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Environmental sustainability is one of the crucial issues considered by practitioners of 
environment conservation. One of the major factors which affect the environment is land use 
management. Consequently, adaptive reuse of industrial vacant buildings has achieved great 
acceptance among developing countries in recent years, whereas it can provide economic, 
sociocultural, and ecological benefits to the environment. This research aims to identify the 
significance of adaptive reuse in sustainability of the environment, especially in neglected 
industrial areas. The aim is achieved by means of a principle-based approach: defining the 
meaning of adaptive reuse and its significance in a sustainable environment; then, evaluating 
sustainability factors among those neglected industrial buildings conserved by adaptive reuse. 
To gain an understanding of the issue, a “historical interpretation” research method relying on 
analytical- description techniques was adopted and interviews through questionnaires were 
conducted with a variety of professors and students. The findings indicate that the concept 
of environmental sustainability is considered significantly in the adaptive reuse of industrial 
heritage of Iran. However, ecological aspects are neglected because of the buildings having low 
energy efficiency and not using renewable energies in the renovation process.
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  چکيده

توجه در زمینه حفاظت از محیط به شمار  توسعه پایدار یکی از موضوعات قابل
ثر بر پایداری محیط مدیریت کاربری زمین است. در این واز عوامل م . یکیدیآ یم

توجه  اخیر بسیار مورد یها راستا تغییر کاربری بناهای متروکه صنعتی در سال
اجتماعی و  -پایداری اقتصادی، فرهنگی برایگرفته است، زیرا زمینه الزم را  قرار
تغییر کاربری  ریثابی ت. هدف از این تحقیق ارزیاآورد یفراهم م یطیمح ستیز

در مناطق متروکه صنعتی است. در راستای  ژهیو سازگار بر پایداری محیط به
آن بر  ریثادستیابی به هدف تحقیق، ابتدا به تعریف تغییر کاربری سازگار و ت

پایداری را در آن دسته از بناهای  یها ، آنگاه شاخصهمیپرداز یپایداری محیطی م
 مورد . روشمیکن یاند، ارزیابی م تغییر کاربری داده متروکه میراث صنعتی که

 - تحلیلی های تکنیک بر مبتنی تاریخی - تفسیری روش تحقیق، این دراستفاده 
با فراوانی  پایدار توسعه اصل که است آن از حاکی تحقیق نتایج. است توصیفی

دیگر توجه بوده است. از طرف  متوسط در آثار متروکه میراث صنعتی ایران مورد
 توجه قرار کمتر مورد یطیمح ستیز یها پایداری، شاخصه یها در میان شاخصه

در مصرف انرژی و نیز عدم  یور در عدم بهره توان یاند که علت این امر را م گرفته
  .جست ریپذدیتجد یها یاستفاده از انرژ
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  مقدمه - ۱

مفهوم پایداری را تحت  ستیز طیمحکمیسیون جهانی توسعه و 
عنوان توسعه هماهنگ و یکنواخت در میان اجزای یک سیستم 

. پایداری یکی از عوامل الزم برای تداوم [1]کند هماهنگ تعریف می
حیات موجودات زنده است و در بسیاری از جوامع، یکی از اهداف 

آید.  های مبتنی بر توسعه به شمار می بنیادین برای تعیین سیاست
نیازهای موجودات زنده در  نیماتمفهوم پایداری زمینه الزم را برای 

های آینده  نیازهای نسل آورد. بنابراین های مختلف فراهم می نسل
  گیرد. قرار می توجه موردنیز در فرآیند توسعه پایدار 

در سال  ستیز طیمحبراساس تعریف کمیسیون جهانی توسعه و 
مفهومی برای حفاظت از منابع محیطی،  عنوان به، پایداری ۱۹۸۷

های بالاستفاده و نیز مناطقی که  استفاده مجدد از مواد و سازه
. در [2]است توجه مورد، اند داده دست ازعملکرد پیشین خود را 

