؟

تاریخی  يهابافتشدن اهمیت  ترپررنگدر پیش گرفت تا این طرح بتواند در راستاي  توانیمچه راهکارهایی  )3

  مجاور ایفاي نقش نماید؟

  :هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه - 1-4

به پایداري اقتصادي در بافت  توانیمدر طراحی فضاي میان افزا  هاشاخصهبرخی  يرینظرگبا تعیین کاربري معین و در ) 1

  .افتیدست موردنظر

با بافت تاریخی  جهتهم کامالًطرحی با کالبد همسو و  توانیمو تبیین راهکارهاي مناسب  هایبررس) با انجام مطالعات، 2

  بازار تبریز پیشنهاد کرد.

در راستاي اهمیت بخشی به بافت تاریخی  يمؤثرنقش مثبت و  توانیم ل و ایجاد سرزندگی در آن،بخشی به مح بارونق) 3

  ایفا نمود.

  : هدف (اهداف) پژوهش - 1-5

تاریخی، هدف از تبیین موضوع  يهابافتدر بستر  رهاشدهبا توجه به مباحث پیشین در راستاي ضرورت پرداختن به اراضی 

آن به  رسیدن به پارامترهاي ایده آل جهت طراحی ساختار میان افزا در این محله و تبدیل پروژه، یافتن راهکارهایی جهت
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بر  تواندیممثبتی که این قطعه زمین  راتیتأثو به دنبال آن بررسی بنا نقاط مثبت در راستاي توسعه پایدار اقتصادي 

  .باشدیمبناهاي مجاور داشته باشد، 

  به شرح زیر باشد: واندتیممراحل انجام پروژه  یطورکلبه

  میان افزایی يهامؤلفهراهکارهایی در طرح جهت رسیدن به  يارائه -1

 شدهانتخابمناسب عملکردي براي فضاي میان افضاي  ينهیگزانتخاب  -2

 ( رویکرد) در طرح جهت ارتقا سطح ارتباط کالبد و بافت تاریخی همگام با بازار تبریز ییهامشخصهایجاد  -3

 در بنا توسعه پایدار اقتصادي يهامؤلفهیی در طرح جهت رسیدن به راهکارها يارائه -4

 حالنیدرعتا با اتخاذ راهکارهایی مناسب، در راستاي ساماندهی و  باشدیمدر این پروژه سعی بر این  گریدعبارتبه

د و بافت نیز مدنظر همزمان ارتباط میان کالب طوربهکه  ياگونهبهاقتصادي فضاهاي شهري اقدام گردد،  يبرداربهره

  قرار گیرد.

  : پژوهش تیاهمضرورت و  - 1-6

 رونیازاو  باشدیم يفردمنحصربه يهایژگیوکهن خود واجد  ينهیشیپقدمت و  رغمیعلتبریز  يکوچهمحله راسته 

  چون: ییهایژگیو، گرددیمضرورت توجه بدان هرچه بیشتر آشکار 

 جهانی)مجاورت با بازار بزرگ تاریخی تبریز(ثبت  -1

 مشروطه (ثبت ملی) يخانهوجود  -2

 مسجد جامع (ثبت جهانی) -3

 يجابهاین محور تاریخی درگذشته و میراث  يهاییتواناو  هاتیقابلدر فوق که به برخی از  شدهعنوانموارد 

بازار یم به سبب ارزش و اهمیت کنونی مجموعه عظ ژهیوبهمانده از آن اشاره دارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به آن را 

تاریخی و طراحی ساختارهاي میان  يهابافت. گو اینکه امروزه توجه به دهدیم، هرچه بیشتر از پیش نشان یخیتار

توجهی به  یباب چراکه؛ باشدیممدنظر  شدتبهمختلف علمی و عملی  يهاوهیشافزا، حتی در سایر نقاط جهان نیز با 

 يهاارزشنظاره نمود، افول  توانیم، در قدم اول آنچه را که هاآنتاریخی یک شهر و فرسایش تدریجی  يهابافت

که در پی آمد آن زدوده شدن معناها و مفاهیم،  باشدیماقتصادي آن شهر  -فرهنگی و حتی اجتماعی –تاریخی 

خاطرات و تعلقات و تعصبات و تقیدات از اذهان جامعه شهري ساکن در بافت و همچنین نزول چشمگیر سطح امنیت 

 -ذاتی است يهاارزشکه در بطن خود واجد  -اجتماعی، اقتصادي، زیستی، بهداشتی و نظایر آن در این بافت تاریخی

  خواهد بود.
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  ي پژوهش:پیشینه - 1-7

 "مبحث دوم و "تاریخی  باارزش يهابافت در میان افزا و معماري " اول است یبررسقابل حوزه دو در تحقیق سابقه

  است.   "معماريپایداري اقتصادي در 

 داخل در موجود افزاي میان سطوح به توجه و افزا میان يتوسعه رویکرد اتخاذ سابقه و پیشینه

  :تقسیم کرد تحقیقاتی و اجرایی تجارب قالب دو در توانیم را شهري يهامحله

  شیکاگودر  پالمن وست صنعتی پارك و هورنر محله جهانی تجارب به توانیم اجرایی تجارب ينهیزم در

(Robins & Cole, 2002) ، (NEMW, 2001) در  دام شمالی مک و ارگون کرنر، لبیناآ

 و برآ  (NEMW, 2001)در ویرجینیا موث پورث (Cunningham, 2005) ،(NEMW, 2001)پورتلند

اره ژرژ پمپیدو در پاریس اش يمجموعهو (Ibid)تگزاس در داالس تاون آپ و (Ibid)کالیفرنیا، در کانتی اورنج

  کرد.

