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Analysis of the Architecture of the Industrial Heritage Using a 
Combined Method of Typology and Analytical Shape Grammar (Case 
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The conservation of industrial heritage, gradually ingrained in our current urban fabric, is 
of the highest importance due to the containing valuable information about the science and 
technology of its time, and its architectural characteristics are not only of aesthetic value but 
also forms a part of urban identity. The objective of this article is to propose an effective process 
for analyzing the architectural traits of industrial heritage with the application of the hybrid 
methods of typology and analytical shape grammar. The article paradigm is emancipatory 
research, following a descriptive- analytical methodology and with library studies, it firstly 
studies the theoretical foundation relating to the methods of architectural analyses. Then with 
the typology method, it determines the sub-criterion for analyzing the case studies, among the 
Isfahan and Yazd textile factories of Pahlavi dynasty. Finally, the generative and constructive 
rules of case studies are extracted with the analytical shape grammar method. This research 
achievement, in addition to the architectural analyses of case studies, is the representation 
of a process of hybrid methods providing the means of recognition and succinct qualitative-
quantitative analyses of industrial heritage. This process can be applied in procedural modeling, 
and historic building information modeling, and also provides an appropriate context of future 
research in computational methods of evaluating industrial heritage.
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تحلیل معماری میراث صنعتی با استفاده از روش 
شناسی و دستورزبان شکل تحلیلی  ترکیبی گونه

های نساجی اصفهان و یزد  (نمونه موردی کارخانه
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  چکيده
شود،  امروزی عجین میرفته با بافت شهرهای  حفاظت از میراث صنعتی، که رفته

اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا حاوی اطالعات ارزشمندی در زمینه علوم و فناوری 
های معمارانه آن عالوه بر دارابودن ارزش  زمان خویش بوده و ویژگی

بخشد. هدف از این مقاله  شناختی، بخشی از هویت شهری را شکل می زیبایی
شناسی و دستورزبان شکل تحلیلی،  هاین است تا با استفاده از روش ترکیبی گون

های معماری میراث صنعتی پیشنهاد نماید.  فرآیندی موثر برای تحلیل ویژگی
تحلیلی و با استفاده از  -پارادایم این مقاله آزادپژوهی بوده و با روش توصیفی

های تحلیل  ای ابتدا به تحلیل مبانی نظری در زمینه روش مطالعات کتابخانه
های تحلیل  شناسی زیرشاخص ازد، سپس با استفاده از روش گونهپرد معماری می

های نساجی دو شهر اصفهان و یزد در دوره  های موردی، از میان کارخانه نمونه
شود. در انتها با  ها مشخص می پهلوی، تعیین شده و ساختارهای اصلی نمونه

های  نهاستفاده از روش دستورزبان شکل تحلیلی، قوانین سازنده و مولد نمو
شود. دستاورد پژوهش حاضر، عالوه بر تحلیل معماری  موردی استخراج می

های موردی، ارایه فرآیندی است که با روش ترکیبی، شناخت و تحلیل  نمونه
نماید. کاربرد این فرآیند جهت  پذیر می دقیق کیفی و کمی میراث صنعتی را امکان

تواند  های تاریخی بوده و می سازی اطالعات ساختمان ای و مدل سازی رویه مدل
های محاسباتی  سازی روش های آتی در زمینه پیاده بستر مناسبی برای پژوهش
  تحلیل میراث صنعتی باشد.

  شناسی، دستورزبان شکل تحلیلی میراث صنعتی، تحلیل معماری، گونه ها: کلیدواژه
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مهد نخستین اقدامات در زمینه حفاظت از میراث صنعتی در 
و با برگزاری  ۱۹۷۳انگلستان و در اواسط قرن بیستم است. از سال 

های  تالش (TICCIH)المللی حفظ میراث صنعتی  کمیته بین
بسیاری در زمینه حفاظت از میراث صنعتی و به تبع آن شناخت 

های  . لزوم توجه و تاکید بر ارزش[1]این آثار شکل گرفته است
بخش میراث صنعتی در بافت شهری و ضرورت حفاظت و  هویت

بازنده سازی آن در حدود چهار دهه است که در حوزه مطالعاتی و 
ن مرمت، معماری، شهرسازی و های مختلفی چو عملیاتی شاخه

. با این حال میزان مطالعات [2]شناسی ورود یافته است باستان
خصوص در زمینه تحلیل معمارانه  گرفته در این حوزه به صورت
صورت کیفی و کمی بسیار اندک است. میراث صنعتی ایران  به

همگام با جریانات نوگرایی در اواخر قرن هجدهم در عصر قاجاریه و 
 شدن شکل گرفته و در حدود صد سال است که بار به صنعتی نیاز

. [3]کشد می دوش به را تکنولوژی و دانش پیشرفت و فرهنگ
بخشی  های حیات های موجود، فرصت دلیل ارزش بررسی این آثار به

سازی بافت شهری ضروری است. این پژوهش با یک  و بازنده

عماری میراث شود که روش مناسب تحلیل م پرسش اصلی آغاز می
صنعتی جهت دستیابی به شناخت صحیح این آثار کدام است؟ در 
راستای پاسخ به این پرسش، بخش اول این مقاله، به بررسی مبانی 

شناسی معماری و روش  نظری در رابطه با رویکردها و نظریات گونه
های موردی  پردازد. در بخش دوم نمونه دستورزبان شکل می

تاریخی) و  - ل کیفی (استنادهای توصیفیشده مورد تحلی انتخاب
های کالبدی) قرار گرفته و در بخش سوم  کمی (پارامترسنجی اندام

با استفاده از روش دستورزبان شکل تحلیلی، قواعد مولد و قوانین 
  شود. ها استخراج می سازنده این نمونه

  شناسی پژوهش روش - ۱- ۱
کاربردی را دنبال پارادایم پژوهش حاضر آزادپژوهی بوده و هدفی 

نماید.  های متفاوت کمی و کیفی استفاده می نموده و از روش
تحلیلی و با استفاده از  - صورت توصیفی صورت که ابتدا به بدین

بندی مبانی نظری (روش  ای به بررسی و دسته مطالعات کتابخانه
های  پردازد. سپس نمونه شناسی و دستورزبان شکل) می گونه

های نساجی دو شهر اصفهان و یزد در دوره  رخانهموردی از میان کا
صورت  های آنها (که غالبًا به پهلوی اول انتخاب شده و ویژگی

تاریخی شرح داده شده است) از میان اسناد و  - تفسیری
ها  شود. با تحلیل این ویژگی گرفته استخراج می های صورت پژوهش