% انرژی اولیه موجود در کره ۳۹زمینه محیط مصنوع، نزدیک به 
موجب انتشار  گیرد و قرار می استفاده موردها  زمین توسط ساختمان

. بنابراین در راستای تحقق [3]شوند ای می % گازهای گلخانه۳۰
ها  اهداف پایداری، توجه به میزان مصرف انرژی توسط ساختمان

. از طرف دیگر کمبود زمین در مناطق [5 ,4]اهمیت بسزایی دارد
در زمینه توسعه فضاهای شهری  توجه قابلشهری یکی از مسایل 

های  وری مجدد از ساختمان بهره بیترت نیبد. [7 ,6]آید به شمار می
ها  برای کاهش مصرف انرژی ساختمان قابل توجهمتروکه راهکاری 

وری زمین در زمینه توسعه پایدار فضاهای شهری محسوب  و بهره

  شود. می
وری از زمین در مقیاس جهانی  تعاریف توسعه پایدار در زمینه بهره

های مختلف استوار است. بسیاری از تعاریف بر عوامل  بر دیدگاه
دارند که منجر به حفاظت از منابع  دیکاتاجتماعی و اقتصادی 
تغییر کاربری سازگار  بیترت نیبد. [9 ,8]شوند طبیعی و تاریخی می

متروکه رها شدند،  صورت بهث تاریخی که از آثار میرا آن دسته
-10]های شهری خواهد بود برای مدیریت کاربری زمین ثرومراهکاری  . از طرف دیگر حفاظت و بازسازی این آثار، زمینه الزم را برای [12

  آورد. های آینده با میراث تاریخی خویش فراهم می آشنایی نسل
به  توسعه حال درمیراث صنعتی بخش مهمی از میراث جوامع 

پردازد. در راستای  می آنهاآید که به بازتاب هویت صنعتی  شمار می
تحقق اهداف توسعه پایدار، تخریب و نابودی این آثار شاخص 
تاریخی و فرهنگی ممکن نیست. از طرف دیگر تغییر کاربری آثار 

های ساختمانی و  متروکه میراث صنعتی منجر به تولید کمتر نخاله
های اخیر، تغییر کاربری  . در سال[13]شود ای می گلخانهنیز گازهای 

 توجه موردآثار متروکه میراث صنعتی در بسیاری از شهرهای جهان 
توان به "برنامه تغییر کاربری  است که از مصادیق آن می گرفته قرار
و "حفاظت از آثار صنعتی در  [14]بنا در ملبورن (استرالیا)"  ۱۲۰۰
چنین به نظر  بیترت نیبداشاره نمود.  [17-15]کنگ (چین)"  هنگ
رسد که در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، بسیاری از  می

مسئولین تغییر کاربری سازگار را جایگزین تخریب آثار متروکه 
  اند. صنعتی کرده

  

  شناسی تحقیق روش - ۲
  اهداف تحقیق - ١- ٢

تغییر کاربری سازگار بر پایداری  ریثاتاهداف تحقیق شامل تعیین 
محیط و ارزیابی میزان پایداری در فرآیند تغییر کاربری آثار میراث 

  صنعتی ایران هستند.
  های تحقیق پرسش - ٢- ٢

  های تحقیق شامل موارد زیر هستند: پرسش
ی بر پایداری ریثات) تغییر کاربری سازگار چیست و چه ۱
  دارد؟ ستیز طیمح
ربری سازگار در میان آثار میراث صنعتی ایران ) جایگاه تغییر کا۲

 اهآنی پایداری چگونه در فرآیند تغییر کاربری ها لفهومچیست و 
  ؟اند گرفته قرار توجه مورد
  روش تحقیق و گردآوری اطالعات - ۳- ۲
های  گویی به پرسش منظور دستیابی به اهداف تحقیق و پاسخ به

