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Architectural Pattern Recognition of First Pahlavi’s Industrial 
Factories in Tabriz

[1] Industry’s factory location by method (AHP) and fuzzy ... [2] The heritage of contemporary 
architecture and industrial ... [3] Protecting Iran’s contemporary industrial heritage and 
explaining ... [4] Architecture of the first Pahlavi period ... [5] Changes in the transition 
period from Qajar ... [6] Factors affecting the formation of architecture and urbanism ... [7] 
The arrival of modernizing streams to Iranian contemporary ... [8] Modernism, city, 
university (second echo of modernity ... [9] Architecture of the first Pahlavi period: The 
transformation ... [10] Tabriz: A solid cornerstone of Iranian ... [11] Northwest National 
Documentation ... [12] Archives of Technical Office and Supervision ... [13] Collection of 
historical photos (3), old ... [14] Location and capacity determining of the third sugar factory 
... [15] Multiple criteria decision ... [16] Plant design ... [17] Location and ... [18] Production  
... [19] Locating industries in an unequal ... [20] Site selection of mineral processing ... [21] 
Railway and development from ... [22] Analyzing the effect of railway as ... [23] The socio-
cultural changes orginating ... [24] An evaluation of quality revitalization ... [25] Tabriz 
history by the end of the ... [26] Tabriz, city ... [27] Handicrafts and Tourism of East ... [28] 
Archives of the Ministry of Commerce ... [29] Technical Office of Tabriz ... [30] Tabriz 
Chamber of ...

Due to repeated earthquakes and the political events of Iran, significant changes are seen in 
the urban areas of Tabriz during the first Pahlavi period. Along with the introduction of new 
construction technologies and creation of new structures and their governing ideas, industrial 
and factory architecture was formed. Due to neighborhood with the Russian and Ottoman 
states and the presence of German and Polish engineers, Tabriz underwent the formation of 
industrial buildings in various parts of the city. The present study aimed at recognizing the 
architectural pattern of industrial factory in Tabriz during the first Pahlavi period. Hence, it 
sought to answer the following question: What is the architectural pattern of the factories in 
Tabriz and its potential values and capabilities in Pahlavi era?, The research methodology is a 
combination of field study, historical-interpretative, and analytical-descriptive methods. The 
data collection is based on library resources and it is founded on researchers’ analysis and 
inference; in terms of purpose and application of results, this study is categorized as applied 
research. The sample included Tabriz Hide Production Factory, Khosravi Leather Factory, Haj 
Abolghasem Javan, and Pashmineh Tabriz Factory. The results of the study indicated that the 
architectural pattern of Pahlavi’s industrial factories is simple and without complexity and 
has similar characteristics, such as quadrangular plans, brick facades with brick frames, gable 
roofs, using wooden and metal truss as well as a load-bearing wall with barrel-vault, using 
stringcourse and brick decoration in the facades.
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های صنعتی پهلوی  الگوشناسی معماری کارخانه
  اول در تبریز
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  چکيده
 ران،یا یاسیاز اتفاقات س ریو به تاث یمکرر، مداخالت صنعت یها واسطه زلزله به

و  یمعمار یها در عرصه یادیز راتییاول، شاهد تغ یدر دوره پهلو زیشهر تبر
 یها سازه جادیساخت و ا یها یدوره با ورود فناور نیبوده است. در ا یشهر
شکل گرفت.  یا کارخانهو  یصنعت یحاکم بر آن، معمار یها شهیو اند دیجد
 و حضور مهندسان یبا دول روس و عثمان یگیواسطه همسا که به یطور به

مختلف آن  یدر نقاط شهر یصنعت یبناها یریگ عامل شکل یو لهستان یآلمان
در  زیشهر تبر یا کارخانه عیصنا یِ معمار یاست. هدف پژوهش حاضر، الگوشناس

 یها کارخانه یمعمار یر است: الگویبه سوال ز ییگو اول و پاسخ یدوره پهلو
 ست؟یچ یبالقوه موجود آن در دوره پهلو یها تیها و قابل و ارزش زیشهر تبر
 - یلیو تحل یریتفس - یخیتار ،یدانیم قیاز روش تحق یندیبرآ ق،یروش تحق

نشات گرفته و اساس کار  یا اطالعات از منابع کتابخانه یآور است. جمع یفیتوص
 یکاربرد ج،یو استنباط محققان بوده و به لحاظ هدف و استفاده از نتا لیبر تحل

 ،یخسرو یساز چرم ،یساالمبورساز یها مورد مطالعه، کارخانه یها است. نمونه
 یالگو دهد ینشان م قیتحق جیهستند. نتا زیتبر نهیحاج ابوالقاسم جوان و پشم

 یو دارا یدگیچیساده، بدون پ ،یدر دوره پهلو یصنعت یها کارخانه یمعمار
 یچهارگوشه، نما یها النبه پ توان یاست که از آن جمله م یمشابه یها یژگیو

و  یو فلز یچوب یبا استفاده از خرپا یروانیپوشش ش ،یآجر یها با قاب یآجر
 ناتییو تز ینیاستفاده از هره چ ،یباربر با طاق ضرب وارید ستمیس نیهمچن
  شده در نماها اشاره کرد. ساده یآجر

 یمعمار ز،یاول، شهر تبر یپهلو یصنعت یها اول، کارخانه یپهلو یمعمار ها: کلیدواژه
  یصنعت

  
  ۰۴/۰۹/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir نويسنده مسئول:*
  

  مقدمه
شدن مقارن شده است؛ در  یافتگی با صنعتی امروزه واژه توسعه
یافته نامیده  توان یافت که توسعه ای را نمی حقیقت هیچ جامعه

صنعتی نباشد. به عبارت دیگر قدرت اقتصادی، نظامی و شود، اما 
های امروزی از نظر مادی به ظرفیت    همچنین سطح زندگی ملت

. میراث [1]صنعتی و نوع فناوری مورد استفاده آنها وابسته است
شدن جهان  های نوظهور و حاصل صنعتی معماری صنعتی پدید

و تکنولوژی و ها  است که نماینده فرهنگ، شرایط تاریخی، روش
  .[2]های هر جامعه است دستاورد
 قاجار دوره اواسط از ما کشور درشدن  صنعتی فرآیندهای    نشانه
 از عظیمی حجم با اول پهلوی دوره در گسترده طور به  کرد؛ اما بروز

. دوره پهلوی [3]شد رو روبه مکانیزه و های صنعتی نهاد وها  کارخانه
سازی و تغییرات  راستای توسعه نواول با نگرشی نوین که در 

بنیادین بود، آغازگر دوره جدیدی در عرصه معماری ایران شد. این 
های گذشته باشد    ای از دوران دوره بیش از آن که حاوی اندیشه

  .[4]دربرگیرنده تفکر جدید در معماری است
های جدیدی    در این دوره، فناوری ساخت جدید و در کنار آن اندیشه

های جدیدی به وجود آمد   ایران شده بود که به دنبال آنها نیازوارد 

گویی به این نیازها، معماری جدیدی به نام  که در راستای پاسخ
های زیادی با    معماری صنعتی در ایران شکل گرفت که تفاوت

. تغییرات و تحوالت عظیم ایجادشده که [5]های سنتی داشت   کارگاه
ای نیز برخوردار بود، با تاثیر بر همه  بقهسا در نوع خود از سرعت بی

سازی آن را دستخوش دگرگونی   امور مردم از جمله معماری و شهر
های اقتصادی و پیشرفت صنایع در این    . با تقویت زیرساخت[6]کرد

تر و در نتیجه     دوره برای تولید انبوه، نیاز به تجهیزات پیشرفته
های    ود مصالح نوین و فناوریتر به وجود آمد. ور    فضای گسترده

  .[4]تر را فراهم آورد    های گسترده ساخت جدید، امکان ایجاد فضا
 دارند وجود متعددی تاریخی های صنعتی بنا وها  محوطه ایران در
 قرار استفاده مورد مدرن، صنعت های ورود سال نخستین از که
های  و بنا اند اند. ولی تعداد زیادی از آنها تخریب شده گرفته می

باقی مانده است؛ تبریز یکی از پیشگامان استفاده از   صنعتی اندکی
های نوین ساختمانی و صنایع در دوره پهلوی و شاهد    روش
های صنعتی متعددی بود؛ از جمله این    گیری کارخانه شکل
سازی  ساالمبورسازی، چرم توان به  مانده می های باقی   کارخانه

اسم جوان و پشمینه تبریز اشاره کرد که در خسروی، حاج ابوالق
ها با هدف الگو شناسی  ادامه ویژگی هر کدام از این ساختمان