ی کالبدی ها ها براساس ویژگی شناسی نمونه های گونه زیرشاخص
های  فضایی تعریف شده و اندام - های فیزیکی شاخص، و ویژگی
ها با  شود. تحلیل داده های موردی پارامترسنجی می کالبدی نمونه

پذیرد. از  تکیه بر منطق استدالل استقرایی و قیاسی صورت می
ها (قیود) و توابع  شناسی، محدودیت آمده از گونه دست نتایج به

آید. در انتها با  ش دستورزبان شکل به دست میمورد استفاده در رو
استفاده از روش دستورزبان شکل تحلیلی، قوانین سازنده و قواعد 

صورت کلی زبان معماری  های موردی نتیجه شده و به مولد نمونه
روند پژوهش حاضر را نشان  ۱شود. شکل  ها تعیین می این نمونه

  دهد. می
  انتخاب جامعه آماری - ۲- ۱

 ارزش دارای که صنعتی های فرهنگ بقایای شامل عتیصن میراث
 بقایا، این. هستند عملی و معمارانه اجتماعی، فناوری، تاریخی،
 مناطق و معادن ها، کارگاه صنعتی، تجهیزات و ساختمان شامل
 انرژی، انتقال و تولید های مکان صنعتی، محصوالت آوری عمل
 که هایی مکان همچنین و آن های زیرساخت تمامی و نقل و حمل
 مانند داد می رخ صنعت با مرتبط اجتماعی های فعالیت آن در

رساندن  ثبت . در تالش برای به[4]شود می آموزش، و عبادت سکونت،
میراث صنعتی ایران توسط سازمان میراث فرهنگی، مجموعه 

آهن و مجموعه  های باستانی ساسانی و سنتی دوره اسالمی، راه پل
نساجی در فالت مرکزی ایران در فهرست  ملحقات آن، و صنعت

های موردی در این  خورد. نمونه به چشم می [5]موقتی یونسکو
مقاله براساس سه عامل اصلی مکان (شهرهای صنعتی مهم در 

عنوان یکی از صنایع مهم  دوره پهلوی اول)، صنعت (نساجی به
وران عنوان آغاز د ایران در آن دوره) و دوره تاریخی (پهلوی اول به
منظور مقایسه دو  توسعه صنایع در ایران) انتخاب شده است. به

های موردی  رویکرد طراحی کارخانه نساجی در اصفهان و یزد، نمونه
در دوره  ۱۳۱۶تا  ۱۳۰۲های  در بازه زمانی نزدیک به هم بین سال

های  بندی نمونه دسته ۱پهلوی اول انتخاب شده است. جدول 
شناسی،  ال ساخت، ویژگی کلی ریختشده را براساس س انتخاب

های  دهد. اسناد و نقشه شهر و مساحت کلی مجموعه نشان می
های میراث صنعتی ایران، استان  مورد استفاده براساس کتاب

  است. [7]و استان یزد [6]اصفهان
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  های موردی براساس سال، ویژگی کلی، مساحت و شهر بندی نمونه دسته )۱جدول 

  شهر  مساحت مجموعه  شناسی ویژگی کلی ریخت  سال ساخت  نام اثر
  اصفهان  مترمربعهزار ٧٧  ریتم مدوالر در نما  ١٣٠٢  وطنکارخانه 

  اصفهان  هزار مترمربع٦٩  فضا درونای در نما و  خوانی ریتم سازه هم  ١٣١٢  ریسبافکارخانه 
  اصفهان  هزار مترمربع١٤  یات و نمایسادگی جز - ریتم مدوالر  ١٣١٢  زاده حیمکارخانه ر

  یزد  مترمربع٣٦٥٠٠  های آشنا نشانه -ینات زیادیتز - ریتم مدوالر  ١٣١٦  اقبالکارخانه 
  یزد  مترمربع٤١٠٠٠  های آشنا نشانه -ینات محدودیتز - ریتم مدوالر  ١٣١٢  هراتیو  درخشانکارخانه 
  یزد  مترمربع٤٩٠٠٠  های آشنا نشانه -ینات محدودیتز - ریتم مدوالر  ١٣١٣  سعادت نساجانکارخانه 

 
  پیشینه پژوهش - ۳- ۱

میراث صنعتی، منشور نیژنی تاگیل در ترین سند در زمینه  شاخص
 المللی بین میالدی توسط کمیته ۲۰۰۲در سال  [3]اورال روسیه

 درک، برای اسلوب صنعتی است که در آن بهترین میراث از حفاظت
 زمینه بقایای در ویژه طور به آنچه گذاشتن اشتراک به و حفاظت
شده است. موضوعات  توصیه است، توجه شایان صنعتی فرهنگ

، [8]مورد بررسی در مقاالت شامل نحوه تولید سند از میراث
، اصول و راهبردهای [9]مداری در چگونگی حفاظت آثار اخالق
 [14-11]های موردی در کشورهای مختلف ، بررسی نمونه[10]حفاظت
است. اغلب  [10]های گوناگون بندی حفظ آثار با روش و اولویت

ده و به فرآیند شناخت اثر صورت توصیفی بو شده به مطالعات بررسی
صورت کلی کمتر به بررسی آثار  توجه کمی شده است. در ایران نیز به

و توجه به میراث صنعتی و لزوم  [15]معماری معاصر پرداخته شده 
حفظ آثار آن نیز قدمت طوالنی ندارد. دانش معماری در رابطه با 

و  های صنعتی از کمترین تولید نظری و توجهات کیفی مجموعه
. با این حال [16]کمی در میان مقاالت ایرانی برخوردار بوده است

های اولیه ارزشمندی از مطالعات، نظریات، و راهبردهای  گام
. بررسی [22-17 ,6 ,5]حفاظت میراث صنعتی ایران برداشته شده است

دهنده فقدان مطالعات تحلیلی در زمینه  ادبیات موضوعی نشان
های میراث صنعتی است که در این  بکفرآیند شناخت نمونه یا س

شناسی و دستورزبان شکل جهت  پژوهش فرآیند ترکیبی گونه
تحلیل آثار و شناخت آن پیشنهاد شده است. شناخت، حفاظت، 
تداوم، بازتفسیر و فرآیندهای پیشرو مبتنی بر اشکال میراث 

های کاربردی مهم و در حال توسعه در زمینه  فرهنگی یکی از شاخه
توانند برای  ات دستورزبان شکل است. این مطالعات میمطالع

تحلیل و توصیف میراث فرهنگی و همچنین تولید ساختارهای 
، [23]های مغولی جدید مبتنی از آن صورت پذیرد. طراحی باغ