های مقایسه  تفسیری مبتنی بر تکنیک - تحقیق از روش تاریخی
). روش گردآوری اطالعات نیز برآیندی ۱(شکل  شد استفادهتطبیقی 
منظور تحلیل اطالعات  ای و میدانی است. به های کتابخانه از روش

نامه بر  ) تدوین پرسش۲ات موضوع، ) نگاشت ادبی۱گانه  مراحل سه
های  ) تحلیل داده۳و  مبنای اصول منتج از ادبیات موضوع

است. الزم به  شدهه استفادها  نامه مستخرج از مشاهده و پرسش
بندی یانبین از  های موردی، طبقه ذکر است که برای ارزیابی نمونه

 قراری بررس موردمیراث صنعتی در میان آثار میراث صنعتی ایران 
نامه  است. سپس پرسش شده نییتع آنهاو وضعیت کاربری  گرفته

و میزان پایداری  هیتهبسته بر مبنای اصول منتج از ادبیات موضوع 
از  آن دستهها، در میان  بر مبنای امتیاز متعلق به هر یک از شاخصه

شد.  مشخصاند،  آثار میراث صنعتی ایران که تغییر کاربری داده
این تحقیق گروهی از اساتید و دانشجویان  جامعه آماری در

ها  نامه ارشد و دکترا بودند که پرسش معماری در مقاطع کارشناسی
  ت.گرف قرار آنهادر اختیار 
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  های تحقیق مراحل گردآوری و ارزیابی داده) ١شکل 

  
  موردی؛ میراث صنعتی ایراننمونه  - ۴- ۲

پیش از وقوع انقالب صنعتی در قرن نوزدهم، صنعت در ایران به 
های کوچک  شد که در کارگاه هایی اطالق می از فعالیت آن دسته
توان در سفالگری، بافندگی  شدند که مصادیق آن را می انجام می

های صنعتی نیز به  فرش و پارچه به چشم دید و ساختمان
یر همچون پذیدتجدهای  های مبتنی بر استفاده از انرژی ساختمان
ها در  این فعالیت شدند. ها محدود می های آبی و آبراهه آسیاب

با تولید انبوه در  آنهاشدند و ماهیت  مقیاس محدود انجام می
  کشورهای صنعتی متفاوت بود.

شدن  گیری سلسله قاجار در اواخر قرن نوزدهم، روند صنعتی با شکل
گیری افزایش  در ایران آغاز شد و در دوران پهلوی به شکل چشم

ها و  ها، کارخانه ها، پل ایانهها، پ یافت. در این زمان بسیاری از جاده
گیری  های دولتی احداث شدند که همگی بیانگر آغاز شکل ساختمان

یک جامعه صنعتی بودند. از اقدامات بنیادین دولت در این زمان 
آهن سرتاسری ایران اشاره نمود که مصوبه آن  توان به احداث راه می

 هجری شمسی در مجلس شورای ملی به تصویب ۱۳۰۵در سال 
یس شد و ساتکارخانه در ایران  ۲۷۰رسید. در این دوران بیش از 

% به خودکفایی ۷۰کشور در زمینه تولید محصوالت صنعتی تا 
هجری شمسی دولت مصوبات جدیدی را در  ۱۳۳۱رسید. در سال 

زمینه تسهیل فرآیند تولید محصوالت صنعتی پدید آورد؛ تا آنجایی 
. الزم به ذکر است که [18]سیدعدد ر ۳۴۷ها به  که تعداد کارخانه
  ها در تهران (پایتخت) قرار داشتند. اکثر این کارخانه

های بعد، بسیاری از بناهای صنعتی که در محدوده شهر  در دوره
علت آلودگی هوا تعطیل و به مناطق حومه شهر منتقل  بودند، به

متروکه رها شدند و  صورت به آنهاهای  یب ساختمانترت ینبدشدند. 
از  آن دستهمعرض خطر نابودی قرار گرفتند. در میان این آثار، در 