 وها  درباره ارزش تحقیق های صنعتی پهلوی اول و   معماری کارخانه
 صنعتیهای    میراث معمارانه ساختار در موجود بالقوههای    قابلیت

  یکدیگر مقایسه شده است.تبریز مورد بررسی قرار گرفته و با 
این پژوهش درصدد پاسخگویی به سواالت زیر پژوهش:  سواالت

  است:
های صنعتی پهلوی اول در تبریز به چه    الگوی معماری کارخانه

 صورت است؟
پهلوی اول  دورههای    کارخانه موجود بالقوههای    قابلیت وها  ارزش
 اند؟ کدام در تبریز
 دوره در تبریزهای    کارخانه معماری نوآورانه فناوری و ساخت فنون
  است؟ بوده صورت چه به پهلوی

  
 ها روش و ابزار

 نیز و مکتوب منابع در همزمان تعمق حاضر، پژوهش سرشت
 فرآیند پژوهش، از بخشی لذا نماید؛ می طلب را سایت عینی بررسی
 منابع در مندرج اشارات و مطالب تحلیل و مطالعه بر مبتنی
 پایه بر فرآیند پژوهش از بخشی دیگر، سویی از و بوده مکتوب

 در پراکنده فرهنگیِ  مواد و آثار عینی بررسی و میدانی مشاهدات
 ماهیت به توجه با حاضر پژوهش است. روش پذیرفته انجام سایت

 - تاریخی میدانی، تحقیق روش از برآیندی تحقیق، اهداف و
بر تحلیل و استنباط است. اساس کار  توصیفی - تحلیلی و تفسیری

  محققان بوده و به لحاظ هدف و استفاده از نتایج، کاربردی است.
دادن  تاریخ عالوه بر نشاندوره پهلوی اول:  - دوره گذار در تبریز

سازد. چرا که  ها را نیز معین می گذشته، راه امروز و حتی آینده ملت
روی ما نقش بنیادی در تفکر بشر دارد و امکان کسب تجربه را پیش 

 خیتار یو اجتماع یاسیس یدوران زندگ نیتر از متحول. [7]گذارد می
. دولت استاول  یکارآمدن رضاخان و سلطنت پهلو یرودوره  رانیا

کند تا به  می یسعی، و تجددطلب یخیبا تاکید بر انقطاع تار یپهلو
مورد نظر خود  راتییتغ یبرا یدیهای جد   ارچوبهچ یای صور گونه
های فکری جدید که در اواخر دوره قاجار بروز    . جریان[8]آورد دیپد

های مختلف از جمله معماری، سیاست، تجارت و    کرد در حوزه
 یاریگرایی که از دوران قاجار در بس غرب .[9]مسافرت ظهور پیدا کرد

توسعه  شیاز پ شیبروز کرده بود، ب یو هنر یهای اجتماع   از عرصه
 زیمظاهر آن ن یو استفاده از برخ دیهای جد   کاربرد فناوری .افتی
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در اواخر . داشت ایرانسازی   و شهر یدر تحوالت معمار ینقش مهم
های    بخش یدر فضاها و در تمام ییاروپا یحضور معمار این دوران
دوران به  نیدر ا ییخورد. معماران اروپا ها به چشم می ساختمان

آن با  یو معمار یظاهرشکل  پرداختند که رانیدر ا ییساخت بناها
متفاوت بود. در اواخر دوران  رانیشده در ا ساخته نیشیهای پ بنا

رسیدن رضاخان استفاده از مواد و مصالح  قدرت با به ویژه به قاجار و 
کرد که  دایپ یدر معمارای  ه ژیو گاهیبود، جا جیکه در اروپا را دیجد

 نیاز ا یرانیا رضاخان معماران تیو حما قیسال و با تشو ۵پس از 
 [10]ساخت و احداث بناها استفاده کردند یبرا دیمواد و مصالح جد

  ).۳، ۲، ۱های  (شکل
  

 
 [11]۱۳۰۹در سال  (شهید بهشتی) برداری برای احداث خیابان منصور نقشه )۱شکل

  

 
  [12]۱۳۴۰۲ سال در باشی قونقا میدان )۲ شکل

  

 
 ارگ( علیشاه الدین تاج مسجد درونی محوطه و فردوسی خیابان )۳شکل 

 [13]علیشاه)
  

دلیل توسعه سریع  رضاشاه با ورود به دوره صنعتی، به در ایران دوره 
های فراوان صنعتی در شهرها و اطراف آنها تاسیس    فنون، کارخانه

شدند که نقش بسزایی در چهره شهرها داشتند. این تاسیس 
های بزرگ صنعتی در بافت کهنه و سنتی شهرها،    وار کارخانه سلسله

کردند که باید شروع معماری صنعتی ایران را معماری خاصی ایجاد 
ها از آلمان آورده شدند و  از این تاریخ دانست. بیشتر این کارخانه

ریزی و بعضًا ساخت این بناها به دست متخصصان  طبعًا طرح

های   مردان به کشور های دولت      . سفر[9]خارجی صورت پذیرفت
شد تا اذهان های این جوامع باعث    خارجی و مشاهده پیشرفت

شدن و همراهی با روند  عمومی را هر چه بیشتر به سمت مدرن
  تغییر جهان سوق دهند.

در دروه پهلوی اول های صنعتی و ایجاد صنایع جدید:    گذاری سرمایه 
طور عموه این  به های اقتصادی هستین که    شاهد تقویت زیرساخت

های    کارخانه تقویت در زمینه صنعت انجام شده است. در این دوره
گذاری غربی ایجاد شد که ساخت  سرمایه صنعتی به دنبال گسترش 

سازی در آن زمان   های صنایع مصرفی مانند دخانیات و بلور   کارخانه
توان در ارتباط  با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم را می

با این وابستگی دانست. هر چند در کنار این صنایع، بایستی از 
سازی و  های سیمان، قند، تولید برق، هواپیماسازی، جوراب   رخانهکا

سازی نیز نام برد. بدین شکل در این دوره شاهد ایجاد مراکز  چیت
های جدید هستیم. ساخت این گونه صنایع که در  صنعتی با کارکرد

معماری گذشته ایران از پیشینه تاریخی برخوردار نیست، به تبعیت 
وسیله معماران غربی صورت گرفته  به غلب از معماری غرب و ا

های  صنعت و استفاده از روش شگامانیاز پ یکی زیتبر. [7]است
امر  نیا لیبوده است. از دال رانیدر ا عیو صنا یساختمان نینو
 هیدر غرب و روس هیمثل ترک ییهای کشورها  شهر به مرز نیا یکینزد

منطقه داشته است  نیهای ا  که در شهر یو بزرگ تیدر شمال و مرکز
  بود.
های صنعتی جزو    یابی طرح مکانهای صنعتی:    یابی کارخانه مکان

اصول اساسی آمایش سرزمینی است که در سطح استان یا منطقه 
. همچنین یکی از عوامل [14]گیرد جانبه قرار می همه مورد مطالعه 
نابع بودن م . محدود[1]ای است ریزی در امر توسعه منطقه مهم برنامه

شود استفاده بهینه از آنها در اولویت کارها قرار گیرد تا  می  باعث 
. مطالعات مربوط [15]ترین راه به کار گرفته شود ها در مناسب سرمایه
، در مورد ترتیب (Facillity Location)یابی کارخانه  به مکان

سازی بازده   فیزیکی تجهیزات، نیروی انسانی مورد نیاز برای حداکثر
سازی هزینه  کردن زمان کل تولید، حداقل  تولید یک محصول، کوتاه

  .[16]کند تولید و کاهش هزینه حمل و نقل بحث می
های  ها و موفقیت واحد یابی سبب کاهش هزینه توجه به مکان

تواند هزینه حمل و نقل، ارایه  شود. این هدف می می  صنعتی 
ترین بازار و غیره  گگرفتن بزر خدمات عادالنه به مشتریان، دردست

هایی از جمله  یابی نیازمند تخصص باشد. انجام مطالعات مکان
شناسی  گیری، جغرافیا (زمین های تصمیم   تحقق در عملیات، روش

و آب و هوا)، اقتصاد مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضی، بازار یابی، 
مرحله انجام  ۳یابی صنعتی طی  . مکان[17]طراحی شهر و غیره است

شود، سپس در  می  گیرد: ابتدا یک منطقه برای سازمان مشخص  یم
شود و سرانجام محل مورد  می  ای انتخاب  ه یک منطقه مذکور محدود