های بومی سنتی  گاه ، سکونت[24]های سبک کویین آن خانه
نگژائو ، سبک معماری یی[26]های سنتی ترکیه ، خانه[25]تایوان
و غیره تجارب ارزشمندی در زمینه اهمیت میراث  [27]فاشی

اند. مرحله شناخت آثار در  فرهنگی، تحلیل و شناخت آن ارایه داده
واره قواعد  روش دستورزبان شکل در مقاالت مختلفی با روش طرح

و روش  [32]، روش نحو فضا[31-29]بیس های گراف ، روش[28]شکلی
شده است که در این مقاله روش بررسی  [33]پدیدارشناسی

شود. مجموعه مقاالت منتشرشده در  شناسی پیشنهاد می گونه
در زمینه  [34]کتاب "مطالعات محاسباتی بر تنوع و میراث فرهنگی" 

های نوین محاسباتی برای نمایش، تحلیل و شناخت  نظرات و روش
  اند. میراث فرهنگی ارایه و پیشنهاد شده

  

  در حوزه تحلیل آثار معماری بررسی مبانی نظری - ۲
  

های متفاوتی مورد  های مختلف با دیدگاه آثار معماری در دوران
شناسی)،  های کالسیک (نشانه اند؛ دیدگاه تحلیل و بررسی قرار گرفته

ای (تحلیل بافت و زمینه)،  رمانتیک (مبدع اثر)، زمینه
پروژه) ای (فرآیند ساخت  پدیدارشناسانه (تحلیل مخاطب)، رسانه

ها جهت نقد و بازخوانی آثار معماری  ای از این دیدگاه یا مجموعه
 کتاب ، در[36]دسونیویکارول د. [35]قابل بازشناسایی است

 یلیتحل نگاه انیبه ب ی"آثار معمار لیخوانش و تحل بر یا "مقدمه
که هر  است بر آن دسونیویدپردازد.  یمعمارانه م یشناس به سبک
 لیو تحل به خوانش ازمندین ،یهنر یعنوان اثر به یاثر معمار

 ی،معمار یو نقد شاهکارها لیو تحل هیتجزکتاب در  .است یهنر
 کردی. براساس رودارندی نگاه متفاوت [37]پاوز کلیماو  کالرک راجر اچ

براساس  دیبا ،یکیزیف عالوه بر مشخصات یآنها، هر اثر معمار
، از دوراند .شودی بازخوان" مخاطب" و" مؤلف" یکردهایرو

عنوان اساسی برای  گرا، تالش کرد که از "گونه" به پردازان عمل نظریه
کردن درک بناها استفاده نماید و با بیانی گرافیکی به  سیستماتیک
های مشترک معماری گذشته پرداخت. در تمامی  مطالعه ویژگی

دنبال شناخت مجموعه آثار معماری (مانند  هایی که به پژوهش
نوعی فرآیند  ای سنتی، مساجد، بادگیرها و غیره) هستند بهه خانه
شناسی (معیارها یا  شود. مبنای گونه شناسی انجام می گونه

های تحلیل اثر) متاثر از نظریات متعدد و متفاوتی بوده  زیرشاخص
  شود. که در ادامه به آن اشاره می
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  شناسی در معماری روش گونه - ۱- ۲
به یا "تایپ" گونه  معماری، اییدر دن شده مطالعات انجام یدر تمام

با جنبه کالبدی  معماری های از اندام یگروه ندهینما"معنای 
) است که با غیرهمصالح و  نات،ییتز ها، (فضاهای معماری، سازه

بندی به آن دست  آوری و دسته بازجمع در مشخص، زمیمکان کی
مشترک،  یمیبراساس عناصر اقل یسازمانده نیا اند. مبنای افتهی

 ) مشترک وپی(جنوتا کیکد ژنت کیمشترک،  یهندس های شکل
راه آن  از را بدهد تا یندگیکه بتواند به گونه، معنای نما زییچ هر

. در بررسی تئوری [38]است" اعضای گروه را بازشناخت،  گریبتوان د
گونه، به سه دوره فلسفی روشنگری، مدرنیستی و نئوراسیونالیستی 

بندی تفکرات فلسفی گونه در  دسته ۲نمود. جدول توان اشاره  می
آمده را  دست پردازان اصلی و برخی از تجارب به این سه دوره، نظریه

فیزیکی،  - ها بخشی یکپارچه با مفاهیم مادی دهد. گونه نشان می
سمبلیک و تاریخی شهرها و  - سیاسی، فرهنگی - اجتماعی

  .[39]معماری هستند
  

ها در رابطه با گونه در سه عصر  نظریات و دیدگاهبندی چکیده  دسته )۲جدول 
  [40]مختلف

تئوری گونه در فلسفه 
  روشنگری

در تفکر گونه تئوری 
  مدرنیستی

 - تئوری گونه از دیدگاه نئو
  راسیونالیسیتی

معماران عصر 
روشنگری به 

های  نخستین پناهگاه
عنوان  انسان به

نخستین گونه 
  کنند. سکونت یاد می

مدرنیستی تئوری گونه 
مبتنی بر ساختار 

اجتماعی در حال تغییر 
و نیاز برای تولید انبوه 

بعد از دوران جنگ 
  جهانی

کید بر تداوم شکل و تاریخ ات
گرایی  بر علیه تجزیه

تولیدشده با تفکر مکانیستی 
  شناسی از گونه

 آنتونی الژیر - مارک
) پایه ٩٦- ١٧١٣(

طبیعی معماری را در 
های  کاوش مدل

اولیه های  کلبه
  دهد پیشنهاد می

یند تولید فرم معادل آفر
یند تولید انبوه آفر

است. گونه 
استانداردسازی شده 

  است.