و بازسازی  حفاظت موردها که بر اثر تغییر کاربری سازگار  ساختمان
  .دنشد  انتخابنمونه موردی  عنوان به، اند گرفته قرار

  
  پایداری محیطی - ۳

 عنوان به محیطی محیط در قالب یک ساختار اجتماعی و زیست
-19]شود برای حفظ پایداری شناخته می ثروممبنای زندگی و عاملی  . دانشمندان در چهارچوب ساختار محیط به ارزیابی دانش [21
محیطی و تجربیات کاربردی خویش  اجتماعی و زیست

  .[23 ,22]پردازند می
پایداری برای حفاظت از زمین و  اصولپایداری محیطی بر رعایت 

"حفاظت  دارد: دیکاتط به حفاظت و توسعه نیز ادغام مفاهیم مربو
محیطی انسان را در چهارچوب  الزم است رفتارهای زیست

های زمین محدود نماید و زمینه الزم را برای گسترش امکان  ظرفیت
. [25 ,24]لذت از زندگی و زندگی سالم، طوالنی و پرنشاط فراهم آورد

 ستیز طیمحساختار  ریثاتتحت  شدت بهمفهوم پایداری از طرفی 
ها با زمین و نیز با  است و از طرف دیگر به تعریف روابط انسان

مفهوم  گرید عبارت به. [26 ,17]پردازد یکدیگر از بعد اجتماعی می

دستیابی به "علم مبتنی بر مکان، مبتنی بر شناخت  درصددپایداری 
ها با  و بهبود روابط پویا میان خدمات اکوسیستم و رفاه انسان

  .[17]های صریح و شفاف است"  گیری از روش بهره
محیطی و  گانه اقتصادی، زیست محیطی عوامل سه پایداری زیست

  ).۲(شکل  ردیگ یم برفرهنگی را در  - اجتماعی
  

  
  در پایداری محیطی توجه قابلعوامل ) ٢شکل 

  
و  دارند دیکاتعوامل اقتصادی بر رفاه و آسایش زندگی مردم 

هدف از  جهینت درشوند.  خدمات عرضه، تولید و مصرف را شامل می
های توسعه و نیز فاصله اقتصادی  رشد اقتصادی، کاهش هزینه

های شهری و  زیرساخت نیماتمیان طبقات جامعه از طریق 
منظور دستیابی  . به[29-27]افزایش رفاه و کیفیت زندگی مردم است

 نیماتدر  آنهامحیطی و نقش  به این هدف، شناخت منابع زیست
 بیترت نیبدشا خواهد بود. نیازهای نسل حاضر و آینده راهگ

های حفاظت از منابع انرژی، توسعه مواد،  اقدامات در زمینه
و نیز  توسعه حال درها در مناطق  بازیافت مصالح، کاهش هزینه

با وسایل نقلیه  نقلو حملسازی در میان مردم پیرامون  فرهنگ
  رسد. عمومی ضروری به نظر می

 دیکاتپیرامون  ستیز طیمحمحیطی بر حفاظت از  عوامل زیست
های  وری زمین، حفاظت از زمین افزایش بهره واسطه بهکه  دارند

، توسعه [30 ,26 ,5]ها طبیعی، حفاظت از منابع انرژی، کاهش آلودگی
. [33-31]شود ها، فضاهای عمومی و فضاهای سبز محقق می پارک

های  محیطی بر آسایش محیطی مبتنی بر سیستم پایداری زیست
 عنوان به ستیز طیمحارزش  بیترت نیبددارد.  دیکات تهویه طبیعی

تنها منبع هوا، آب، خاک و تمام عناصری که زندگی موجودات زنده 
  شود. مبتنی است، دوچندان می آنهابر 

ها و صلح و  فرهنگی بر کیفیت زندگی انسان - عوامل اجتماعی
حفاظت از  درصددو  دارند دیکاتف جامعه دوستی میان اقشار مختل