توان گفت  . در نهایت می[18]شود می  نظر در آن محدوده تعیین 
یابی درست و مناسب، عالوه بر تاثیر اقتصادی  انجام مطالعات مکان
ی، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی و بر عملکرد واحد صنعت

اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن 
عنوان عوامل کلیدی موثر در تعیین  به ای نیز  های منطقه   ویژگی

یابی از  شوند. مسایل مکان یابی محسوب می محل در مسایل مکان
ای  ه های ویژ   فتنوع بسیار زیادی برخوردارند و در هر یک از آنها هد

یابی به هدف هر مساله، باید از روشی  شود. برای دست می  دنبال 
ویژه برای حل آن مساله استفاده کرد و هنگام مطالعات نیز از 

 در موثر درستی اطالعات مورد استفاده، اطمینان حاصل کرد. عوامل
  ارایه شده است. ۱یابی در جدول  مکان
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  [20 ,19 ,17 ,1]یابی مکان در موثر عوامل) ۱جدول 
  شرح  عوامل
  شامل رودخانه، چاه، چشمه، قنات و سطح آب زیرزمینی.  منابع آبی

 ینیکردن زمدایپ ها، احداث کارخانه یعامل برا نیتر مهم  شیب زمین
  .است ییایجغراف بیمسطح و مناسب از لحاظ ش

  جادههای اطالعاتی خطوط انتقال نیرو و  شامل الیه  امکانات زیربنایی
آب و هوا و عناصر 

  های اطالعاتی بارندگی، درجه حرارت و رطوبت شامل الیه  اقلیمی

های اطالعاتی کاربری شهری، روستایی، زراعی  شامل الیه  نوع کاربری
  و پوشش گیاهی

عوامل زیست 
  های اطالعاتی توپوگرافی، شیب شامل الیه  محیطی و طبیعی

  
های مزبور    احداث کارخانه یعامل برا ترین مهم عامل زمین:

. است ییایجغراف بیمسطح و مناسب از لحاظ ش ینیکردن زم  دایپ
کارخانجات از  نیا یدهد تمام های آن دوره نشان می   نقشه یبررس
که در شرق  نهیاز کارخانه پشم ریاند. به غ نموده یرویموضوع پ نیا
و  یدر بخش جنوب گریهای د   رخانهکا یقرار گرفته است، تمام زیتبر
اتفاق قابل  نیا یکه به نظر ما برا یلیاند. دال واقع شده زیتبر یغرب

 یهای شرق   بخش نکهیا با :است ریعبارت از موارد ز استتصور 
مسطح های    نیزم یدارا یو جنوب یهای غرب   همانند بخش زیتبر
 یسبز ،یفیمزارع ص یکه اکثرًا داراها  نیبر خالف آن زم ی، ولاست
 درختان شکل به -عمدتًا مشجرها  نیزم نی، اهستند ای هو بوت
 ندهباقی ما    در حال حاضر زیاز آن ن ییها که نمونه هستند - مثمر

 نیفراوان به آن ا تیاست و نظر به حرمت قطع درختان و اهم
وساز و تصاحب  قبل از انقالب از شر ساختهای    کًال تا سالها  نیزم

 نیا یریکه قابل توجه است قرارگ یگرینکته داند.  در امان مانده
ترین تفرجگاه  ) مهمیگل (شاه یگل به ائل یراه منته ریمحل در مس

دلیلی بر در  زیموضوع ن نیکه ا استشهر در فصول گرم  یاهال
  بوده است.ها  نیزم نیماندن ا امان

قنات استفاده  ستمیبه آب که عمدتًا از س یدسترسعامل آب: 
های مهم که در    بوده است. از جمله قنات گریشد از عوامل مهم د می
و  رّابادیهای وز   کارخانجات موثر بوده است، قنات نیگیری ا شکل

مثل  زیهای حوزه غرب و جنوب تبر   که کارخانه هستندتوماس 
سازی و حاج ابوالقاسم جوان   ساالمبور ،یهای چرم خسرو   کارخانه

  اند. ساس آنها شکل گرفتهبرا
در  یو مواصالت یهای ارتباط   راه دیآ به نظر می :عامل دسترسی

 یتوان ادعا کرد تمام اند. می کارخانجات موثر بوده نیگیری ا شکل
 سهولت اند. های موجود شکل گرفته   ها در کنار راه مجموعه نیا

شهر بر  یو جنوب یبه امکانات دفع فاضالب در مناطق غرب یدسترس
منطقه از  نیا یبودن شأن اجتماع نییپا .یهای شمال   خالف بخش
 نییابی ا است که مکان یگریعامل مهم د ن،یبودن زم شهر و ارزان

در جدول  بوده است. گذارهای فوق قطعًا تاثیر   کارخانجات در محله
  بندی شده است. های عامل دسترسی جمع   ، مولفه۲
  

  دسترسی (نگارندگان)های عامل  مولفه) ۲جدول 
  دسترسی

  نزدیکی هر چه بیشتر محل استقرار کارخانه به مشتریان و کمترکردن مسافت
کردن ها بیشینه ها که در آن، یکی از هدف یافتن مکان مناسب برای دفن زباله

  فاصله این مکان، از مناطق مسکونی است
  دسترسی به مواد اولیه
  دسترسی به نیروی کار

  بازار صادرات و مصرف داخلیبرآورد 
  

سال  ۵۰شاه قاجار که حدود  : دوران سلطنت ناصرالدینآهن عامل راه
به طول انجامید، از لحاظ توجه به مدنیت جدید غرب، جایگاه 

پراهمیتی در تاریخ ایران دارد. مناسبات تنگاتنگ با مدنیت 
بیشتر در زمین در روزگار این پادشاه، ایران و ایرانیان را هرچه  مغرب

. در ایران، پیدایش صنایع جدید، ایجاد [21]مدار عصر مدرن قرار داد
های   های مدرنیزم از دوره قاجار با سفر   کارخانجات و حضور نشانه

طور خاص در پهلوی اول اتفاق افتاد. کشف نفت،  به شاه و  ناصرالدین
و های ریسندگی، بلورسازی، آجرپزی، سیلو، سیمان    ایجاد کارخانه

های شاخص این دگرگونی در کشور به شمار    آهن، از نشانه راه
  آمد. می

آهن، نقش مهمی در پیشرفت صنعت و  های ارتباطی راه   ایجاد راه
آهن  های مناسب و راه   های غربی داشته که نبود راه  شدن کشور مدرن

شدن به شمار  در ایران، از جمله عوامل تاخیر در توسعه و صنعتی
. تحول در بافت شهرها ایجاد خیابان ها، تحول در نوع و [22]آمد می

ها از یک سو و ایجاد موسسات اداری (ثبت،  نحوه ساختمان
شهرداری، نظمیه) تحول در ایجاد ارتش جدید، خدمات آموزشی، 

  .[23]کالبدی شهرهاست - صنایع و توسعه سریع فضایی
آهن در  ریزی راه های مختلفی برای طرح   از همان دوران قاجار رویکرد

های سراسری    آهن ها مربوط به راه ایران وجود داشت. اولین طرح
هرات،  - مشهد - دادن تهران آهن شمالی برای ارتباط ایران، راه

آهن  آهن غربی در دنباله مسیر عثمانی به تهران و یک راه راه
جنوبی طبق قرار داد رویتر برای دوختن دریای  -سراسری شمالی

ها در  ج فارس بود. سرانجام پس از ناکامی این طرحخزر به خلی
قم و در  - آهن تهران راه ۱۸۸۳زمان رضاشاه برای اولین بار در سال 

  جلفا احداث شد. -آهن تبریز راه ۱۹۱۳سال 
 نیاز زندگی،شدن  صنعتی اینکه به نظرهای تبریز:    پراکنش کارخانه

 جهت در شهری های عمومی فضا درکردن   سپری به را شهر مخاطبان
 این طراحی وسازی  مناسب کرده، مبرم محیطی تنش کاهش
 تاریخیهای    بافت .شوند می برخوردار خاصی اهمیت از فضاها

 به توجه با صنعتی هم و فرهنگی نوع از هم شهری، معماری و
 به آتیهای    نسل برای گرانبها میراثی تاریخی،های    ارزشبودن  دارا
های  همان طور که پیش از این گفته شد، بنا. [24]آید می شمار

 نخستین از که دارند وجود متعددی در تبریز تاریخی صنعتی
مدرن در دوره پهلوی اول ساخته شده است،  صنعت های ورود   سال