در مرکز این تئوری شهر 
سنتی قرار گرفته است که بر 

یند طبیعی رشد شهر و آفر
زنجیر متداوم غیرقابل 

شکست خانه به خیابان به 
  کید دارد.امنطقه و به شهر ت

 کواترمیر دی کونسی
): درک ١٨٤٩-١٧٥٥(

عنوان فرمی  گونه به
کلی، سازه یا 

هایی که گونه،  ویژگی
ای از  گروه، یا دسته

موجودات یا اشیا را 
 سازد." متمایز می

زبان مادری" ("
  )معماری

یکی از مباحث اساسی 
المللی، مینیمم  بین

احجام بسته، در نهایت 
ای از نیازهای  گونه به

وار زندگی بشری  علمی
  د.تبدیل ش

مکتب ایتالیایی: مدرسه *
(تاریخ عملکردی)  موراتوری

، کانیژیامتفکران مکتب: 
 ،پانریامکتب فرانسه: *  کرسینی ،مافی

ار.جی  ام.مکتب بریتانیایی: *  کاستکس
  ام.پی. کانزن، کانزن

  نظریات نحو فضا*  وایتهند(پسر)، 

"گونه  لوکوربوزیه
دومینو" برای تعریف 

ای مرتبط با  سازه
آزادسازی پالن را 

 تعریف نمود.
): ١٨٣٤-١٧٦٠( دوراند

 اطلس تیپولوژی
شناختی)  (گونه

  معماری

  باک مینسترفولر
"خانه دی مکسیون"، 

ها برای  ای از خانه گونه
جایی  سازی، جابه انبوه

آسان، بهداشتی، و 
قابلیت ایستادگی در 
  برابر طوفان کانزاس

در  آرگانو  آلدوروسی
پانزدهمین سه ساالنه میالن 

عنوان  ، به١٩٧٣در سال 
المللی پیشرو و  نبش بینج

معرفی معماران مولف 
، آیمونینو، گراسی، گرگوتی

 ،استرلینگ ،لئون کریر وراب 
  ، و کلیهیوسآنگرز

  
های محققین شهودگرا، "شما" یا  شناسی ، در نقد روش[36]معماریان
 راه ها، واره کالبدی طرح "معنایدهد.  واره" را پیشنهاد می "طرح
 های اندام با و یافته بنا سازمان از گونه یک در که است هایی حل

تکرار،  قابل متفاوت شرایط در ها حل این راه. یابد می تحقق مختلف
 معماریاناست". "گونه" پیشنهادی  دادن تغییر شکل و تعمیم

ای) و  یههای کالبدی (ساختمانی، فضایی، نما، آرا شامل اندام

ها،  معماری، حریم - ها (نیازهای اولیه، اقلیمی واره طرح
های سنتی مورد  شناسی خانه پدرساالری) است که جهت گونه

شناسی و شناخت  استفاده قرار گرفته است. در واقع فرآیند گونه
های ترکیبی کمی و کیفی تحقیق  گونه براساس این نظر با روش

نیز جهت ارایه الگوی  [41]همکارانو  نژاد مهدویپذیر است.  امکان
های  کیفی استفاده نموده و ابتدا داده -مساجد معاصر از روش کمی

بندی و نتایج را به معیارهای کیفی ترجمه  کمی را تحلیل و دسته
با روش کیفی  ۱۳۹۳در سال  امرئی مختابادو  دباغنمودند. 
داخته صورتی به بررسی سه نمونه مسجد معاصر پر شناسی به نشانه
فرهنگی، اقتصادی،  -های هرمنوتیکی، زمانی، اجتماعی و الیه
بندی آثار پیشنهاد  شناسی و کارکردی را برای شناخت و دسته زیبایی
 یشناس با گونه ۱۳۸۹در سال  و همکاران خاکپور. [42]دهند می
 یانواع الگوها کیو تفک یبند رشت به دسته میبافت قد یها خانه
از  .اند بافت پرداخته نیا یها خانه کارکردی) - ی (عملکردیمعمار

های  توان سه دسته جنبه شده می های مطرح مجموع دیدگاه
عنوان  های فضایی را به های معنایی و جنبه فیزیکی، جنبه
های تحلیل آثار مطرح نمود. در  شناسی و زیرشاخص معیارهای گونه

 هیجزکه گونه به آنها ت یمتعدد یها جنبهبندی  دسته ۳جدول 
  شود نشان داده شده است. یم
  

های فیزیکی،  شناسی براساس جنبه های گونه بندی زیرشاخص دسته )۳جدول 
  )منبع: نویسندگان( معنایی و فضایی

  های فیزیکی جنبه

  دهنده هسته سازمان -های عملکردی پایه هسته  بندی ترکیب
  ریزفضاها

پوسته  -تویزهطاق و  - ساختارهای سنتی مانند گنبد مرکزی  سازه
  مقرنس، کاربندی -خارجی

  و غیره کاری آجرکاری، گچ  تزیینات
های  ویژگی
  تناسبات -اندازه - ابعاد  فیزیکی

  کاررفته رنگ و مصالح به  مصالح
  های معنایی جنبه

  پدیدارشناسی - توصیفات هنری  فلسفی
  نشانه شناسی

  اقلیم - محیط - سایت: جغرافیا  زمینه و بستر
  های تاریخیدوره   سبک

جنبه های  - نیازمندی های کاربر - معمار -پیشینه تاریخی  برنامه فیزیکی
  جنبه های اجتماعی و فرهنگی -تاریخی -اقتصادی

  های فضایی جنبه
  مقیاس انسانی و عمومی  مقیاس
  فضاها ئیهای کلی و جز نسبت  تناسبات
  افقی و عمودی  جهت

  ظمن
  مراتب تقارن، سلسله

  مراتب سلسله
 پایه - تغییر - ریتم شامل تکرار

ساختار  - دستیابی و ورودی -توالی فضاها - سیلویت -حجمی  پیکربندی
 کارکرد و فعالیت - بندی و دسترسی ترکیب

  ای شبکه -مدوالر -مرکزی - دهنده خطی مانند سازمان  دهنده سازمان

 - وحدت دید - بافت - رنگ -بودن نور و نورانی - شفافیت  ادراکی
  دید و منظر -دیداریارتباطات 

  روند ساخت پروژه  روند

  
  دستورزبان شکل - ۲- ۲

هایی مانند سلوالر  دستورزبان شکل، شیپ گرامر، در کنار روش
ها و غیره،  های ورونویی، فراکتال اتومیتا، سیستم لیندرمایر، دیاگرام

دهد. سیستم مولد مفهومی  های مولد را تشکیل می انواع سیستم
گسترده را در بر دارد که با کاربست رایانه برای انجام محاسبات 
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ها صورت  ا، روابط، و تعامالت میان دادهخاص مبتنی بر الگوه
نماید. دستورزبان شکل،  ای را تولید می پذیرفته و خروجی پیچیده

سیستمی مبتنی بر قوانین است که دریافت، تولید و درک طراحی را 
امیل سازد. اساس این سیستم از ترکیب سیستم تولید  ممکن می

 ۱۹۵۷سال  در نائوم چامسکیو سیستم مولد  ۱۹۴۳در سال پست 
جای استفاده از کلمات برای ساخت جمله،  پذیرد که به نشات می