ها و احیای  ها، ارزش مناطق تاریخی، هنجارهای اجتماعی، سنت
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توجه به هویت فرهنگی و بومی،  بیترت نیبدجوامع محلی هستند. 
ها، افزایش امنیت و توزیع مناسب فضاها ضروری  تسهیل دسترسی

  .[34 ,27]رسد به نظر می
  
  تغییر کاربری سازگار - ۴

مفهوم تغییر کاربری سازگار به معنای تعریف عملکرد جدید برای 
 شده رهاخالی و متروکه  صورت بهای است که  ساختمان یا محوطه

با گذر زمان، گاه ارزش اقتصادی و کارکردی یک ساختمان یا است. 
نیازهای  نیماتدیگر قادر به  تینها دریابد و  محوطه کاهش می

. در این راستا مالکان و کاربران [35]مالکان و کاربران نخواهد بود
گیری پیرامون تخریب، بازسازی یا تغییر کاربری بنا  ناچار به تصمیم
زمانی که یک ساختمان  بیترت نیبدها خواهند بود.  به سایر کاربری

یا محوطه دیگر قادر به حفظ کاربری اصلی خود نیست، تغییر 
ممکن برای حفاظت از آن است. عالوه بر  حل راهسازگار تنها  کاربری

آن، تغییر کاربری سازگار تنها به معنای بازسازی نیست؛ بلکه به 
شود که طی آن اقدامات تعمیر، تغییر و افزودن  فرآیندی اطالق می

برای تعریف یک کاربری سازگار برای ساختمان یا محوطه انجام 
مشخصات ارزشمند آن که حاوی  شود تا ضمن آن عناصر و می
قرار  حفاظتد مورهای تاریخی، فرهنگی و معماری هستند،  ارزش
  گیرند.

دهندگان را یاری  ها و توسعه تغییر کاربری سازگار جوامع، دولت
محیطی ناشی از  های اقتصادی، اجتماعی و زیست کند تا هزینه می

 [37]کوپرا . در این راست[36]توسعه و گسترش شهرها را کاهش دهند
وری در مواد و  عقیده دارد که تغییر کاربری سازگار منجر به بهره

ها (پایداری  محیطی)، کاهش هزینه منابع (پایداری زیست
فرهنگی)  - اقتصادی) و حفاظت و نگهداری (پایداری اجتماعی

شود. تغییر کاربری سازگار به راهکاری برای حفاظت از منابع  می
، افزایش طول عمر ریپذدیدتجهای  انرژی و استفاده از انرژی

و زمینه  شده لیتبدهای ساختمانی  ساختمان و کاهش تولید نخاله
محیطی و  گانه اقتصادی، زیست الزم را برای پایداری در ابعاد سه

 - . مزایای اجتماعی[41-38]فرهنگی فراهم آورده است - اجتماعی
ز ارتباط با گذشته و با نیماتفرهنگی تغییر کاربری سازگار شامل 

 کهیی آنجا ازسازی بافت محلی در محدوده پیرامون اثر است.  زنده
های گذشته قادر هستند "حس تعلق به مکان" را در میان  ساختمان

ساکنین محله تداعی کنند، بنابراین دیگر برای حل معضالت محله 
اگر یک  بیترت نیبدگیرد.  مورد تخریب قرار نمی آنهاساختار 

بی باشد و قابلیت سازگاری با کاربری ساختمان دارای وضعیت خو
های  جدید را داشته باشد، مزایای اقتصادی این فرآیند شامل هزینه

. تغییر [42]وری از زمین و کاهش زمان ساخت خواهد بود کمتر، بهره
کاربری سازگار در مقایسه با احداث ساختمان جدید، موجب کاهش 

اهداف پایداری  نیماتو نیز  وساز ساختزمان تحویل در فرآیند 
  .[44 ,43]شود های ساختمانی می مانند کاهش تولید نخاله