باقی مانده است.   های اندکی تعداد زیادی از آنها تخریب شده و بنا
ترتیب در نقشه هوایی سال  بههای تبریز را    پراکنش کارخانه ۴شکل 
  دهد. شهر تبریز نشان می ۱۳۴۶

 یشهر برابر خیچرم آن با تار باً یدارد و تقر نهیریشهرت د زیچرم تبر
کند و صادرات آن چه در گذشته و چه اکنون همواره  می

های نوین    ه است. استفاده از روشرا به دنبال داشت یگذاران سرمایه 
های    خود را به کارخانه یجا یکوچک دباغ های   کارگاهموجب شد تا 

وجود تجهیزات . دهندسازی  سازی و چرم  مبورمثل ساال یمیعظ
های دیگری عالوه    گیری فعالیت ها زمینه شکل جدید در این کارخانه

مانند کارخانه ها  کارگاه نیاز ا یبرخبر تولیدات خود داشتند 
برق  دیکه تول یخود زمان تیدر دوره فعالسازی خسروی  چرم

برق  دیتول وچندمنظوره داشتند  یتیصورت متمرکز نبود فعال به    
  .ندرا بر عهده داشت زیاز تبر یمناطق

بافی در تبریز جایگاه واالیی داشته است و هنر  صنعت پارچه
در  دیبابافندگی در تبریز به یک رسم تبدیل شده بود. این صنعت را 

 یتار و پود برا دیتول فهیظکه و یسیر و نخ یسندگیدو بخش ر
 یبند دسته را دارندبافی  بافی و فرش پارچههای    ها و کارگاه کارخانه
در  بافی بوده و باقی و پارچه  های دور مهد قالی   . تبریز از گذشتهکرد

 نیتر از بزرگ یاز قرن سوم هجر جانیآذربای، اسالم میکتب قد
صنعت همواره در  نیاست. ارفته  شمار میه بافی ب لویو ز یمراکز قال
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خان مسجد و  بوده چنانکه غازان یدر حال توسعه و ترق زیتبر
آن شهر فرش کرده بوده  یبایهای ز   یشبستان گنبد خود را با قال

  .[25]است
با  شرفتهیصورت پ به     یسندگیریسی و ر نخ  های    احداث کارخانه

گردد که از  یبرم تیبه بعد از مشروط نیهای نو   استفاده از فناوری
د که اشاره نمو ینیتوان به برادران قزو صنعت می نیا قدمان یشپ
د و فعًال به نام کارخانه نکن سال است که بالانقطاع کار می ۴۰ بیقر

  .دنشو می دهیبوستان نام
ها  سال نیپا بر جا بودند و در ا ۱۳۴۰که تا دهه  ییها از کارخانه

 تیسازی بودند که در زمان مشروط ینیهای چ   شدند کارخانه دهیبرچ
 یعل تیدر زمان مشروط": شد سیتاس ویمس یعل ادی توسط زنده

 کی یداخل عیپاگرفتن صنا یبرا زیتبر یبیرهبر مرکز غ ویمس
که  یخان، هنگام یپسرش حاج کرد و سیسازی تاس ینیکارخانه چ

پدرش در شهر استانبول به داد وستد مشغول بود، در آن شهر زاده 
 ساتی) که از تاسزیسازی (بلد ینیهمان شهر در مکتب چ شد و در

علم  لیتحص گرید یرانیبود با دو نفر طفل ا دیسلطان حم
سازی پدرش  ینیکارخانه چ زیها در تبر سازی کرده بود، مدت ینیچ

  ".کرد را اداره می
این  شگامانیاز پ یکیعنوان  به  زیتبرسازی،  کبریت  در کارخانجات 

الخصوص با  یعل زیتبر تیبوده و همواره کبر رانیدر ا صنعت
های مجاور       کشور و رانیدر ا صدقیانی و ممتاز و یتوکل یها نام
، یهای صنعت   کارخانه سیاز تاس شیالظاهر پ یعل .داشت تشهر
حسن  رزایم تا آن که شد ساخته می یو دست یصورت سنت به     تیکبر

سازی  تیورق کبر هیته یرا برا یدست نیماش نیمخترع نخست
 .دنبال شود یشتریبا سرعت ب تیکبر دیاختراع کرد و ساخت تا تول

با  یشمس ۱۳۰۰در سال  زیممتاز تبر تیکارخانه کبر بیترت نیبد"
کند و در  خود را آغاز می دیتول ،ییابتدا اریبس زاتیو تجه لیوسا

را از  کیاتومات مهیآالت ن نیاز دولت، ماش ازیبا اخذ امت ۱۳۰۶سال 
کشور را  تیمصرف کبر %۷۰شود  می  و قادر  کند ی میداریآلمان خر
  .[26]"دیتامین نما

تبریز یکی از شهرهایی است که دارای تزیینات آجری فراوانی بوده 
شود در اثر نیاز گسترده به آجر،  می  و هست که همین امر موجب 

آجرپزی فراوانی در حواشی شهر شکل بگیرند که از آن   های    کوره
های خطیب، الله و منطقه نزدیک سرچشمه    توان به کوره جمله می

های گذشته و در زمان پهلوی اول تمامی این    اشاره کرد. در سال
ها به غیر از دودکش یک مورد در شنب غازان تخریب و به  کوره

آجرپزی به   های    اراضی مسکونی تغییر کاربری یافتند و کل کارگاه
ای در جنوب غرب تبریز، منطقه باغ معروف، انتقال داده  منطقه
 شدند.

انه در این بخش انتخاب شده و کارخ ۴های موردی:    بررسی نمونه
ها معرفی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ذیل، این کارخانه

سازی در سمت شرقی خیابان آزادی در   شوند. کارخانه ساالمبور می
محل تقاطع خیابان دکتر فاطمی (کوی فیروز سابق) و در حال 
 - یحاضر متعلق به خانواده صدر است که اخیرًا در قالب طرح تجار

طور کامل تخریب  به    هزار متری محدوده اطراف آن ۲۳۰خدماتی 
شده است و تنها هسته مرکزی آن باقی مانده است؛ کارخانه 

سازی خسروی واقع در نبش خیابان آزادی و خیابان مشروطه  چرم
که در حال حاضر متعلق به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است 

گیرد. سومین  برداری می بهره  می و تحت عنوان دانشگاه هنر اسال
 ۲۲مورد کارخانه حاج ابوالقاسم جوان واقع در ضلع شمالی خیابان 

آهن سابق) و در جبهه غربی سیلوی تبریز و جنوب  بهمن (راه
بیمارستان فعلی شهید محالتی قرار دارد که قبًال مدتی کارخانه 

ط حاج توس ۱۳۳۹کنی و ریسندگی بوده است، ولی در سال  پاک پشم
عنوان کارگاه بافت فرش و قالی مورد  به ابوالقاسم خریداری و 

استفاده قرار گرفته است ولی اخیرًا در قالب طرح توسعه بیمارستان 
های    شهید محالتی و در روند انجام پژوهش تخریب شد و تالش

باقی ماند؛ کارخانه   نتیجه  یافته برای ثبت ملی این اثر بی انجام
ز واقع در ضلع غربی دانشگاه تبریز است که در حال پشمینه تبری

حاضر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تبریز است. دلیل انتخاب 
مانده از میان  های باقی   ها این است که تنها کارخانه این کارخانه
های متعدد پهلوی هستند که در حال حاضر سالم و قابل    کارخانه

نمونه موردی را  ۴اکنش این پر ۶ و ۵های  مطالعه هستند. شکل
شهر تبریز  ۱۳۳۵ترتیب در نقشه دارالسلطنه و نقشه هوایی سال  به

  دهد. نشان می
  

  
  (نگارندگان) ۱۳۴۶ سال هوایی نقشه در تبریز های کارخانه پراکنش )۴شکل 
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  های تبریز در نقشه دارالسلطنه (نگارندگان) های موردی کارخانه موقعیت زمین نمونه) ۵شکل 

  

  
 (نگارندگان) ۱۳۳۵در نقشه سال  های تبریز های موردی کارخانه گیری نمونه موقعیت شکل) ۶شکل 

  
 مانده برجای مدارک و اسناد مطابقسازی خسروی:  چرم کارخانه
 سازی خسروی چرم نام به بعدها که ایران محدوده سهامی شرکت

 تبریز بازرگانان و تجار از نفر ۹ شرکت با ۱۳۱۰ سال در عوض شد
 شهریور در سازی خسروی چرم اراضی از بخشی خرید گیرد. می شکل
 آقای توسط زهتاب رضا حاج و حسن کربالیی آقای از ۱۳۰۹