. در دستورزبان [43]مستقیمًا با محاسبات اشکال در ارتباط است
ای از قوانین به یک شکل  ها توسط اعمال مجموعه شکل، طرح
شوند و این فرآیند تا تکمیل طرح  صورت بازگشتی تولید می اولیه به

یابد. به زبان ریاضی، دستور زبان  احی ادامه مییا اتمام شروط طر
ای  ) مجموعه۲، (S)) زبان اشکال ۱ای چهارگانه از  رابطه (SG)شکل 

ای از  ) مجموعه۴، (I)) یک شکل اولیه ۳، (L)ها  از برچسب
نوشته  SG=(S, L, I, R)صورت مجموعه  است که به (R)قوانین 
شود که  ایش داده مینم →صورت  شود. هر قانونی به می Lhs کننده آبجکت شناخته شده است و  مشخصrhs را  تبدیالتی

 یکند. در مورد نهادها یم نییشود، تع یکه منجر به جسم حاصل م
 التیکامل از تبد یا معتبر، مجموعه التیتبد همجموع ،یهندس
 اسیکه شامل ترجمه، چرخش و انعکاس، که با مق یدسیاقل
فرآیند دستورزبان ساده برای  ۲است. شکل  ،افزوده شده کنواختی

  دهد. یک شکل اولیه را نشان می
 شاملو هنر از دو هدف مکمل  یگرامر در معمار پیکاربست ش

   قیشود. قواعد تلف یم لیدو تشک نیا بیو ترک لیو تحل قیتلف
 ای یطراح دیکه همان خلق زبان جد لیاص یها  خلق طرح یبرا

بر شناخت  لی. استفاده از تحلشوند یم جادی، ااستها از ابتدا  سبک
متعلق به همان  گرید نهیخلق گز یموجود برا یطراح یها زبان

دستورزبان  نهیدر زم یتجربه معمار نینخست زبان، تمرکز دارد.
 ۱۹۷۸در سال  شلیمو  ینیاستاتوسط  نیپاالد الیشکل قواعد و

صورت  را به نیپاالد یالهایف وکدستور زبان پالن هم نیبود. ا

کاربست دستور  ینمونه واقع نینمود و نخست یم دیبازتول یدوبعد
دستورزبان شکل تحلیلی جهت بود.  یزبان شکل در بستر طراح
شود.  گیری یک سبک یا اثر استفاده می پاسخ به چگونگی شکل
صورت کلی، اثر را به دو بخش اجزاء (اشکال  فرآیند این تحلیل به

هایی از آن  و دوباره برای تولید مثال اولیه) و قوانین تجزیه کرده
منظور توصیف استفاده  نماید. این روش بیشتر به سبک ترکیب می

  شود تا تجویز. می
  

  های موردی شناسی نمونه فرآیند گونه - ۳
  

شناسی با بررسی مدارک ترسیمی پالن و نما، و  فرآیند گونه
رین ت شود. اصلی ها آغاز می های کالبدی شاخص کارخانه اندام
های مجموعه کارخانه نساجی از فضاهای ورودی، اداری،  بخش

خانه  سالن انبار، سالن کارگاهی، موتورخانه برق، و برج تصفیه
تشکیل شده است. سایر فضاها مانند فضاهای خدماتی، 

خانه و سکونتی در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. در  مهمان
ا فضاهای اصلی تحلیل های فیزیکی پالن و نم گام نخست ویژگی

 - های توصیفی شود. همچنین تحلیل کمی و پارامترسنجی می
بندی  دسته ۴گیرد. جدول  تاریخی سایر متون مورد بررسی قرار می

های پالن و نما و پارامترهای  های موردی را براساس دیاگرام نمونه
و اندازه  H، ارتفاع کلی A*Bکمی آنها (طول کلی* عرض کلی 

ای هر یک از فضاهای ورودی، سالن اصلی، و سالن ) برMمدول 
دهد. طول و عرض ورودی به معنای اندازه گشودگی  انبار نشان می

در پالن و عمق نمای بیرونی تا در ورودی و ارتفاع آن به اندازه 
ارتفاع در ورودی است. ارتفاع کلی فضاهای اصلی بدون 

دوالر فضاهای درنظرگرفتن ارتفاع گنبد است. عالوه بر ساختار م
ها در هر دو شهر  های اصلی کارخانه عنوان یکی از ویژگی کارگاهی، به

ها  خانه که المان شاخص کارخانه اصفهان و یزد، برج تصفیه
شود، نیز از لحاظ پالن، ارتفاع و حجم پارامترسنجی  محسوب می

  شود. می
  

  
  [44]تکرار شده است بار یک Bبار و قانون  سه Aقانون  آن؛ از منشعب و شکل زبان دستور قوانین )٢شکل 
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  )منبع: نویسندگان( های موردی براساس پالن، نما، و ابعاد کمی در فضاهای اصلی بندی نمونه دسته )۴جدول 
 A*B  H  M  دیاگرام نما  دیاگرام پالن فضاها  دیاگرام سایت پالن  نام

کارخانه 
 وطن
  اصفهان

  

 ورودی

    
٥  ١١*٣   -  

 اداری

  
  

٢/٦ ٢٧*٣٣  -  

سالن 
 اصلی

    
٧*٦  ٨ ٤٣*١٠٤  

سالن 
  انبار

    
٥*٥  ٧ ١٢٦*٢٨  

کارخانه 
 ریسباف
  اصفهان

  

 ورودی
    

٧  ١*٤   -  

 اداری

  
 ٩ ٢٨*٢٥   -  

سالن 
 اصلی

   ٥*٤ ٢٠ ٢٨*٨٩  

سالن 
  انبار

   ٤*٤  ٥ ١٨١*١٨  

کارخانه 
 زاده رحیم

  اصفهان
  

 ورودی

    

٦  ٤*٦   -  

 اداری

    
٧  ٩*٢٩   -  

سالن 
 اصلی

    

٨*٨ ١٣  ٤٦*٨٤  

سالن 
  انبار

    
٤*٤  ٨  ١٢*٥٣  

کارخانه 
 یزد اقبال

  

 ورودی

  
  

٧  ٣*٩   -  

 اداری

  

  ٥ ٣٤*٦٥   -  

سالن 
 اصلی

    

٣*٥  ٥ ٨٤*٨٤  

سالن 
  انبار

  

  ١٣*٥  ٥  ١٤*١١٢ 
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  )منبع: نویسندگان( های موردی براساس پالن، نما، و ابعاد کمی در فضاهای اصلی بندی نمونه دسته )۴جدول ادامه 
 A*B  H  M  دیاگرام نما  دیاگرام پالن فضاها  دیاگرام سایت پالن  نام