  ذیل شرح به شدهانجام ينمونهچند اخیر تحقیقات متنوعی صورت گرفته است که  يهاسالتحقیقاتی نیز در  منظر از

  :باشدیم

شده  نگاشته سنگاپور مالزي دانشگاه ؛ستوده الدینحسامتوسط  که " تاریخی باارزش هايبافت در وسازساخت" -

به  درنهایت اما است، نموده آغاز تاریخی باارزش هايبافتدر  زیبایی به دستیابی باهدف گرچه پژوهش است. این

 اقبال شیراز تاریخی بافت در که ؛گیردمی و نتیجه پردازدمی باارزش هايبافت در معماري نوع در پژوهش

  .است بافت با هماهنگ با معماري عمومی

 نحوه به پژوهش این تهران. در دانشگاه ؛"باارزش یدرزمینه نو معماري"؛  1386 ؛ نژاد، محمدجواد مهدوي -

 هايمعماري ثبت جهت را مناسبی و معیارهاي پردازدمی تاریخی باارزش هايبافت در مدرن طراحی معماري

  .داردمی عنوان معاصر ایران باارزش

؛ "یي تاریخ درزمینهرهنمودهاي طراحی براي ساختارهاي جدید "؛ 1391شاه تیموري، یلدا؛ مظاهریان، حامد؛  -

تاریخی  يزمینهدانشگاه تهران. در این پژوهش رویکردهاي جهانی در مورد حضور ساختارهاي جدید در 

که  عواملی و هستند مؤثر تاریخی يزمینه یک خصوصیت در کلی که هاییشاخصاست و  قرارگرفته موردبررسی

 گیرند، قرار موردتوجه جدید طراحی ساختارهاي هنگام در هاشاخص این از یک هر با ارتباط در بایستمی

 گشته است. معرفی

بناهاي میان افزا در  گیريشکلدر مورد مبانی  المللیبینعالوه بر تحقیقات صورت گرفته، از چندین بیانیه و منشور 

  تاریخی سخن به میان آورده است. هايبافت
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 یموردبررسحقیقات و کتب فراوان و متنوعی پایدار شهري در ت يتوسعهبحث پایداري معماري و  دوم؛ حوزه رابطه با در 

است. چند پژوهشی که در  شدهانجام جدي پژوهشی در معماري پایداري اقتصادي موضوع با کمتر کنیولاست  قرارگرفته

و مرتبط با پژوهش  شدهانجام . از اندك پژوهشباشدیمروستا و کشاورزي  موردبحثاغلب در  خوردیماین حیطه به چشم 

  اشاره نمود.  ذیل به موارد توانیمحاضر، 

پایداري  منظوربهکاربري زمین شهري  يزیربرنامهبررسی شاخص سازگاري در "، 1394مقدم، بابک؛  شماعی، علی؛ لطفی -

و بر طبق معیار  قرارگرفتهمنطقه یک شهر تهران مورد کنکاش  ،، دانشگاه خوارزمی. در این پژوهش"اقتصادي شهر

بر  میرمستقیغمستقیم یا  طوربهو مزاحم و خط گسل که  کنندهآلوده يهايکاربرشیب زمین،  يهاشاخصسازگاري، 

مطلوب اقتصادي در این . عوامل و پیامدهاي نااندشده، در اراضی این منطقه بررسی گذارندیم ریتأثپایداري اقتصادي 

  است.  و راهکارهایی جهت بهتر ساختن اوضاع پیشنهاد گردیده شدهییشناسامنطقه 

، "پایدار معماري رویکرد با رابطه در ایرانی بومی معماري يهاارزش "، 1388؛ ارمغان، مریم؛ گرجی مهلبانی، یوسف -

پایداري  يهاجنبهاست و هر یک از  شدهپرداختهمسکن و محیط روستا. در این پژوهش به بحث پایداري در معماري بومی 

  است. قرارگرفته یموردبررسمجزا  طوربهو پایداري اقتصادي یعنی پایداري اجتماعی، پایداري محیطی 

راه و  یالمللنیب، ماهنامه "معماري پایدار و ضرورت توجه به راهکارهاي پایداري در معماري"، 1392نصر، طاهره؛  -

  ست.بررسی کلی پایداري اقتصادي اشاراتی چند به بحث اقتصاد نیز شده ا رغمیعلساختمان. در این پژوهش نیز 

به کتاب زیر به  توانیم هاآن نیترمهمدر این حیطه صورت گرفته است که از  ییهایبررسدر بین مباحث التین نیز 

  نویسندگی چارلز جی گیلبرت اشاره نمود.

sustainable Construction: Green Building Design and Delivery 

  ها) و روش پژوهش:مواد (داده - 1-8

  در مراحل زیر عنوان نمود: توانیمحاضر را  يپروژهنجام روند ا یطورکلبه

، مشاهدات ياکتابخانهو تصاویر، طی مطالعات  هانقشهاول: انجام مطالعات و گردآوري اطالعات، اسناد،  يمرحله -1

را با دا افتهیانجام يهاطرحموردي  يهانمونهمیدانی و...جهت تدوین و تبیین مبانی نظري پروژه و نیز بررسی 

 پروژه حاضر يهامشخصهمشابه با  ییهایژگیوبودن 

 گروهی ahpاکسپرت چویس و به روش  افزارنرمبا استفاده از  شدهيگردآوراطالعات  لیوتحلهیتجزدوم:  يمرحله -2

 در راستاي عملکرد فضاي میان افزا يریگمیتصمسوم:  يمرحله -3
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اصلی  يهاشاخصدر جهت دستیابی به  رگذاریتأث يهامؤلفهچهارم: تحلیل وضع موجود سایت و بررسی  يمرحله -4