 در سازی خسروی چرم شرکت از نمایندگی به اتحاد شیخعلی
 صورت آباد لیلی در واقع محدود زمین قطعه یک تمامی موضوع
 مملکتی امالک و اسناد ثبت اداره از سندی براساس. است گرفته
 این به کارخانه حدود ۳/۹/۱۳۱۴ تاریخ به عدلیه وزارت به وابسته

 باغ به حدشرقی نظامیه، از محدوده در شمالی حد از است که شرح
 شارع  به غربی حد از و رودخانه و سد به جنوبی حد ،از خان اسداهللا
 ۱۲۹۷ سال در دارالسلطنه نقشه براساس. است محدود طوباییه باغ

 قاجاریه دوره در کارخانه ساخت محدوده یابی مکان قمری هجری
 به متعلق که بود باغی و داشت قرار آباد لیلی شریان الیه منتهی در

 در و احسان میرزا باغ آن شرقی ضلع و اهرابی علی میرزا حاجی
 آن جنوبی و غربی درمحدوده و داشت قرار سیدهاشم آقا باغ شمال
 نقشه در بار اولین. است نشده مشخص خصوصی ملک هیچ

  که است شمسی هجری ۱۳۴۲ سال به سحاب کارتوگرافی موسسه
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 که است شده احاطه بناهایی سازی در چرم کارخانه عنوان به
 قبرستان جنوب از تبریز، پیشنهادی کمربندی شمال از اند عبارت

 ای که کوچه شرق از و کرباسچی باغ و خانه دباغ غرب از مسیحیان،
 استنباط های قابل بنا با نقشه این. گرفت نام خسروی کوچهها  بعد
  .است انطباق قابل شمسی هجری ۱۳۳۵ سال هوایی تصویر از

 حال در سازی خسروی چرم تاریخی مجموعه :یمعمار فیتوص
 و منفرد صورت به     که است هم از مجزا ساختمان ۸ دارای حاضر

 این اسامی اند؛ شده واقع مربعی متر۳۸۰۰۰ محوطه در کوشکی
 و اند شده مصطلح کاربری تغییر از بعد و ها قراردادی ساختمان
 ساختمان ،۲ شماره ساختمان ،۱شماره  ساختمان از اند عبارت
 تاالر(تئاتر  آمفی و سلف ساختمان بدنی، تربیت سالن و ریاست
 و سرا مهمان(میانی  برج فنی، دفتر و اداری امور ساختمان ،)بعثت
 از به غیر. های کاربردی  هنر دانشکده و نمازخانه ،)بسیج دفتر

 سال ۱۰ در و هستند تاریخی بناها بقیه کاربردیهای       هنر دانشکده
 کاربری تغییر از بعد و گرفته قرارسازی   باز و مرمت مورد گذشته
 مورد اسالمی هنر دانشگاه اصلی پردیس سازی به چرم از مجموعه

 مجموعه در های موجود   ساختمان تمامی. گیرد می قرار برداری بهره  
های    حجم دارای و شکل مستطیل یا مربع چهارگوش  پالنی دارای
 تمامی تقریباً  و هستند مربع مستطیل یا مربع مکعب مشابه

 و کاربردیهای       هنر دانشکده ساختمان از غیر بهها  ساختمان
 ها دارای ساختمان. هستند شیروانی پوشش دارای نمازخانه
 این و هستند چرم فرآوری صنعت از متاثر مختلفی،های    کاربری
 ها داشته ساختمان معماری گیری شکل بر مستقیم تاثیر امر

 تری بزرگ ابعاد دارای ها پنجره صنعتی کاربری با بناهایی در چنانکه
 برای شده طراحیهای    ورودی بودند. مناسب نورگیری برای
 و شاخص های مسکونی   ساختمان همانند بناها بهشدن  داخل
 ارتفاع نظر ازها  ورودی دور هاللیهای    بندی  قاب و نیستند نمایان
های  نما. هستندتر     پایین نوررسانیهای    پنجرههای    هاللی از قدری

 هستند شکل مستطیلهای    بندی قاب با آجری ها تماماً  ساختمان
 شامل را آجری چینی هره و آجریهای    پایه سنگی،های    ازاره که

 بنایی و ماسونری سازی سنگی پی با ای آجری ه  ساز روی کهشود  می  
 کدام ، هیچ۱ شماره ساختمان غربی بخش از غیر به. اند شده الحاق
 و شرقی عموماً  بناها گیری جهت و ندارد ها زیرزمین ساختمان از

  .هستند غربی
 با آنها تطبیق و مانده برجای تاریخیهای    نقشه براساس :بندی دوره

 تاریخی انتهای شریان در مجموعه این شهری موجود وضعیت
 خیابان به نام آن تعریض با پهلوی دوره در بعدها که آباد لیلی
 اهرابی اکبر علی به نام شخصی باغ محل در شد شناخته شهناز
 وجود به توجه تاریخی، با بنای ۵ مجموعه از. است شده ساخته
 ۲ و ۳ شماره های ساختمان بر مانده باقی نوشتاریهای    کتیبه
 مطابق. است مشخص مجموعه این توسعه و ساخت دقیق تاریخ
 "چرم نوشته با ۳ شماره ساختمان دودکش میل در مندرج تاریخ

 و ۱ شماره ساختمان از بخشی و ساختمان این "۱۳۱۰ خسروی
 که هستند بناهایی و بخش ترین قدیمی عنوان به  فعلی نمازخانه
 میل روی که دیگری تاریخ. اند داده شکل را بنا اصلی شالوده
 توسعه دهنده نشان است شده نصب ۲ شماره ساختمان دودکش
 هوایی تصویر در ولی. است شمسی هجری ۱۳۲۸ سال در مجموعه
 مجموعه کل ۴ شماره ساختمان شرقی بخش از به غیر ۱۳۳۵ سال

  .ندارد زیادی تفاوت موجود وضعیت با ساختمان
 از مانده جا به تاریخی و مهمهای    کارخانه ازساالمبورسازی:  کارخانه
 متروکه صورت به     حاضر حال در که ای است کارخانه اول پهلوی دوره
 دکتر خیابان تقاطع) سابق کمربندی( آزادی خیابان شمالی ضلع در

 شهرداری گلخانه و باغ عنوان به  آن از و بخشی گرفته قرار فاطمی
 ۱۳۹۰گرفت ولی از سال  می قرار استفاده در مقطعی مورد ۳ منطقه

های نظامی و شهرداری تبریز بافت  با توافق و مشارکت یکی از نیرو
هایی از این بنا تخریب شد و به جای آن مجموعه    پیرامون و بخش

 بهشت تبریز در حال ساخت است؛ تجاری و خدماتی با نام هشت
 حسین حاج آقای به متعلق اهالی اظهارات مطابق بنا این مالکیت
 این شمسی هجری ۱۳۲۸- ۱۳۳۰های  سال بین که بوده صدر

 صدر باغ عنوان به  حاضر حال در و است داشته اختیار در را کارخانه
 مانده باقی سند ترین قدیمی. است معروف محله اهالی بین نیز

 تصرف و مالکیت مدارک "سواد عنوان با است سندی به مربوط
 که وقت امالک و اسناد ثبت کل اداره به متعلق ثبت" مستدعی

 زاده وهاب احد میرزا آقای مالکیت اثبات برای محلی استشهادنامه
 در مجموعه. است شده تنظیم قمری هجری ۱۳۴۸ سال در که

 واقع تبریز غربی جنوب در فاطمی دکتر و های آزادی خیابان تقاطع
 محوطه شمالی جبهه از آن ورودی حاضر حال در و است شده

 فاطمی خیابان به شمال از است. فاطمی دکتر خیابان از و کارخانه
 بوده مشهور سردرود جاده یا شاوا جادههای    نام به گذشته در که

 تبریز کمربندی به نام گذشته در که آزادی خیابان به غرب از است،
 از و شرقی آذربایجان استان گاز اداره به جنوب از و داشت شهرت
 شده محدود جدید فیروز کوی به نام مسکونی منطقه به شرق
  .است

  

 با ساختمان چند شاملسازی   ساالمبور مجموعه :یمعمار فیتوص
 باغی میان در در گذشته و بود آجر و کاهگل ترکیب و آجری نمای
 و شد می شناخته صدر باغ نام به محل اهالی بین که داشت قرار

 گرفت؛ می قرار برداری بهره   مورد ها گل باغ عنوان به  باغ این از بخشی
های  کارگاه عنوان به  های محوطه بنا های شمالی، ساختمان از به غیر
. شد می استفادهسازی  نئوپان رنگ، اتو صافکاری، جمله از نازل