کارخانه 
 درخشان

 هراتیو 
  یزد

 

  -   ٨  ٨*١٧    ورودی

    اداری

٢*٤  ١٠  ١٩*١٩  

سالن 
    اصلی

٤*٣  ٥ ٦٩*١٠٣  

سالن 
     انبار

٤*٣  ٥ ٦٣*١٠٢  

کارخانه 
 سعادت
  نساجان

   ١٢  ٣*١٠   ورودی

   ١٢  ٢٤*١٦   اداری

سالن 
  ٧*٧  ٥ ٥٠*١٠٢  اصلی

سالن 
  ٤*٤  ٥  ٤٠*٤٧    انبار

  
های موردی، فضای اداری در دو شهر  در بررسی کلی ساختار نمونه

صورت عمارت کوشکی همراه با رواق پیرامون آن  اصفهان و یزد به
تر از ارتفاع کلی  شده است و معموًال ارتفاع رواق پایین ساخته می

فضای اداری بوده است. سقف فضای اداری کارخانه وطن تخریب 
توان گفت  صورت کلی می ، ولی به[6]شده و گونه آن مشخص نیست
صورت شیروانی بوده و در یزد  ن بهکه سقف فضای اداری در اصفها

های کلی ساختار  بیشتر با سیستم سنتی ساخته شده است. ویژگی
گونه  شود این های اصفهان که در کارخانه وطن، دیده می کارخانه

 با مدوالر شکل  عنوان شده است:" الگوی احجام خطی مستطیل
 با نهدها و جرز مدوالر نمای و برجسته نورگیرهای پلکانی، ساختار
 هر در همسان و مشخص پنجره تعداد با و آجری برجسته جرزهای

". ارتفاع  [6]ها تر حجم دهانه، جانمایی ورودی در اضالع کوچک
فضاهای مختلف در کارخانه نزدیک به هم و تقریبًا یکنواخت بوده 
(حداکثر دو طبقه) و عنصر شاخص مجموعه برج تصفیه (تقریباً 

متر باالتر از ۱۶ها (نزدیک  متر باالتر از سطح سقف) و دودکش۱۲
های یزد  های کارخانه ترین ویژگی سطح سقف) است. از شاخص

مخروطی در کنار  های نیمه شکل، سقف ی هاللیتوان به نورگیرها می
های گنبدی و عناصر بادگیرشکل روی هر سطح  استفاده از سقف

جز کارخانه درخشان و هراتی که تا  مدول ساختاری اشاره نمود. به
گرایی معماری ایرانی در آن دیده  حدودی تداوم ویژگی درون

گرا بوده و بنابراین  ها به دالیل کاربردی، برون شود، مابقی کارخانه می
به نما توجه بیشتری نشان داده شده است. ریتم مشخص از پنجره، 

ها دیده  های شیاری در تمامی نمونه تاق، جرزهای آجری، و ستون
های یزد، ریتم گنبد و  های کارگاهی کارخانه شود. در سالن می

نما، ترکیبی  بادگیرهای کوتاه سقف متناسب با جرزهای آجری
در عین حال متنوع ایجاد نموده است. ساختار پلکانی  متقارن و
های  های اصفهانی بیشتر متاثر از معماری کارخانه ها در نمونه سالن

اروپایی آن دوره است که با استفاده استادانه تزیینات آجرکاری 
صورتی که تشخیص مرز ایرانی و  ترکیب تلفیقی ایجاد نموده "به

طور کلی  . به[45]پذیر نیست"  انآسانی امک بودن آن به اروپایی
ترین ساختارها  عنوان اصلی توان ساختارهای شاخص ذیل را به می

  های موردی نام برد: در نمونه
  

های مربع یا  مانند) مستطیلی با مدول دار (شبستان ) تاالر ستون۱
صورت سنتی)، و پوشش تاق و  مستطیل، سیستم تاق و تویزه (به

  ).۳شود (شکل  های انبار دیده می در سالن گنبد، این ساختار بیشتر
  

های مربع یا مستطیل، سیستم  دار مستطیلی با مدول ) تاالر ستون۲
صورت مسطح یا سقف  تیرو ستون آهنی، پوشش ضربی به

های کارگاهی در  صورت پلکانی (سالن شیروانی، حجم به
  ).۴های اصفهان، شکل  کارخانه

  

های مربع یا مستطیل،  ولدار مستطیلی با مد ) تاالر ستون۳
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دار با نورگیرهای هاللی (مصالح سنتی  ای شیب سیستم تاق گهواره
  ).۵یا خرپای آهنی؛ بیشتر در یزد، شکل 

صورت پلکانی  ) تاالر با دیوارهای باربر و سقف شیروانی و حجم به۴
  ).۶(شکل 

تر از ارتفاع  شکل پایین Lفرنگی با رواق پیرامونی یا  ) عمارت کاله۵
ها، شکل  سقف، روی صفه، با سقف شیروانی (فضای اداری کارخانه

۷.(  
صورت پالن مستطیلی، در ترکیب با فضای  خانه به برج تصفیه - ۶

  ).۸صورت حجم مجزا از بنا، با تزیینات آجرکاری (شکل  داخلی یا به
 و صفهانا های کارخانه در فضایی ساختارهای انواع ٨تا  ٣ تصاویر

  دهد. یزد را نشان می
  

  
  اصفهان ریسباف کارخانه انبار داخلی فضای) ٣شکل 

  

  
   ریسباف کارخانه تولید سالن )٤شکل 

  

  
  یزد سعادت کارخانه کارگاهی سالن )٥شکل 

  
  اصفهان زاده رحیم کارخانه حالجی سالن )٦شکل 

  

  
  ریسباف کارخانه اداری ساختمان )٧شکل 

  

  
  [6]یزد اقبال کارخانه تصفیه برج )٨شکل 

  
  های موردی دستورزبان شکل نمونه - ۴

توان برای تحلیل کلی احجام، تحلیل  از دستورزبان شکل می
ها، انواع آجرکاری)، تحلیل جزییات تزیینات و  جزییات نما (پنجره

صورت کلی هر مجموعه شکلی که اجزاء وابسته و مرتبط با  به
توان  یکدیگر داشته باشند، استفاده نمود. همچنین این روش را می

صورت جداگانه استفاده نمود (بازسازی  ها به برای هر کدام از نمونه
منطبق بر حجم موجود) یا با استفاده از قوانین معماری (مانند 
ها  ریتم، تقارن، و غیره)، معیار مشخصی برای ساخت کلی نمونه

ارایه داد (بازسازی احجام مشابه). در این مقاله از دستورزبان شکل 
صنعتی  های تحلیلی برای شناخت ساختارهای کلی کارخانه