هایی را نیز به افراد  از طرف دیگر تغییر کاربری سازگار محدودیت
عقیده دارد که  [45]اودونلکند. در این زمینه  نفع تحمیل می ذی

تعداد اندکی از بناها در زمینه تغییر کاربری سازگار با اصول توسعه 
مندی از مزایای  ر مطابقت داشته، بنابراین مالکان قادر به بهرهپایدا

اند؛ برای مثال یک ساختمان قدیمی طول  اقتصادی مربوط نبوده
های نگهداری باالیی خواهد داشت. از طرف  عمری اندک و هزینه

ی با ساختمان سخت بهدیگر کارآیی ساختمانی که تغییر کاربری داده 
است. در  سهیمقا قابل، شده ساختهکور جدیدی که برای کاربری مذ 
گویی به اصول معماری سبز  محیطی، پاسخ زمینه موضوعات زیست

تر از دستیابی به  در فرآیند طراحی یک ساختمان جدید بسیار ساده

در فرآیند تغییر کاربری یک ساختمان قدیمی است. عالوه بر  آنها
یرامون فرآیند ها حتی مایل به تفکر پ آن برخی از مالکان ساختمان

تغییر کاربری سازگار نیستند، زیرا عقیده دارند این فرآیند خطرات 
های قدیمی در پی خواهد  در ساختمان ژهیو بهاحتمالی متعددی را 

داشت. البته با توجه به آن که مزایای تغییر کاربری سازگار توسط 
 قرار رشیپذ موردبسیاری از مالکان، کاربران و مجریان ساختمان 

مشخص مورد  صورت به، این فرآیند در برخی از شهرها گرفته
). عالوه بر آن دولت قادر ۱(جدول  [46]است گرفته قراراستقبال 

گذاری و گسترش دانش مالکان  را در زمینه قانون ثروماست نقشی 
. [47]تغییر کاربری سازگار بر پایداری محیطی ایفا کند ریثاتپیرامون 

ای از اصول را نیز برای حفاظت و بازسازی  البته الزم است مجموعه
  اثر تدوین نماید.

برخی از عوامل محیطی بر فرآیند تغییر کاربری سازگار اثرگذار 
به معرفی عوامل  [52]زنگو  وانگ). ۲(جدول  [51-48]هستند
گانه فرهنگی، اقتصادی، معماری، محیطی، اجتماعی و  شش

بر تغییر  ثرومعوامل  [53]ویلسونپردازند.  تاریخی (تداوم) می
کاربری سازگار را به عوامل چهارگانه محیطی، اقتصادی، قوانین و 

به تعیین  [54]یاپدهد. از طرف دیگر  مقررات و موقعیت بسط می
گذاران،  پذیری سرمایه گانه نیازهای بازار، میزان ریسک عوامل شش

ل انداز دولت و تسهی های مالی، چشم ، انگیزهمیخرد اقلپایداری 
ها و  به بررسی فرصت [55]کی تینها درپردازد.  قوانین می
ها در زمینه تغییر کاربری میراث صنعتی به سایر  محدودیت
های  پردازد و عوامل استانداردهای طراحی، تشویق ها می کاربری

محیطی و موضوعات مربوط  دولتی، ارزش زمین، مالحظات زیست
  دهد. می قرار توجه موردای را  های منطقه به طرح

است،  توجه موردیکی از اصول بنیادین که در تغییر کاربری سازگار 
منظور  ترکیب ساختار قدیمی و جدید است. رویکردهای مداخله به

ترکیب ساختار قدیمی و جدید ساختمان به سه دسته الحاق 
های نوین به نمای خارجی، نوسازی مبتنی بر دیدگاه  فناوری
های نوین در فضای داخلی تقسیم  ای و کاربرد فناوری موزه
نوین به نمای خارجی،  های شوند. در رویکرد الحاق فناوری می