 قرار مجموعه شرقی ضلع در طبقه ۳ با مجموعه ساختمان بلندترین
 برج این. شد می برداری بهره   آب برج عنوان به  آن از گذشته در و دارد
 دار شیب و شیروانی پوشش و آجری نمای با شکل مربع پالنی دارای
 از طبقات ردیف آجری تزیین چینی هره از استفاده با که است

 دارد قرار آب برج غربی ضلع در برق ساختمان. اند شده جدا همدیگر
 ازاره با آجری نمای ضربی، طاق مسطح پوشش با طبقه یک دارای و

 و بسته فضای بخش دو از انباری ساختمان. است الشه سنگ
 و های برق ساختمان جنوبی ضلع در و است شده تشکیل باز فضای
بندی  طاق و بندی قاب بدون آجری نمای دارای و دارد قرار آب برج

های  خرپا از استفاده با بخش دو هر پوشش و است نما در خاصی
 دو دارای کارگاه ساختمان. باشد می دار شیب سقف و آهنی و چوبی
 که است آن فراز ای بر طبقه نیم دیگری و کامل طبقه یک که طبقه
 طبقات آن، شمالی نمای در شده نصب های آهنی پل از استفاده با
 ضربی طاق و آهن تیر از آن پوشش شوند و می مرتبط همدیگر به

 با که است آجریهای    پایه وها  قاب با آجری نمای آن نمای. است
 شده داده نما به خاصی جلوه های هاللی   درگاه نعل از استفاده
تر     پایینها  بخش سایر با آن کارگران و اداری بخش ارتفاع. است
های شرقی  ساختمان با غربی ساختمان تفاوت تنها است.

 بخش این در هاللیهای    درگاه نعل از استفاده) کارگران ساختمان(
  .است

  

 موقعیت خصوص در گرفته صورت مطالعات براساس :بندی دوره
 نقشه جمله از تاریخیهای    نقشه با آن تطبیق و کارخانه کنونی

 به متعلق باغی محل درسازی   ساالمبور کارخانه تبریز، دارالسلطنه
 شمالی ضلع که است شده ساخته خیاط حسن حاج به نام شخصی

 حاج باغ و التجار ملک باغ" سردرود جاده" شریان از بعد آن
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 ضلع در و طهرانچی نقی حاجی باغ آن غربی ضلع در و عباسعلی
 هوایی تصویر در. است بوده چوخاچی قاسم حاجی باغ آن شرقی
 برداری نقشه سازمان از آمده دست به شمسی هجری ۱۳۳۵ سال
 که بوده نفت ملی شرکت توسعه طرح ظاهراً  کارخانه شمال کشور
 غربی ضلع در. شود نمی اجرا دیگر و مانده رها ناتمام الظاهر علی
 مالکیت با باغ شرقی و جنوبی ضلع شده و احداث آجرپزی   کوره

ضلع شمالی خیابان دکتر فاطمی،  کنونی وضعیت در بودند شخصی
 ضلع و ازادی خیابان غربی مسکونی، ضلع منطقه شرقی ضلع
 پروژه کارخانه این مجاور زمین در اکنون هم. است گاز اداره جنوبی
 احداث حال در تجاری کاربری با بهشت هشت مربعی متر هزار۲۰

  .است
های    دوره به بناها بندی تقسیم به تواند می که عاملی میان این در

 تناسبات، پالن، نوع کند کمک تاکنون ابتدا از گیری شکل مختلف
های  بنا معماری به وابسته تزیینات و سازه و حجم قرارگیری،
 مصالح نوع توان می موارد این به. است محوطه در موجود

. نمود اضافه مطمئن گیری تصمیم منظور به را نیز ساختمانی
 اوایل و اول پهلوی دوره با مصادف دوره های این  وساز ساخت
 با های آجری نما و باکیفیت معماری با بناها که است دوم پهلوی
 داد احتمال توان می است. شده ساخته یکسانهای    رخبام وها  ازاره
 اولین جزو آب برج و برق ساختمان انبار، کارگاه، ساختمان که

  .اند شده احداث دوره یک در هستند هایی ساختمان
 است مطلب این دهنده نشان شده بررسی بقایای و شواهد :اول دوره
 الشه سنگ و سیمان ماسه مالت با بنا این در استفاده مورد پی که
 متر سانتی۱۸*۱۸*۵/۴ چهارتراش آجر از استفاده با دیوارها. است
 نعل از استفاده با که آجریهای    پایه وها  بندی قاب به محدود
است، ساخته  شده تزیین چوبیهای    پنجره و هاللی های طاق   درگاه
  .اند شده
 آجری بندی قاب شامل دوره های این   ساختمان :دوم دوره

 صاف و های تخت   درگاه نعل و چین الشه سنگی ازاره با چهارتراش
 این. هستند اول های دوره   ساختمان به نسبت کمتری ارتفاع با

 بخش و کارگران خدماتی و اقامتی مجموعه شامل ها ساختمان
. اند گرفته قرار سایت شمال و غرب در که است مجموعه مدیریت
 در کوچکی مانند کوچه با ورودی مرکزی حیاط از مدیریت بخش
 اقامتی بخش و است شده تشکیل حیاط این به ورود آستانه
 در که است جنوب -شمال کشیدگی با طولی ساختمانی کارگران
  .گرفته است قرار سایت مرکز
 بنای کارخانه کنونی محوطه غربی جنوب ضلع در :سوم دوره

های   آجر به توجه با آن ساخت که دارد وجود داری ستون کارگاهی
 نوع ، دوم و اول های دوره  آجر به نسبت تری بزرگ ابعاد با کاررفته به

و  ۱۳۳۰ دهه اواخر به متعلق ها، درگاه نعل تزیینات و چینی دیوار
  .است ۱۳۴۰

 کارخانه از که سندی ترین قدیمیجوان:  ابوالقاسم حاج کارخانه
 هجری ۱۳۱۵ به سال متعلق است، دست در جوان ابوالقاسم حاج

 بوده سهم ۵۳ دارای مجموعاً  ملک سند این براساس است شمسی
 سند براساس الظاهر علی. بوده است نیا صالح خانواده به متعلق که

 برادران حسن آقای به نام شخصی به ملک این ۶۱۰۵ شماره
 به معروف ساختمان یک باب دانگ شش عنوان تحت دیلمقانی
 ۷ بخش) آهن راه( داغرال خیابان در واقع زهتاب ریسی نخ   فابریک
 سلماس ساهاکیان آقای دیگری سند براساسشود.  می   فروخته برتر
 جوان ابوالقاسم حاج آقای به را ملک این ۶/۷/۱۳۳۹ مورخه در

 حاج آقای اختیار در ملک این ۱۳۳۹ سال از و است فروخته
 خانواده به متعلق ایشان فوت از بعد و امیرخیزی جوان ابوالقاسم

 به دیده بضاعت کم خانواده یک در جوان ابوالقاسم حاج. است وی
 و مشروطیت انقالب با مقارن وی کودکی دوران. گشود جهان
 فقر علت به نوجوانی سن بهرسیدن   از پس. بود های تبریز ناآرامی
 تامین را خانواده اقتصاد تا پرداخت بافی فرش آموختن به مالی
 علوم همه که شد باعث جوانی عنفوان در او تالش و جدیت. کند

 برپایی به اقدام و آموخته کوتاهی مدت در را بافی فرش با مرتبط
 که را محلی برادرش مشارکت و همکاری با وی. نماید بافی قالی دار
 محل به را کارگاه و کرده خریداری نبود ای بیش باغچه زمان آن

 زندگی تجربه دلیل به ایشان. داد انتقال ایریلو مسجد جنب کنونی
 دایر حمامی کارخانه شمالی بخش در نوجوانی، دوران در سخت
 با برنامه این. نمایند استحمام رایگان طور به     کارگران تا بود کرده
 کارخانه شمالی بخششدن  ویران و متحد ملل خیابان احداث
  .شد تعطیل آشپزخانه و غذاخوری سالن و حمام شامل
 بهمن ۲۲ خیابان شمالی ضلع در کارخانه این :معماری توصیف

است.  شده واقع) راه نصف( جهاد میدان به نرسیده) سابق آهن راه(
 شرقی ضلع در و محالتی بیمارستان کارخانه این شمالی ضلع در
 ۱۳۳۷ سال از قبل تا کارخانه این .دارد قرار سیلو ساختمان آن