 و بنیادین طرح 

 هاي پایداري اقتصاديهاي محیطی و کاربرد آن در تصمیمبررسی شاخصپنجم:  يمرحله -5

انتخاب  تیدرنهااز مراحل پیشین و   آمدهدستبهششم: طراحی آلترناتیو هاي متعدد بنا به اطالعات  يمرحله -6

 گزینه نهایی عنوانهبیکی از آلترناتیوها 

طرح نهایی بر مبناي آلترناتیو نهایی و با توجه به برنامه فیزیکی طرح و استانداردهاي  يهیتههفتم:  يمرحله -7

  معماري

  نتیجه:

در چگونگی رشد شهر تبریز و  يادغدغهاصلی پژوهش، وجود  يزهیانگدر این فصل،  شدهدادهبا توجه به مطالب شرح 

اقتصادي) بتوانیم  ازلحاظراهکارهاي اجرایی و منطقی ( يارائهکه امید است در طی تحقیق و با  باشدیممرکز شهر  باألخص

  در این حیطه برداریم. مؤثرگامی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه  - 1- 2

 طوربه در بخش اول .دریگیمقرار  یموردبررساست، طی دو بخش مبانی نظري که مرتبط به این فصل از پژوهش  

مطالعه  تاریخی با توجه به سایت پژوهش، طراحی ساختار میان افزا در بسترکه  میپردازیممفصل به موضوع میان افزایی 

، در ادامه نظریات حفظ و ارتقاي ابنیه و بافت تاریخی رشد منطقی شهر و همچنینکه عاملی است در راستاي خواهد شد 

مفصل به  طوربهاین فصل نیز  دوم. در بخش میکنیمطراحی چنین فضاهایی گردآوري  يوهیشدر ایده پردازان مختلف را 

  عواملی است براي ماندگاري یک بنا در طول تاریخ. نیترمهمکه خود یکی از  میپردازیمبحث پایداري اقتصادي در معماري 

   میان افزاییاول: بخش  - 2-2

 طبیعی، منابع کاهش .است ساخته مواجه متعددي مشکالت با را جهان کشورهاي اکثر شهرها، سریع گسترش

 روي بر آن نامعقول پراکندگی و جمعیت يهیرویب رشد که است مخربی از اثرات برخی تنها ترافیک ازدحام و انبوهی

 و روندیم بین از درهرحال مرطوب يهانیزم و هاجنگل ،هاپارك .گذاردیم جاي بر امعجو فرهنگی و طبیعی يهاطیمح

 يهااستیس تنهانه کهيطوربه. دهندیم هابزرگراهو  هافروشگاه ،هاخانه را به خود جاي زراعی، يهانیزم جانوران، گیاهان،

 .اندقرارگرفته پدیده این تحت تأثیر شهري مناطق از بسیاري یطیمحستیز و اجتماعی - ياقتصاد مسائل بلکه شهرسازي

 کوچک، جوامع تضعیف شهري، يهاهسته و مراکز تهدید روستایی، جوامع انزواي نظیر تأثیراتی د،رش با مرتبط يهاتیفعال

  . پی دارد در را طبیعی مناطق و باز فضاهاي تخریب جهیدرنترشد افقی شهرها به سمت حومه و پیرامون و 

 فضاهاي این اندبازماندهتوسعه  روند از و رهاشده هاشهر درون در فضاها این در حالی است که برخی

 اندتیاهم داراي حیث آن از ،شوندیمخوانده  "سطوح میان افزا"نام  با یینوشهر گرا نوشتارهاي در که رهاشده

 به مناسب دسترسی و روزمینی و زیرزمینی یا تجهیزات تأسیسات داراي شهرها، درون در استقرارشان سبب به که

  ) 1387ربانی، (ق .انددست نیا از مزایایی و خدماتی مراکز
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نمودن مناطق شهري  استفادهقابلدوباره  ینوعبهاصطالح توسعه درونی میان افزا، نوسازي، بهسازي و  این میاندر 

و امکان  نیتأم)، و توزیع عادالنه و برابر بناها و امکانات شهري در تمامی نقاط و سطوح آن، 1376 بهادري،موجود (

 ينهیزم). توسعه میان افزاي موفق، ساختارهاي جدید را به 1383،(وارثیشهر است  مجدد کالبد یدهسازمانبازسازي و 

در نظر  باهمدر آینده را  وسازساختتا امکانات موجود و  کندیم، مطلوبیت شهر را باال برده و تالش دهندیمشهر پیوند 

 بر این تأکید با دانست، زادرون توسعه زا تعبیر نیترساده را آن بتوان شاید که افزا میان توسعه .)EPA 2004بگیرد(

 اراضی این روي بر را توسعه دارد سعی با پتانسیل باال، يگمشدهو فضاهاي  يشهردرون شدة رها و خالی يهانیزم

موجب تحریک نوسازي در  شودیمنامیده  "ساختار میان افزا" اصطالحاًبارگذاري کرده و با ایجاد ساختارهاي جدید که 

  . در شکل زیر، مفهوم ساختار میان افزا به زبان گرافیکی بیان گردیده است.مجاور گردد يهابافت

 

  ،بان گرافیکیافزا به ز انیمفهوم ساختار م انیب :1-2شکل
 (municipal re search & services center of Washington, 1997:4) :برگرفته از City of Vancouver.B.C.planning department)(  

  انواع سطوح میان افزا: -2-2-1

افزا خواند، متغیرهاي چندي دخالت دارند، اما به نظر به طور دقیق تر براي تعریف قطعه زمینی که بتوان آن را زمین میان

  ي شرایط و وضعیت ها مشترك باشند:می رسد که سه عامل در همه

  که در مدتی طوالنی، کمتر مورد بهره عامل اول، تعریف به زمین هاي خالی یا زمین هایی محدود می شود