متمایز از یکدیگر به  صورت بهو  زمان همساختار قدیمی و جدید 
برخی از عناصر قدیمی ساختمان با  بیترت نیبدآیند.  چشم می

یابند و سایر عناصر با  های نوین ارتقا می گیری از فناوری بهره
عناصر تاریخی ساختمان  بیترت نیبدشوند.  ساختار قبلی حفظ می

گیرند. رویکرد  قرار می حفاظت موردهای نوین  مداخله فناوریبدون 
ای مستلزم وابستگی ساختار جدید به  نوسازی مبتنی بر دیدگاه موزه

ساختار قدیمی عناصر جدید را به  بیترت نیبدساختار قدیمی است. 
رسد. در این راستا تمامی  به یکپارچگی می آنهاپذیرد و با  خود می

مانند ابعاد و تناسبات، فرم و موقعیت از مشخصات عناصر جدید 
کنند. در این راستا  ساختار منطقی ساختمان قدیمی تبعیت می

معماران گاه الحاقات، حذفیات یا تغییراتی را به عناصر قدیمی 
نمایند. رویکرد  استخراج می آنهاکنند و عناصر جدید را از  اعمال می

مستلزم ارتباط  های نوین در فضای داخلی نیز کاربرد فناوری
 کهی حال درتنگاتنگ میان ساختار قدیمی و جدید ساختمان است؛ 

نمای  بیترت نیبداند.  یی هویت خویش را حفظ کردهتنها بههر یک 
گیرد، اما تغییرات  و نوسازی قرار می حفاظت موردخارجی بنا 

دهد. در این رویکرد اگر چه  ای در فضای داخلی روی می گسترده
روند، اما  مستقل از ساختار قدیمی به کار می صورت بهعناصر جدید 

بر  آنهاو ترکیب ساختاری  ابعاد و تناسبات، مقیاس، ریتم قرارگیری
. در [57 ,56]شوند ی میده سازمانمبنای مشخصات ساختار قدیمی 

کند و  کالبدی چندان تغییر نمی نظر ازاین شرایط ساختمان قدیمی 
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  ).۴ و ۳ های (شکل پردازد می جدید عناصر با تعامل به مستقل هویتی با
  

  مزایا و معایب تغییر کاربری سازگار )١جدول 

کاهش مصرف مواد و مصالح ساختمانی، حفاظت از منابع انرژی، کاهش   مزایا
  های مخروبه، افزایش منافع اقتصادی یر ساختمانثات

 ،یدگیچیپ ،ینگهدار یها هنیهز ،یداخل یکار و نازک یرونیب ینمامعایب
  اندک ساختمان تیفیک ،یاقتصاد یخطرات احتمال

  
  بر فرآیند تغییر کاربری سازگار ثرومعوامل محیطی  )٢جدول 
  پایداری

  طرح سایت و نحوه دسترسی
  میزان مصرف مواد و مصالح ساختمانی

  های ساختمانی، آلودگی صوتی و آلودگی هوا نخاله
  وری انرژی بهره

  محیطی تاثیرات زیست
  معماری سبز

 اقتصاد و دولت
  گذاران و ثبات اقتصادی پذیری سرمایه ریسک
  های دولتی تشویق
  ها هزینه

  مالکیت ساختمان
  بازار

  میزان عرضه و تقاضا
  منابع مالی

  پذیری سهولت تطبیق
  طراحی فضایی

  ها وضعیت خدمات و سیستم
  تغییرپذیری عملکردی

  مشکالت فنی
  موقعیت و بافت محلی
  ونقل موقعیت و شبکه حمل

  سازگاری با محیط پیرامون
  وضعیت محدوده همسایگی
  دسترسی به امکانات عمومی
  فرهنگ و منافع عمومی
  حفظ فرهنگ و تاریخ
  امنیت و بهداشت