 خیابان به مشرف اداری امور ساختمان و کارگاه ساختمان دو دارای
 و غربی حواشی در الحاقیهای    بخش سال این از بعد و بوده

 آن در کاررفته به مصالح از شود که می اضافه برآن جنوبی و شمالی
 خیابان به مشرف بنای .است شهود و استناد قابل موضوع این

 بوده. استفاده مورد های اداری  کار انجام و خدمات دفتر عنوان به 
 و حجره عنوان به  همکف طبقه که است طبقه دو دارای بنا این

 این نمای .اند یافته کار اختصاصهای    اتاق به دوم طبقه و ورودی
های    پایههای    بندی قاب با های تراش  آجر با شده آجرکاری ساختمان
 خود بر فراز آن سنتوری که است میانه در کوچکی ایوانچه و آجری
 بر ساختمان این نمای در کاررفته به گچبری تزییناتکند.  می نمایی
 و خشت ترکیب بنا این در کاررفته به سازه. است افزوده آن زیبایی
 محوطه میانه در کارگاه سالن .است چوبی تخت پوشش آجر با
 بوده سالن این کارخانه محل و اصلی و محل دارد قرار کارخانه
 تالش متنوع آجرکاری طریق از بنا این معمار رسد می نظر است. به

 است، نکته داشته آنکردن   شاخص و کارگاه این بهدادن  اهمیت در
 در خصوص به متنوع آجرکاری از استفاده زمینه این در مهم
 ساختمان نمای در بصری تنوع ایجاد منظور به سالن اینهای    گوشه
 با )ها کارخانه سایر با مقایسه در( نیز کوچکی نسبتاً  سالن .است
 در توان می را آن نمونه که شده پیش و پس زیبایی آجرکاری نمای

 .نمود مشاهده پاساژ محله در های کاتولیک کلسیاهای    آجرکاری
هایی  بندی قاب و اسپراخون سنگ با سنگی ازاره دارای اصلی نمای
 شکل هاللیهای    پنجره از استفاده با ورودی اطراف در که است
 فلزی خرپای صورت به     و شیروانی آن پوشش. است شده تزیین
بودن  کوچک دلیل به مجموعه اینهای    ساختمان سایر در .است

  وجود ندارد. چندانی تنوع کارخانه مقیاس
 آن در کارخانه محل مدقن طور به     که سندی اولین :بندی دوره

 به متعلق شمسی هجری ۱۳۳۵ سال هوایی تصویر است، مشخص
 محدوده در کارخانه محل تصویر این در است. برداری نقشه سازمان
 سیلوی آن شرقی ضلع در و است شده واقع کشاورزیهای    زمین
 های شرکت   ساختمان آهن راه خیابان از بعد جنوبی ضلع در و تبریز
 موسسه نقشه درد. نشو می   دیده ساخت حال در تبریز نفت ملی

 نساجی کارخانه و تبریز نفت شرکت محل سحاب کارتوگرافی
 حاج اظهارات طبق. است شده مشخص هم کنار در چی کلکته
 ۱۳۳۷ سال در مذکور ملک جوان، ابوالقاسم حاج پسر جوان حمید
 است؛ ساخته را کارخانه این ابوالقاسم حاج و است ای بوده خرابه
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 نمایان و مشخص هم ۱۳۳۵ سال هوایی تصویر در که همان طور
 ورودی ساختمان یکی دارد؛ وجود ساختمان دو مکان این در است
 ساخته شکل "L" صورت به     که مرکزی سالن ساختمان دیگری و

 کارخانه محوطه در شده های ساخته   ساختمان اولین اینها است شده
 در بناها سری یک ابوالقاسم حاج توسط ملک خرید از بعد اما است
 برای هایی اتاق عمدتاً  که کند می احداث محوطه غرب و شمال
 به کارخانه تبدیل از بعد و اخیر سال چند در اما بودند قالی بافت
شود  می   احداث محوطه جنوبی سمت در نیز بناها سری یک انباری

 بخشی و خدماتی دارد و تجاری کاربری بخشی حاضر درحال و
  .است انباری صورت به    

 تبریز تاریخی -صنعتیهای    کارخانه از یکیتبریز:  پشمینه کارخانه
 تولیدکننده زمان از مقطعی در که است تبریز پشمینه کارخانه
 روی نوشته مطابق کارخانه این احداث تاریخ. بود پشم و پارچه

 چون. بوده است شمسی هجری ۱۳۱۸ سال در مجموعه دودکش
های    تکنسین و مهندسان کارگیری به برای بسیاری عالقه رضاخان
 ساخت کارخانه آالت ماشین تمامی و ساختمان داشت آلمانی
 برای ۱۳۲۰ سال در کارخانه این. بودها  آلمانی نظارت تحت و آلمان
 این کشور قوای اشغال به روس ارتش نیاز مورد پوشاک تامین
 کارخانه این ایران ازها  روس اخراج از بعد ۱۳۲۷ سال در و آید درمی
سندی در مرکز اسناد . شود می خریداری صدقیانی محمود توسط

 پشم پارچه سهمیه تعیین مورد در ۳۰/۵/۳۶- ۸۴۷۸ ملی با شماره
پشم  بافندگیهای    کارخانه برای دولتی ادارات احتیاج مورد پتوی و

 پس تبریز پشمینه کارخانه سهمیه خصوص این سند در وجود دارد.
 - ۱ کند: ذکر می صورت این به جدیدبندی  سهیمه آن، بازگشایی از

 - ۳ ،%)۲۲(ریسباف  کارخانه -۲ ،%)۲۲( اصفهان وطن کارخانه
 - ۵، %)۱۳(پشم  صنایع کارخانه - ۴، %)۲۳(پشمباف  کارخانه
 این که ،%)۸(کوراوغلی  کارخانه - ۶ ،%)۱۲(تبریز  پشمینه کارخانه
 جزو مجموع در که است پشمینه کارخانه اهمیت دهنده نشان سند
 پشمینه کارخانه. است پتو و پشم زمینه در مهم و مطرح کارخانه ۶
 طوباییه قبرستان شرقی ضلعهای    باغ میان در احداث زمان در

 آن های مجاور ملک و باغ این اولیه مالکیت کهشود  می   ساخته
 شمسی هجری ۱۳۳۵ سال هوایی تصویر مطابق ولی. نشد احراز
 غربی ضلع در که دارد قرار شریانی غربی ضلع در کارخانه این

 فرعی شریانی و است شده ایجاد تبریز احداث حال در دانشگاه
  .است کرده احاطه آن را جنوبی جبهه
 از مطالعه موردهای    کارخانه بین پشمینه کارخانه :یمعمار فیتوص
 همدیگر به ها نسبت ساختمان قرارگیری و نحوه معماری فرم نظر

ها  کارخانه سایر در اگر است.ها  کارخانه سایر به نسبت ترین متفاوت
 هستند مستطیل چهارگوش  پالن با هایی ساختمان آنها شود دقت
 احاطهها  چهارگوش  این اضالع طرفین در بازشوهایی وسیله به  که
 دارای خود معماری فرم خاطر به پشمینه کارخانه اما اند شده

 جنوبی نمای در نورگیرها تجمع و است طرفین از نورگیری کمترین
 طریق از های داخلی فضا نورگیری بود. جنوب نور دریافت برای
های   دیوار دارای آن سازه است. آن زیگزاگی فرم خاطر به سقف
 است. خرپا شکل دار به های شیب  تیر با فلزی سقف و آجری
 بام پشت زیگزاگی شکل از متاثر شرقی و غربی های جانبی نما
 در کوچکی روزن دارای درمیان یک صورت به     و ساده آجرکاری دارای
 آن باالی بر و است کوتاهی دودکش دارای مجموعه .است آن باالی
 مهارت با که دارد قرار آبی منبع در کنار و شده حک ۱۳۱۸ تاریخ
 این است. ایستاده شکل مکعبی پایه روی خود زمان مهندسی خاص
 با چهارگوش های  بازشو دارای شکل مربع مکعب صورت به     برج
 سیمان از استفاده با بعدیهای    دوره در که بوده آجری بندی قاب

 سازمان طرف از که های اخیری مرمت در. است شده داده پوشش
 از استفاده با شده های آجرکاری نما تمامی پزشکی انجام شد علوم
 تنها حاضر درحال و است شده داده ای پوشش های کارخانه سنگ
  .است مشاهده قابل کاری آجر صورت به     مجموعه برج

ساالمبورسازی،  شده (کارخانه  های بررسی   با توجه به نمونه
سازی خسروی، حاج ابوالقاسم جوان، پشمینه تبریز) در  چرم

به  ۳شده در این خصوص، در جدول  قسمت باال و توضیحات ارایه
  مقایسه تطبیقی آنها پرداخته شده است.

