
 

  
معماري میراث اي سازه مرمت و حفاظت: کتاب نام  

کروچی جورجو: نویسنده  

حجازي مهرداد دکتر و شیرازي زاده اللّه آیت باقر دکتر: مترجمان  

فرهنگی پژوهشهاي دفتر: ناشر  

صفحه 486: صفحه تعداد   

تومان000/29: قیمت  

1395: چاپ تاریخ  

نسخه 1200: تیراژ  

ست و هدف از آن، ایجاد زبانی نمادین است ا ترین انواع هنرهامعماري یکی از فرهیخته 
انسان بتواند بخشی از پیام آفرینش را درك کند. اهمیت این موضوع که  آن که با

مستقیم با هویت انسانی ارتباط دارد، نسل هاي مختلف را به مسئولیت پذیري در جهت 
 حفاظت و مرمت میراث فرهنگی بشري فرا می خواند.



ر کلی قلمرو حفاظت و مرمت میراث معماري، نیازمند بهره جستن از تخصص به طو
هاي مختلفی نظیر تاریخ؛ باستان شناسی؛ معماري؛ مرمت؛ و عمران، شامل: سازه، خاك 

هیدرولیک و زلزله، و ترکیب مناسبی از آنها براي به انجام رساندن طرح هاي و  پی، 
 حفاظتی و مرمتی است.

ازه اي میراث معماري اثر جورجو کروچی، استاد مهندسی کتاب حفاظت ومرمت س
سازه و رئیس بخش مرمت سازه اي بناهاي تاریخی دانشکده مهندسی دانشگاه رم 

پدر مرمت  _الساپینزا، و آخرین اثر ترجمه شادروان دکتر باقر آیت اللّه زاده شیرازي 
شر شده است. این است که به تازگی توسط دفتر پژوهشهاي فرهنگی منت _نوین ایران

جنبه هاي علمی گوناگون درگیر است براي پیوند دادن  بدیلاثر ارزشمند، تالشی بی 
نخست به  ،در موضوع حفاظت و مرمت سازه هاي سنتی و بومی. این کتاب در دو بخش

ي رویکرد علمی به مطالعه میراث معماري پرداخته، و سپس آنالیز سازه اي ساختمان ها
را بررسی می کند. هدف این کتاب نزدیک کردن افق دید متخصصان  با مصالح بنایی

ئل سازه اي میراث معماري است و مختلف براي اتخاذ روشی قاعده مند در حل مسا
اصل تحلیل، حفاظت و مرمت <<با موضوع بوهزیمبا 2003متن آن منبع اصلی منشور 

نیز هست. >>سازه اي میراث معماري  

دفتر  "فرهنگ و معماري"ي میراث معماري از مجموعه کتاب حفاظت و مرمت سازه ا
صفحه و در ده فصل به مباحث زیر می پردازد: 500نزدیک به  در پژوهشهاي فرهنگی،  

. نقش سازه در تاریخ معماري؛1فصل   

. فرسایش مصالح و خرابی سازه اي؛2فصل   

. گردآوري اطالعات و داده ها؛3فصل   



ت و مرمت؛. معیارها و تکنیک هاي حفاظ4فصل   

. نشست خاك و اقدامات درمانی؛5فصل   

. کنش هاي لرزه اي و اقدامات درمانی؛6فصل   

. تشخیص و ارزیابی ایمنی؛7فصل   

. آنالیز سازه اي ساختمان با مصالح بنایی: جنبه هاي کلی؛8فصل   

. آنالیز سازه اي ساختمان با مصالح بنایی: محاسبات خاص؛9فصل   

و مرمت: موارد بازیلیک سنت فرانسیس آسیزي و برج پیزا. . طرح مقاوم سازي10فصل   