 .)Falconer & Frank, 1990(اندبرداري قرار گرفته

 ي شهري محدود و شدهاستفاده که در میان سطوح ساختههاي خالی و کمعامل دوم، به آن دسته از قطعه زمین

موفق نوسازي هاي ناه. بخشی از این سطوح به علت برنامگردداند، مربوط میمحصور شده اند و توسعه نیافته

 آیند.مناسب زمین به وجود میشهري و یا تفکیک نا

 هاي آب، فاضالب، برق و مندي از خدمات و امکانات شهري همچون سیستم شبکهعامل سوم، با ضرورت بهره

هاي هها لزوماَ نباید جوابگوي توسعساختها در محل مرتبط می شود. الزم به ذکر است که ظرفیت زیرمانند این

   (RERC, 1982) .هاي داراي تراکم باال باشدجدید، مخصوصاَ در مقیاس وسیع و در پروژه
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 خود پیشین هايکاربري اثر در که کرد اشاره زیر موارد به توانمی مجدد، يتوسعه باقابلیت قطعات دیگر انواع از

 اندیافته تنزل محیطیزیست ازنظر مختلف هايآلودگی داشتن با و مانده متروکه حاضر حال در صنعتی، مچونه

)MRSC, 1997.( کم طوالنی مدت براي که شوندمی محسوب سطوحی جزو معموالً افزا میان سطوح از نوع این 

  (نمودار زیر).  هستند فرسوده اعیانی داراي معموالً و اندمانده باقی بالاستفاده یا و استفاده

  

  

  )1393ش پور و همکاران ، (داداانواع سطوح میان افزا: 2- 2 شکل

  تاریخی و مفهوم میان افزایی: يهابافتنگاهی به  -2-2-2

 ينحوهعناصر، بناها و  هاآنکه در  باشندیمشهرها  بخشتیهوتاریخی یکی از ارکان ارزشمند و  يهابافت

عی ساکنینشان داشته زندگی اجتما ينحوهعبور و مرور در هر بافت تاریخی، نشان از  يهاشبکه، نیز شانيریگشکل

  .ابدییممعنا یافته و تداوم  هاآن يشاکلهاز خاطرات شهر قدیم در  ياعمده) و بخش 1387ی، طم(فا

از میراث فرهنگی  هاآن يمرتبهتاریخی تا حدي است که شان و  يهابافتاین فضاها و  يزیانگخاطرهامروزه اهمیت 

، خاطره سازدیمشهر خاطره را "که  طورهماندر حقیقت  چراکه. گرددیم ثروت ملی آن کشور تلقی يمثابهبههر کشوري 

یک  يزیانگخاطره) و فقدان خاطره و یا 1386به نقل از حبیبی و مقصودي، 1989ن،می(بنیا "بخشدیمنیز به شهر شکل 

هر نوع حس  يریگشکلعدم  تیدرنهابافت، محله، کوي و ... به معناي فقدان نقش انگیزي آن در ذهن شهروندان و 

بلکه « به معناي ابراز تفحص گذشته نیست،  صرفاًبه آن خواهد بود. البته الزم به ذکر است که خاطره نیز  يخاطرتعلق

را  هاهیال نیترقیعمخاطره تا  رونیازااست براي پیوند مجدد با محیط،  ياصحنهاست براي به حال آمدن گذشته،  ياصحنه

  (همان).» رهاندیمرا از نو  شدهسرکوبوهاي و آرز دهایامو  کاودیم

به علت مملو بودن از «  هاآن چراکه. باشدیمتاریخی و کهن شهري امري واجد اهمیت  يهابافت، توجه به رونیازا

همانی  حتماًکه  ياتجربهدیگر باشد،  ياگونه ،شهري دیگر يتجربهمکانی تازه براي  توانندیمتصویرها و تصورات شهري 
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جدي براي تکوین  ياآستانه تواندیمدر دیگر شهرها وجود داشته باشد و از این سبب بافت کهن  تواندیمنیست که 

 یسکنکه اکنون دیگر در آن  کنندیمکسب  ییهامکانشهري خود را در  يتجربهجمعی مردمانی گردد که  يحافظه

جدید کمک کنند و شهر کهن را  ياحافظهبه خلق  توانندیمخود در مکانی جدید  يهاخاطرهندارند. آنان با بازخوانی 

) با این نگرش 1386(حبیبی و مقصودي،» در مکان مشخص. افتهیتبلور ياحافظهجمعی جدیدي نمایند.  يحافظهداراي 

کا بر تاریخ و نگین آن شهر نیز عنوان نمود که زیبایی و کمال خود را در ات يمثابهبهتاریخی شهر را  يهابافت توانیمحتی 

  )1386فالمکی،. (نندیبیمآثار کالبدي خود  داشتننگهاز راه زنده 

  تاریخی يهابافتدر درون  دادهرختحوالت  - 2-2-3

نیز به قلمداد  هاآنارزشمند  يهیابنتاریخی با توجه به گذر زمان و عمر زیاد  يهابافتعدم توجه به  کهیدرحال

کالبدي خود را  يتوسعهو موانع  کندیماز شهر(شهري که رشد  ياماندهپس يمثابهبه تاریخی) يهابافت( هاآننمودن 

به نابودي فرهنگ و هویت یک جامعه  تواندیم تیدرنهاو  گرددیم) منجر 1386). (فالمکی،داردیم برانیماز  یآسانبه

  بینجامد.