بادرنظرگرفتن قوانین معماری برای ساخت احجام مشابه استفاده 
ها، که در روش  شده است. با تعیین ساختارهای اصلی کارخانه

توان قواعد مولد و قوانین ساختاری  شناسی به دست آمد، می گونه
هر یک از این فضاها را استخراج کرده و از این طریق زبان معماری 

عنوان مثال فرآیند دستورزبان  ا تحلیل نمود. بههای موردی ر نمونه
دار با سیستم تاق و تویزه)، که در  (تاالر ستون ۱شکل برای ساختار 

شود. دستورزبان شکل  قسمت قبل توضیح داده شد، اعمال می
ای از  صورت بازه صورت پارامتریک بوده و ابعاد کمی به تحلیلی به

قبل به دست آمده است. های مرحله  اعداد ممکن، براساس تحلیل
شود. شکل  فرآیند دستورزبان شکل با شناخت اشکال اولیه آغاز می

دهد. نورگیر  دار را با اجزا آن نشان می یک مدول از تاالر ستون ۹
متر) یا ۲*۲صورت یک چهارتاقی کوچک ( ها به سقفی در نمونه
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) تعبیه شده ۱*۱)، یا ایجاد بازشو بر پوسته گنبد (۱*۱منشور (
صورت تورفتگی بوده است  ها یا به راستا با تاق ت. پوشش نما هماس

صورت دوبل تبدیل به جرز  های نما به که در این صورت ستون
  شود. زده از نما می بیرون

  

  
 تاالر ساختار (سیستم از مدول یک )اولیه اشکال یپارامترها تعیین )٩شکل 

 با کلی صورت به مدول یکشکل باال: ؛ )تویزه و تاق سنتی سیستم با دار ستون

 سیستمهای پارامتر و یکدیگر با مدول دو تلفیق شکل پایین:، ف)مختلی اجزا

 A<8, 3<B<8; 1<A/B<1.6; 0.8<a<1.3; 4<h CO<7; 0.8<h DO<2; d DO=A>3  )نویسندگان: منبع( تویزه و تاق
  

پس از تعیین پارامترهای اشکال اولیه، قوانین ساخت احجام با 
صورت قوانین ساخت هندسی  به کمی های  محدودیتتوجه به 

کننده طرح نهایی  شود. اشکال اولیه تعیین دوبعدی ترسیم می
بخشند؛ قوانین متفاوت  ها شکل می هستند، اما قوانین به این طرح
دهند و  های متفاوتی را نتیجه می برای اشکال اولیه ثابت، طرح

ود نتایج متنوعی را ش تعداد دفعاتی که از هر قانون استفاده می
ای  دهنده قسمتی از فرآیند رویه نشان ۱۰نماید. شکل  ایجاد می

 ۴دهنده  نشان ۱۱است. شکل  ۱ها در ساختار  ساخت مدول سالن
صورت گرافیکی و  دار به دسته قانون ساخت مدول تاالر ستون

ها را در یک  ارتباط ستون RG1دوبعدی است. دسته قانون اول 
دهد.  لی با حداکثر چهار ستون را نمایش میمدول و ساخت مدو

برای ساخت جرزهای خارجی است. مجموعه  RG2قانون دوم 
های داخلی را دو محور افقی و  گسترش مدول RG3قانون سوم 

مربوط به ساخت  RG4دهد. دسته قانون چهارم  عمودی نشان می
های  توان پالن دیوارهای نما است. با این مجموعه قوانین می

دار را منطبق بر پارامترهای کمی  دی از تاالرهای ستونمتعد
توان قوانین را  ها ایجاد نمود. همچنین می آمده از تحلیل دست به

بسط داده و جزییات مربوط به بازشوها روی دیوارهای جانبی و 
  ها تعبیه نمود. های اصلی سالن را نیز روی پالن ورودی

انداز بام، گنبد،  ، دستبه همین صورت قوانین مربوط به پوشش نما
ها در نظر گرفته  کاررفته در سالن ها، و انواع نورگیرهای سقفی به تاق
شود. پارامترهای مربوط به این اجزاء به یکدیگر وابسته بوده و  می

تغییر در ابعاد یکی از اجزا بر مابقی آنها تاثیرگذار است. سومین 
ا (منطبق بر هر یک ه مرحله از فرآیند دستورزبان شکل تولید نمونه

  ها یا مشابه آنها براساس قوانین معماری) است. از نمونه
  

  
 تاق سنتی سیستم با کارخانهی ها سالن مدول ساخت یندآفر از قسمتی) ١٠شکل 

  )نویسندگان: منبع( تویزه و
  

  )منبع: نویسندگان( دار بندی قوانین ساخت تاالرهای ستون دسته) ۱۱شکل 

  
یکی از مشکالتی که کاربرد روش دستورزبان شکل را دچار چالش 

افزارهای  سازی آن در نرم های پیاده نماید، محدودبودن روش می
از جمله  یمتعدد یها تاکنون برنامهسازی پارامتریک است.  مدل

)، جاوا یسینو با زبان برنامه یا (برنامه مفسر دستور زبان شکل sortalGI و  هاپر گرس نیدر پالگRUPA اپره گرس نیدر پالگ ،
های  در تحلیل نمونه [46]تانوس اکونوموو  گلریهدر لاند.  نوشته شده
در  GRAPE نیپالگ، از جان پورتمنهای مسکونی  موردی خانه

بعدی استفاده  برای ترجمه شکلی از دوبعدی به سه نویافزار را نرم
عنوان  را به CGA++ ، زبان [47]پاسکال مولرو  شوارتز کلیمانمودند. 