  
 [30-27 ,14-12]های صنعتی دوره پهلوی در تبریز مقایسه تطبیقی کارخانه) ۳جدول 

 پشمینه تبریز  حاج ابوالقاسم جوان  سازی خسروی چرم  ساالمبور سازی  کارخانه

و  ینحوه دسترس
و  یریگ جهت
  ها ورودی

   

  سند مالکیت

 

  
 

  

  نقشه محوطه

       

 خیابان آزادی

 خیابان امامیه

 خیابان آزادی

 خیابان فاطمی

 خیابان آذربایجان

 بهمن ٢٢خیابان 

 خیابان امام خمینی

 خیابان دانشگاه

 خیابان گلباد
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 پشمینه تبریز  حاج ابوالقاسم جوان  سازی خسروی چرم  ساالمبور سازی  کارخانه

  مقطع مجموعه

    

 -  

  
  نمای مجموعه

   

  سیستم ساخت 

در این کارخانه از قالب موارد از 
سیستم دیوار باربر با سقف طاق 
ضربی استفاده شده است. اما در 

هایی  ساختمان  بعضی موارد نیز
همچون بخش الحاقی انبار از 
سیستم خرپای فلزی استفاده 
شده است. عمده مصالح مورد 

  استفاده آجر است.

هایی با سقف مسطح  ساختمان در 
) از دیوار باربر ۲و  ۱های شماره  ساختمان (

های  ساختمان با طاق ضربی استفاده و در 
دار از خرپای چوبی استفاده شده که  شیب
اواخر از خرپاهای فلزی استفاده شده  در

و  ۱است. در زیرزمین ساختمان شماره 
نمازخانه از سیستم طاق و قوس و تویزه 

استفاده شده است. ضمن اینکه در 
ساختمان دفتر فنی فعلی در طبقه باال از 
سیستم تیر چوبی و در پایین از سیستم 

تیر و ستون بتنی استفاده شده است. عمده 
  استفاده آجر است. مصالح مورد

های کارگاهی  ساختمان در 
کارخانه از سیستم خرپای چوبی 
و در اواخر فلزی استفاده شده 

است، اما در بخش اداری کارخانه 
از سیستم دیوار باربر با طاق 

ضربی استفاده شده است. عمده 
 مصالح مورد استفاده آجر است.

در سیستم کارگاه از سیستم تیرآهن 
استفاده از ستون فلزی مایل با 

استفاده شده است اما در بخش 
اداری کارخانه سیستم طاق ضربی 
با ستون استفاده شده است. در 

بخش الحاقی اواخر نیز از سیستم 
تیر و ستون بتنی استفاده شده 

است. عمده مصالح مورد استفاده 
  آجر است.

    انواع پوشش

  
  

  تزیینات آجری

  

 

 

  
  گیری نتیجه

با ورود تاثیرات صنعتی به جوامع شرقی و نیز ایران، نگرش و به 
تبع آن معماری دچار تحول شد. اوج این تحوالت مصادف با دوره 

های نوین بیشتر    پهلوی اول بود. در این برهه از زمان، تاثیر اندیشه
جمله معماری صنعتی نمود پیدا کرد. در قالب عوامل مختلفی از 

های نوین ساختمانی و    تبریز یکی از پیشگامان استفاده از روش

  های صنعتی در دوره پهلوی اول بود که    صنایع و ساخت کارخانه
  

  های صنعتی اندکی باقی  تعداد زیادی از آنها تخریب شده و بنا
  

توان به  ده میمان های باقی   مانده است؛ از جمله این کارخانه
سازی خسروی، حاج ابوالقاسم جوان و پشمینه  ساالمبورسازی، چرم 

تبریز اشاره کرد. با توجه به هدف این پژوهش در راستای 
های صنعتی پهلوی اول در تبریز    الگوشناسی معماری کارخانه

 2نماي جنوبي ساختمان شماره 

نماي روبه خيابان  كارخانه نماي ورودي 
ا ا كا

 نمای شرقی

 نمای غربی

 نماي غربي مجموعه
 نگارنده »ماخذ
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 اشاره نمود. ۴ترین آن در جدول  توان به مهم می
های صنعتی    ی معماری کارخانهدهند الگو نتایج تحقیق نشان می

های مشابهی    در دوره پهلوی، ساده، بدون پیچیدگی و دارای ویژگی
های چهارگوشه، نمای آجری با    توان به پالن است. از آن جمله می

چوبی و  خرپای با استفاده از شیروانی های آجری، پوشش   قاب
استفاده از هره فلزی و همچنین سیستم دیوار باربر با طاق ضربی، 

  چینی و تزیینات و غیره اشاره کرد.
  

 های صنعتی دوره پهلوی در تبریز الگوی معماری کارخانه) ۴جدول 
  الگوی معماری

  خسروی سازی کارخانه چرم
   شکل مستطیل یا مربع چهارگوش پالنی دارای ها ساختمان 
   مربع مستطیل یا مربع مکعب مشابههای  حجم ها دارای ساختمان 

  شیروانی با استفاده از خرپای چوبی و فلزی با پوشش ها ساختمان اغلب 
  های با سقف مسطح  ساختمان استفاده از طاق ضربی و دیوار باربر در 

  استفاده از سیستم تیر چوبی و سیستم تیر و ستون بتنی
   نورگیری  برای بزرگ با ابعاد پنجرها دارای ها ساختمان 

   ها نبودن ورودی نمایان و شاخص
  با ارتفاع متفاوت پنجره و ها ورودی دور هاللیهای  بندی قاب 

  شکل مستطیلهای  بندی قاب  با آجری تماماً  ها ساختمان  نماهای
  زمین فاقد زیر ها ساختمان اغلب 
   غربی و شرقی عموما بناها

  ها ساختمان استفاده از سیستم طاق و قوس و تویز در زیرزیمن یکی از 
  کارخانه ساالمبورسازی

  آجر و کاهگل ترکیب و آجری نمای با ساختمان
  طبقه ۳ با مجموعه ساختمان بلندترین

  آجری نمای با شکل مربع پالنی ها دارای ساختمان 
و همچنین سیستم دیوار باربر با دار شیب و شیروانی پوشش ها دارای ساختمان 

  آهنی و چوبی خرپاهای از استفاده ضربی و سقف طاق
  آجری تزیین چینی هره از استفاده
   الشه سنگ ازاره با آجری نمای
   های هاللی درگاه نعل از استفاده با آجریهای  پایه و ها قاب با آجری نمای

  جوان ابوالقاسم کارخانه حاج
های پایههای  بندی قاب  با تراش آجرهای به شکل شده آجرکاری ساختمان نمای
  برفراز آن سنتوری با میانه در کوچکی ایوانچه و آجری

  ساختمان نمای در بری گچ تزیینات
  ساختمان نمای در بصری تنوع و ایجاد تنوع در آجرکاری

  اسپراخون سنگ با سنگی ازاره دارای اصلی نمای
  هاللیهای  پنجره از استفاده با ورودی اطرافهای  بندی قاب 

چوبی و فلزی و همچنین سیستم دیوار باربر  خرپای صورت به و شیروانی پوشش
  با طاق ضربی

  است  چوبی تخت پوشش آجربا و خشت ترکیب بنا این در کاررفته به  سازه
  تبریز کارخانه پشمینه

  طرفین از نورگیری  کمترین دارای
  جنوب نور دریافت برای جنوبی نمای در نورگیرها تجمع
  آن زیگزاگی فرم بخاطر سقف طریق از داخلی فضاهای نورگیری
و خرپا شکل دار به شیب تیرهای با فلزی سقف و آجری دیوارهای دارای

  همچنین سیستم طاق ضربی با ستون
کاری آجر دارای بام پشت زیگزاگی شکل از متاثر شرقی و غربی جانبی نماهای
  آن باالی در کوچکی روزن دارای درمیان یک صورت به و ساده

  است کوتاهی دودکش دارای مجموعه
  

 و تبریز اسالمی هنر دانشگاه پژوهش اداره از :قدردانی و تشكر
 دکتر و نارنگی مهدی مهندس آقای تبریز، فرهنگی میراث سازمان
  .داریم را تشکر نهایت تهرانی فرهاد
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. :اخالقی تاییدیه
  ندارد. وجود پژوهش منافع در تعارضی :منافع تعارض
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. :نویسندگان سهم
  ندارد. وجود پژوهش مالی منابع :مالی منابع
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