ن و اقتصاد مبتنی بر توریسم، به احیا و باز زنده صنعت توریسم در جها روزافزونو نیز با توجه به گسترش  رونیازا

سازي  باز زندهبهسازي و  چراکهاست.  شدهدادهاهمیت شایانی  - در کشورهاي اروپایی ژهیوبه - تاریخی يهابافتسازي 

) 1387ی، طمفابه سزایی دارد. ( ریتأثو نیز درآمدزایی از طریق جذب توریست  هاآندر پویایی و ماندگاري  هابافت گونهنیا

تاریخی (و به عبارتی تغییر نگرش پس از جنبش مدرن)، این  يهابافتو  هامحلهنگرش به  ينحوهاین  يواسطهبهامروزه 

که گاه با در  ییهابافتو  هامکان) 1379 و دیگران، زدل. (تیاندشدهبه چیزي مطلوب و خواستنی اما کمیاب بدل  هامکان

توجه به  رونیازاو  گردندیمشهر محسوب  يشناسنامهنظیر مراکز قدیمی شهرها، نماد و برگرفتن فضاهاي شاخص شهر، 

، اندگشتهتاریخی که دچار فرسایش و روزمرگی  يهابافتدر آن دسته از  ژهیوبه هاآنطراحانه در  يمداخله يوهیشو  هاآن

و با در  شانیفرهنگ –بنا به وضعیت کالبدي و اجتماعی هابافتبا احیاي اقتصادي این  کهچناناهمیتی فراوان یافته است. 

تاریخی،  يهاادمانیزنده نمایند تا بدین ترتیب یادگارها و  مجدداًاین مراکز را  کوشندیمنظر گرفتن کارکرد صحیح 

تاریخی  بالقوه مراکز شهري يهاجاذبه ساننیبددوام بخشیده شود و  هاآنو به حیات  شدهحفظفرهنگی و شهرسازي شهر 

  ) 1383ري، اکساحیات برخوردار گردد. (خ يادامهبه فعلیت درآمده و هویت شهري نیز همچنان از شرایط الزم براي 

که  انددهیکوش عمالً -ساکرامنتوهمچون  -ت که حتی برخی شهرهاچندي اس نکیاهماین نگرش  يواسطهبه

 جهیدرنت) و 1379 صنوعی به وجود آورند (تیزدل و دیگران،م صورتبهجذب مردم و سرمایه  منظوربهمشخصه تاریخی را 

  د نموده و یا دوباره زنده نمایند.روح زندگی و حیات شهري را ایجا
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. این شودیمموجب ایجاد فرسودگی در بافت  جیتدربهتاریخی از جریان توسعه،  يهابافت بازماندن بدیهی است

کالبد و «و یا در  شودیمکه به آن فرسودگی نسبی فضا گفته  افتدیمق اتفا» فعالیت«درو یا  »کالبد«گی یا در دفرسو

فرسودگی عاملی است که به زدودن  .شودیمکه به آن فرسودگی کامل فضا گفته  کندیمیکجا رسوخ  طوربه» فعالیت

با کاهش عمر . این عامل کندیمکمک  ياروزمرهو شکل گرفتن حیات شهري  ياواقعهخاطرات جمعی، افول حیات شهري 

  )1386، مقصودي حبیبی و. (گرددیمپایانی اثر  ينقطه يسوبهتند، باعث حرکت  شیوبکماثر و با شتابی 

این اقدامات  يازجملهدر صورت به وجود آمدن چنین حالتی باید مجموعه اقداماتی جهت بهبود وضعیت انجام گیرد. 

یک ضرورت  و ردیگیمبهسازي، نوسازي و بازسازي صورت  يمدهعبه سه طریق  به مرمت شهري اشاره نمود که توانیم

 دیگر، طراحی ساختار جدید در يعمده لیکن از اقدامات .باشدیمو یا فرسوده  دارمسئلهتاریخی  يهابافتدر برخورد با 

    .باشدیمآن جز اهداف اصلی پژوهش  يمطالعهکه  باشدیمبستر تاریخی 

  تاریخی  يهاپهنهید در طراحی ساختارهاي جد -2-2-4

پویایی و حیات یک شهر زنده در شهرها  حکمبهزمانی است،  يدورهساختارهاي جدید که بیانگر هنر و معماري هر 

، هم باشدیماست حائز اهمیت  يترعیوسکلیت  دهندهلیتشکدر مراکز تاریخی شهرها که  ژهیوبه. این امر کندیمجلوه 

قرار  موردتوجهبخشی از واقعیت پویاي زمان حال  عنوانبه ستیبایمواقع در مرکز تاریخی شهرها تاریخی  يهابافت رونیازا

توقف حیات این بخش از شهر و یا  درواقعتاریخی  يهابافتگیرد و بدین ترتیب مخالفت با احداث ساختارهاي جدید در 

  )1385، (قدیري. رودیمسوق پویایی آن به سمت ایستایی به شمار 

(از قبیل، حفاظت، شودیمتاریخی استفاده  يهابافتمتنوعی که در حفظ  يهاروشو  هاکیتکنمیان  و از نیبنیدرا

 امر در اول گام عنوانبه حفاظت اگرچه درواقعبرخوردار است.  ياژهیومرمت و...) ساخت بناهاي میان افزا از جایگاه احیا، 

 و توسعه درواقع ؛باشندیم نیز توسعه نیازمند حفاظت با همزمان تاریخی مناطق و بناها از بسیاري اما ،شودیم شناخته احیاء

  .گردد تاریخی يهاطیمح یافتن غنا و تاریخ تداوم سبب تواندیم تاریخی يهانهیزم در جدید ساختارهاي حضور

 تاریخی يهاپهنهو ساخت بناهاي میان افزا در  طراحی يهاکیتکن -2-2-5

از انواع  ياگستردهتاریخی با طیف  يهاپهنهبناهاي میان افزا در  وسازساخترمت شهري و م ينحوهدر پاسخ به 

 يدرجهاز مشابهت کافی یا تقلید از بافت اطراف تا تضاد و ستیز کامل ( هاساختمانمتنوع در طراحی  يهاکیتکنو  هاروش