 یساز مدل یا هیل رویاز مسا یاریبس یبرا ،دیزبان قواعد جد
ذخیره  برای کپارچهیوجود بستر مناسب و  نیبا ا .دنده یم شنهادیپ

اطالعات هر یک از اجزا، تحلیل کمی آنها، و تولید نمونه مبتنی بر 
ای  سازی رویه منظور مدل آن ایجاد نشده است. در این مقاله به

افزارهای طراحی به کمک  های موردی، از نرم براساس تحلیل نمونه
سازی فرآیند  محور استفاده شده است. روش پیادهCADرایانه 
ای میان  رشته مطالعات و بررسی جامع میانشده نیازمند  مطرح

های مرتبط است که در  نویسی و الگوریتم های برنامه انواع زبان
دهنده تعدادی از  نشان ۱۲گنجد. شکل  موضوع این مقاله نمی

های تولیدشده با اعمال قوانین ساخت است. با تغییر نوع  نمونه
رتفاع اجزا مختلف ها، ا ها، ابعاد مدول تاق، نوع گنبد، تعداد مدول

های تولیدشده براساس تحلیل  مجموعه گسترده متنوعی از نمونه
  توان ایجاد نمود. های موردی می نمونه
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  )نویسندگان: منبع( ساخت قوانین اعمال با تولیدشدهی ها مدل مونهن )١٢شکل 

  
  گیری بحث و نتیجه - ۵
حاضر منظور شناخت دقیق معماری میراث صنعتی، در پژوهش  به

شناسی و دستورزبان شکل پیشنهاد  فرآیند ترکیبی از روش گونه
نشان داده شده  ۱۳شود. مراحل این فرآیند ترکیبی در شکل  می

های موردی براساس ویژگی سبک (دوره  است. انتخاب نمونه
های ساختاری، و اهمیت  خوانی موضوعی، کیفیت تاریخی)، هم

های  با بررسی ویژگیتاریخی صورت پذیرفته است. سپس همراه 
های سازنده فضاها  شده در ادبیات موضوعی، کمیت کیفی مطرح

شود. پس از  (طول، عرض، ارتفاع و ابعاد مدول) پارامترسنجی می
تعیین ساختارهای، با روش دستورزبان شکل تحلیلی قواعد مولد و 

شود. این روش شامل  قوانین سازنده این ساختارها استخراج می
) تولید ۳) قوانین ارتباطی و ۲تعیین اشکال اولیه،  )۱سه مرحله 

ها و  توان برای تحلیل نمونه نمونه است. از دستورزبان شکل می
های جدید براساس قوانین  سازی منطبق بر آنها و تولید نمونه مدل

ساخت استفاده نمود. فرآیند شناخت و تحلیل آثار معماری، پایه 
دهد.  ن شکل را تشکیل میسازی روش دستورزبا مطالعات پیاده

شناسی و  بنابراین این تحقیق عالوه بر پیشنهاد فرآیند ترکیبی گونه
سازی در  تواند در تحقیقات آتی در زمینه پیاده دستورزبان شکل، می

سازی پارامتریک به کار رود. یکی دیگر از  افزارهای مدل نرم
سازی اطالعات  کاربردهای روش پیشنهادی در زمینه مدل

های لیزر اسکن و  های تاریخی است. با وجود روش تمانساخ
های تصویری بدون داشتن شناخت معمارانه از چگونگی  برداشت
ها، تعیین قوانین ارتباطی ساخت  گیری عناصر و اجزا کارخانه شکل

پذیر نیست. تعیین نوع ریتم، تقارن، تناسبات و  بناها امکان
سط ترکیب روش ها تو ها یا قیود سازنده نمونه محدودیت

  پذیرد. شناسی صورت می دستورزبان شکل و گونه

های  توان به مشکالت روش حاضر می مطالعه های محدودیت از
سازی پارامتریک  افزارهای مدل سازی دستورزبان شکل در نرم پیاده

گرفته در این زمینه و توسعه  اشاره نمود. با وجود مطالعات صورت
دستورزبان شکل، تاکنون بستر یکپارچه های متعدد تفسیر  برنامه

ها، تحلیل و  آمده از نمونه دست منظور ذخیره اطالعات به مناسبی به
های اصلی و جدید مبتنی بر اطالعات  بندی و تولید نمونه دسته

سازی روش دستورزبان شکل در  اولیه توسعه نیافته است. پیاده
نوین، مطالعاتی ای و  رشته ای میان سازی شاخه افزارهای مدل نرم

است که نیازمند تحقیقات بیشتری در ابعاد مختلف تحلیل، ذخیره 
تواند از یک سو زمینه  سازی است. مقاله حاضر می اطالعات و مدل

مناسبی برای مطالعات آتی در رابطه با ارزیابی معماری میراث 
ای بر پژوهش در رابطه با توسعه و  صنعتی و از سوی دیگر مقدمه

سازی مبتنی بر روش  افزارهای تحلیلی مدل ی نرمساز پیاده
  دستورزبان شکل باشد.

  

  
شناسی و دستورزبان شکل جهت تحلیل آثار  ند ترکیبی گونهآیفر )۱۳شکل 

  )منبع: نویسندگان(معماری 
  

این نوشتار بخشی از مطالعات رساله دکتری خانم تشکر و قدردانی: 
با عنوان "معماری تکاملی مولد، کاربست  هدی اسمعیلیان طوسی

الگوریتم ژنتیک در چالش تداوم و تغییر" است که با راهنمایی 
 نژاد مهدویو مشاوره جناب آقای دکتر  اعتصامجناب آقای دکتر 

 نژاد مهدویصورت پذیرفته است. از استاد محترم جناب آقای دکتر 
صمیمانه دریغشان  های بی به پاس تمامی زحمات و راهنمایی

  گزاریم. سپاس
 میراث معمارى مقاله "تحلیل نويسندگان مااخالقی:  تاییدیه
 شکل دستورزبان و شناسى گونه ترکیبى روش از استفاده با صنعتى
 با اعالم "یزد و اصفهان نساجى هاى کارخانه: موردى نمونه تحلیلى،
 جهان، نشريه نقش به مقاله اين ارسال بر مبنی خود موافقت
تعهد  شهرسازى و معمارى نوین هاى فناورى و نظرى مطالعات

 هيچ در نشريه اين برای ارسال زمان در مقاله اين که نماييم می
تکليف  تعيين تا و نبوده بررسی حال در غيرايرانی يا ايرانی نشريه
 ديگری غيرايرانی يا ايرانی نشريه هيچ برای نشريه اين در قطعی
عنوان  نويسندگان به از را اعتصام ایرج آقای و شد نخواهد ارسال

 مرتبط امور کليه در ايشان تام وکالت و نموده معرفی رابط نويسنده
 نقش احتمالی نزد نشريه اصالحات انجام ويژه به مقاله اين با
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 را شهرسازى و معمارى نوین هاى فناورى و نظرى مطالعات جهان،
  پذيريم. می

 نویسندگان یافت نشد.موردی از سوی تعارض منافع: 
نگارنده  (نویسنده اول)، طوسی اسمعیلیان هدی سهم نویسندگان:

(نویسنده  اعتصام ایرج %)؛٥٠شناس/پژوهشگر اصلی ( روشمقاله/
  %)٥٠پژوهشگر اصلی (نگارنده مقاله/ دوم)،

های مرتبط با این مطالعه به عهده نویسندگان  هزینهمنابع مالی: 
  بوده است.
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