ابع مواضع نظري و فلسفی معماران و در موارد معدودي ت هاروشمواجه شد. البته اتخاذ هر یک از این  توانیمصفر) با آن 

  نام برد: توانیماجمالی  صورتبهرا  هاروشتاریخی است. انواع این  يهاطیمحمنتج از نداشتن سبک و سیاق و نگرش به 

  تاریخی. ينماها پشتساختارهاي جدید در پشت نماي تاریخی یا مکتب حفظ نما: ایجاد ساختارهاي جدید در  -
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 جه صفر: ایجاد ساختاري که فاقد هماهنگی با ساختارهاي اطرافش باشد.در -

 موجود است. هايساختمانتلفیق: ساختاري که تا حد امکان قادر به ایجاد هماهنگی بین خود و  -

 اطراف خود باشد. هايساختمانمستقل و متمایز با  ايقطعه، همچون عمدبهو  وضوحبهتضاد و تباین: ساختاري که  -

 .باشدمیبراي قبوالنیدن وجود یک ساختمان  غیرمستقیمرآمیز و ناپایدار: روشی تمسخ -

 ، امکان مقایسه وجود دارد.زمانهمقیاس یا تشابه: ساختاري که در آن به نحو  -

اطراف پنهان نماید و نیز در میان ساختمان اطراف خود  هايساختمانخود را بین  کوشدمیناپیدا: ساختاري که  -

 ه باشد.نمودي نداشت

  )1385 . (قدیري،گیردمیرا به خدمت  الذکرفوقمرکب: ساختاري که چند وضعیت یا تمامی ساختارهاي  -

  جدید در پشت نماي تاریخی یا مکتب حفظ نما ساختارهاي -5-1- 2-2

 يوسازهاساختبراي تلفیق حفاظت در معماري تاریخی با نیاز به  يالهیوس عنوانبهاستفاده از روش حفظ نما  

  میالدي رایج شد. 1970 يدههجدید، در اوایل 

نما، این روش  داشتننگهناشی از اجبار براي  يهاتیمحدودو اعمال  ياسازه يهایدگیچیپبه لحاظ مالحظات فنی و 

ماي مندرج در سی يهاارزش؛ ولی از وجه حفظ شودیمتمام  ترگرانتخریب و بازسازي مجدد،  اناًیاحدر مقایسه با احیا و یا 

  تاریخ شهر، کسب متراژ بیشتر در زیربنا و مواردي از این قبیل، این روش داراي مزایاي چندي است.

قدیمی براي حصول به اعتالي کارایی آنان تا حد  يهاساختماناز انواع مختلف دخالت کالبدي در  ياگستردهطیف  اساساً

  :شودیممطلوب وجود دارد که در زیر به آن اشاره 

 داخلی آن. بنديتقسیماختار بناي موجود همراه با حفظ کل س -1

 داخلی همراه با تغییر استاندارد در ساختار داخلی. هايقسمتحفظ کل پوشش بیرونی، سقف و اکثر  -2

 حفظ کل پوشش بیرونی شامل سقف همراه با تغییرات عمده در ساختار داخلی. -3

داخلی و به دنبال آن ساخت یک بناي جدید در پشت حفظ کلیه دیوارهاي جانبی بنا و تخریب کامل سقف و ساختار  -4

 نماي تاریخی.

بنا و به دنبال آن ساختن یک بناي  يبقیهحفظ تنها یک ضلع، یعنی دیوار نماي ساختمان موجود و تخریب کامل  -5

 جدید در پشت نماي باقیمانده.
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و از بین رفتن یکپارچگی بنا،  دهدیمروي  باارزشکه در جریان حفظ نما براي بناهاي تاریخی  ياعمدهتغییرات  یطورکلبه

طرفدار، سازندگان و معماران به وجود آورده است. از دیدگاه طرفداران این مکتب،  نیب رامباحث نظري و فلسفی زیادي 

  :گرددیممزایاي استفاده از این روش چنین عنوان 

 تقاضا براي بناهاي شکوهمند -

 عوض  بال هايکمکاستفاده از تسهیالت بانکی و  -

 امکان افزایش زیربنا با افزودن طبقات اضافی -

 امکان کنترل تناسب سطح -

 )1385 است. (قدیري، شدهاستفادهاست که در آن از این روش  هایینمونهکاالتراوا از  سانتیاگوبناي رایشتاك اثر 

  صفر يدرجه -5-2- 2-2

 جادشدهیاه آن است، در این روش ساختارهاي مطلق ب یتوجهیبدردناك برخورد با بافت تاریخی،  يهاروشیکی از 

بسیاري از این نوع  يهانمونهشواهد و  متأسفانه. در تاریخ معماري معاصر، باشندیمفاقد هماهنگی با ساختارهاي اطرافشان 

  برخورد وجود دارد.

و  زنندیم سازوساختکه به هر قیمت و به هر صورتی دست به  هابسازبفروشبسیاري از معماران امروزي، وجود 

ذکر کرد  توانیم. تنها مزیتی که براي این روش دانندیمبه همگونی با محیط اطراف را از علل اصلی این معضل  ییاعتنایب

که  مسئلهصورتاین سرعت به قیمت پاك کردن  متأسفانهتاریخی است، اما  يهابافتنیازهاي کارکردي در  نیتأمسرعت 

 ) 1380.(قدیري،شودیم همان بافت تاریخی است، تمام

  تلفیق - 2-5-3- 2

شکل  باشدیمموجود  يهاساختماندر این روش ساختاري که تا حد امکان قادر به ایجاد هماهنگی بین خود و 

 اندشده احداثقدیمی یا مکانی که در آن  يمحلهتلفیقی که در یک  ياقطعه. ساختارهاي جدید بایستی مثل ردیگیم

است که  ییهاساختمانمعماري  يوهیشاز  يالگوبردار اندازچشمنظر اکثر افراد بهترین راه تلفیق در یک استقرار یابند. به 

از  يهمانندساز ترسادهمشخصی یا به زبان  کامالً يهاشاخصه. بدین گونه از طریق تلفیق اندکردههمه به دیدن آن عادت 

این روش  درمجموعقدیمی است.  يهاساختمانوبرداري از روي الگ درواقعتلفیق  يوهیش. ابدییممعماري سنتی گسترش 

  معماري گذشته است. يهاوهیشو غیر بنیادي به  هیپایبرجعتی 

میان اکثر متخصصان قرار  موردتوافقمرمتی آنچه  يهاکنگرهجهانی  يهاهیاعالمبا توجه به سیر نظریات مرمتی و 

تاریخی باید روح زمان خود را به بینندگان القا کنند، لذا اعمال روش دارد، این است که ساختارهاي جدید در یک محیط 
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بنا را همراه داشته  شدنساختهانتخاب شود همواره باید نشانی از زمان حقیقی خود یعنی زمان واقعی  یدرستبهتلفیقی اگر 

  )1385 باشد. (قدیري،

  تضاد و تباین -5-4- 2-2

در  معموالًاز بافت اطراف متمایز نمایند، روش تضاد  عمداًد را در این شیوه طراحان سعی دارند بناي جدی

در نما، حجم و یا طراحی فضاي داخلی به  تواندیم. تضاد ردیگیمقرار  مورداستفادهبزرگ و مجلل شهري  يهاساختمان

و براي بیان هدف عمد  طوربه نیتباصفر در آن است که بناي متضاد و  يدرجهکار گرفته شود. تفاوت این روش با روش 

  .شودیمشخصی از بافت اطراف جدا 

اطراف خود متمایز هستند. کلیساي سن پیتر در  يهاطیمحمعروف و مطرح، به نحوي از  يهاساختمانبسیاري از 

. روندیمبه شمار  هاساختماناین  ازجملهرم، کلیساي جامع فلورانس، مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو در پاریس و ... 

عامل تباهی بافت اطراف خود شود و برخی نیز اعمال این روش  تواندیمگروهی معتقدند احداث بناهاي جدید به این شیوه 

 )1385.(قدیري، کنندیم دییتأالزم  يهااطیاحترا با رعایت 

  تمسخرآمیز و ناپایدار -5-5- 2-2

قدیمی در بافت جدید  وسازساختبه یک  کهیهنگامگروهی معتقدند بناهاي مربوط به گذشته اصیل و پایدارند اما 

مضحک و ناپایدار  عمدبهبا احداث ساختارهایی که  توانیمزمانی که این نیاز عاجل و اضطراري باشد،  ژهیوبهنیاز باشد و 

پایداري وضعیت مضحک و نا قدرآن، رفع نیاز کرد. پیروان این روش معتقدند این شیوه کنندیمبودن خود را به بیننده القا 

که این  ردیپذیمو عقل  بردیمدارد که دیگر نگرانی از هماهنگی، تطابق و احترام به وضعیت ساختارهاي قدیمی را از بین 

. گروهی نیز معتقدند بناهاي میان افزا با خصلت تمسخرآمیز و ناپایدار شدن، اندشدهساختهبراي مدت کوتاهی  صرفاًآثار 

این ساختارها را نسنجیده و غیرمعقول قلمداد  تیدرنهاا حوادث ناگوار در شهرسازي است و بیانگر اشتباهات معماري و ی

 حلراهیک تدبیر و  عنوانبه بخشدیمتاریخی  يهابافت. این روش جدا از اعتباري که به ساختارهاي قدیمی در کنندیم

ایجاد تنوع، انتقاد از وضع موجود و یا  عنوانبه اندتویم هاروشگذاشته شود اما در میان سایر  مورداجرابه  تواندینمجدي 

  )1385، قرار گیرد. (قدیري مورداستفادهبراي ارضاي حس طنز 

  قیاس یا تشابه - 2-5-6- 2

 موردمطالعه، ساختارهاي تاریخی در منطقه یشناسباستان(مورفولوژیک) و  یشناسختیردر این روش بر مبناي مطالعات 

  .ردیگیمقرار 
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جدید بنایی را خلق  يساختارها يهایژگیوبا حفظ برخی از  حالنیدرعتشابه و  يهاجنبهبر برخی از  دیأکتطراح با 

در خلق ساختارهاي جدید به  اساساً. شودیمکه هم ردپایی از گذشته دارد و هم نمادهایی از حال در آن دیده  کندیم

  ارهاي قدیمی وجود دارد.همخوانی با ساخت حالنیدرعشیوه قیاس، تمایل به افتراق و 

حفظ ویژگی معماري امروزي با رهنمودهاي یونسکو سازگاري بیشتري  حالنیدرعاین شیوه به دلیل حفظ ردپاي گذشته و 

  )1385، قبلی دارد. (قدیري يهاوهیشنسبت به 

  (ناپیدا)تیرؤ رقابلیغ - 2-5-7- 2 

و طراحان سعی دارند ساختار جدید را به  شودیمه تاریخی داد يهاطیمحدر این شیوه اصالت به بناهاي موجود در 

نحوي از دید ناظران مخفی کنند و یا بنا به نحوي احداث شود که از انظار دور باشد براي حصول این هدف چندین شیوه 

  )1385سازي.(قدیري،  نیرزمیزدرخت، آینه و  يلهیوسبه، استتار دورنماوجود دارد نظیر: شفافیت، 

  فیت:شفا -1- 2-5-7- 2

ساختمان جدید فراهم آید. این تدبیر موجب  يسوآنهمکف دید به  يطبقهدر این شیوه هدف طراح بر این است که در 

  باشند. تیرؤقابلدر طرف دیگر ساختمان جدید براي ناظران  توجهجالبمناظر تاریخی  شودیم

  دورنما:  -2- 2-5-7- 2

کاربرد فراوانی داشته است. این شیوه وقتی در طبقه همکف ساختمان به کار  در ایتالیا، ژهیوبهباروك  يدورهاین شیوه در 

  است. شدهگرفتهدر آمریکا از سر  این شیوه راًیاخ. شودیمزیبا و مطلوبی برخوردار  يمنظرهگرفته شود بناي جدید از 

  درخت:  يلهیوسبهاستتار  - 3- 2-5-7- 2

  .شودیمپنهان  ازنظر گیاهان يلهیوسبهدر این شیوه نماي ساختمان 

  آینه:  -4- 2-5-7- 2

 هانهیآزیرا  ردیگیمقرار  جوارهمآینه، ساختار جدید در خدمت معرفی بناهاي تاریخی  يریکارگبهدر این شیوه به مدد 

 نیایر . اجراي این شیوه به مهارت و دقت باالیی نیاز دارد زیرا در غسازندیمنماي تاریخی بناهاي مجاور را در خود منعکس 

  .شوندیمنازیبا و کژ و کوژ در بناي جدید منعکس  جوارهمبناهاي تاریخی  يشدهمنعکستصویر  صورت

نگهداري براي  ازنظرزیادي را  معضالتو در مناطقی که آلودگی محیطی فراوان باشد،  هامیاقلکاربرد روش آینه در برخی 

  .سازدیمفراهم  بردارانبهره

  زي: زیرزمین سا - 5- 2-5-7- 2

کمی باالتر از تراز صفر  يانقطهتا نیاز به ساختارهاي الزم را در سطوح زیرزمین یا در  کوشندیمدر این شیوه طراحان 

تاریخی ایران که اکثر بناهاي تاریخی آن داراي یک طبقه هستند، کاربرد این  يهاطیمحکنند. براي  نیتأمبناهاي تاریخی 
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، حفظ تیرؤ رقابلیغ يوهیشمزیت کاربرد  نیتربزرگاهاي مستقر در منطقه منجر شود. به معرفی بیشتر بن تواندیمشیوه 

 يهاشهیشچون زیرزمین سازي و یا استفاده از  ییهاوهیشعملکردهاي جدید است زیرا  نیتأمسیماي بافت تاریخی در عین 

  .گردندیمتاریخی  يهاطیمحشفاف و یا انعکاس موجب کمترین مداخله در 

  مرکب -2-5-8- 2

ه مخلوطی است از یک تکنیک مستقل در نظر گرفت بلکه این شیو عنوانبه توانینم ییتنهابهروش مرکب را 

محوطه، پیچیدگی  يهاتیمحدوداشاره گشت. بسیاري از اوقات به علت مالحظات اجرایی،  هاآنکنون به که تا ییهاوهیش

 برحسب ذکرشده يهاکیتکنین حالتی است که استفاده از ترکیب در چن ابدییمبینابین ضرورت  حلراهطراحی، انتخاب 

 عمدتاًمرکب  يوهیش. در ردیگیمقرار  مورداستفادهدر غرب  شدهعنوانهر یک از موارد  يهاتیقابلطراحی و  يهاضرورت

  :باشندیم موردتوجهاین تکنیک، نکات زیر  يریکارگبهطراح است نه خود ساختمان. در  موردنظرنماي ساختمان 

  مباینت با آن  حالدرعیناطراف، اما  هايمحیطهمسانی با  -

  احترام به محیط حالدرعینمدرن،  يشیوهاحداث ساختارهایی به  -

 )1385استتار ساختار جدید در عین وضوح کامل آن. (قدیري،  -

  برخورد با آن ينحوهنظریات مختلف در مورد ساختار میان افزا و  -6- 2-2

  ییافزا انیدر مورد م تاینظر :1-2جدول 
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Abstract: 

The growing urban population in contemporary age and the increase in urban migration, on 

the one hand, and the lack of efficient planning on the other hand, in addition to increasing 

the scope of construction in the periphery of cities, the widespread loss of massive capital, 

unnecessary and inappropriate use of resources it also couses the destruction of agricultural 

land.This is while some inland areas in spit of the availability of urban amenities and 

facilities ,have been abandoned and left unused. The issue gets much more important when 

it comes to city centers. Although City centers,  are considered to be the heart of the cities 

with highly positive Potentials, they often lag from the development and face complex 

problems such as Early burnout, brownfields, and reduced safety and security. This issue 

has always been the subject of thought by experts, planners and urban policymakers. One 

of the major efforts to solve this problem is the intelligent growth strategy and the infill 

development, which has been considered in recent years.  

The present research seeks to achieve the guiding principles and executive guidelines for 

designing new structures in the historical context, known as infill structures. On the other 

hand, considering the importance of discussing economics and sustainability in the world 

of contemporary architecture, all the guidelines in terms of economic sustainability have 

been analyzed and the importance of each of the intermediate components in the 

sustainability of an economic building has been Rated. According to the findings, the 

material genus with the weigh of 0/319, the topography of the site with  the weight of 

0/292, the land use that according to the findings is a cultural center with a weight of 

0/301, Coordination with the climate with the weight of 0/499 and the view parameter 

with a weight of 0/375, were the most important in the studied areas. In this thesis, a piece 



 

  
 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

of land is selected in the vicinity of the historical Bazaar of Tabriz as the project site for 

designing the studied infill structure. Despite having special features and potentials, this 

site, has been left unused, and it faces a great deal of decline in values and norms, and the 

need for paying attention to it is highly felt. 
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