  حمایت دولتی و منافع عمومی
  قوانین و مقررات
  نرخ اجاره و فروش

  طرح تفصیلی و منطقه بندی
  فروش زمین نظارت بر قوانین

  مقررات ملی ساختمان
  ساختار کالبدی ساختمان

  کاربری فعلی
  قدمت

  ساختار معماری و مواد و مصالح
  ها کاری وضعیت نمای خارجی و نازک

  برنامه زمانی انجام پروژه

 

 
  در تغییر کاربری سازگار توجه قابلرویکردهای ) ٣شکل 

     الف

     ب

     ج
؛ در تغییر کاربری سازگار در کارخانه اقبال یزد توجه قابلرویکردهای  )٤شکل 
های نوین در  ) کاربرد فناوریب، یهای نوین به نمای خارج ) الحاق فناوریالف

  ای ) نوسازی مبتنی بر دیدگاه موزهج، فضای داخلی
  
  میراث صنعتی - ۵

های صنعتی اطالق  از کاربری آن دستهمفهوم میراث صنعتی به 
این آثار شامل شود که دیگر واجد فعالیت صنعتی نیستند.  می

ها و  های آموزشی، کارخانه آالت، کارگاه ها و ماشین ساختمان
برداری و پاالیش، انبارها و  های بهره ها، معادن و محوطه کارگاه

 ونقل حملهای تولید، انتقال و استفاده از انرژی،  ها، مکان فروشگاه
های مرتبط با آن هستند. همچنین دربرگیرنده  و کلیه زیرساخت

های اجتماعی مرتبط با  های مورد استفاده برای فعالیت محل
و پرورش   های مسکونی، مذهبی و آموزش صنعت مانند کاربری

ها  ترین انواع ساختمان ). میراث صنعتی یکی از مهم۵(شکل است 
پردازد و  مصنوع میاست که به نمایش تحوالت صنعتی محیط 

های فرهنگی و اجتماعی جامعه در زمان ساخت اثر  نمادی از ارزش
المللی به بیان اصول  های بین آید. بنابراین کنوانسیون به شمار می
پردازند  می ثروممنظور حفاظت از میراث صنعتی به شکل  بنیادین به

  ).۳(جدول 
وان های تاریخی و متروکه صنعتی اغلب تحت عن از محوطه
به ساختمان  معموالً ای  شود. زمین قهوه ای" یاد می های قهوه "زمین

شود که توسعه  ای خالی، متروکه یا فاقد کاربری اطالق می یا محوطه
های  علت آلودگی به آنهافرآیند تولید محصوالت صنعتی در 

های  رسد. استفاده مجدد از زمین محیطی پیچیده به نظر می زیست
رویکردی رایج نسبت به  عنوان بهدر انگلستان  ۹۰ای از دهه  قهوه
  .[60-58]است گرفته قرارهای سبز مورد استقبال  زمین

 تغییر کاربری سازگار

های کاربرد فناوری
 نوین در فضای داخلی

نوسازی مبتنی 
 ایبر دیدگاه موزه

های الحاق فناوری
 نوین به نمای خارجی
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  بندی میراث صنعتی طبقه )٥شکل 

  
المللی پیرامون میراث تاریخی و  های بین محتوای اصلی کنوانسیون )٣جدول 
  صنعتی

 محتوای کنوانسیون نام کنوانسیون  مکان  رویداد  تاریخ

  منشور آتن  ١٩٣٣
  )(انتشار توسط سیام

های  حفاظت از ساختمان
  آتن  تاریخی

  منشور ونیز   ١٩٦٤
  )(انتشار توسط ایکوم

موضوعات کیفی پیرامون 
  تاریخی های ساختمان

شامل تعاریف، حفاظت و 
های تاریخی؛  بازسازی محوطه
  رسانی کاوش و اطالع

  ونیز

١٩٦٠ -
  آمریکا  میراث صنعتی متروکه تغییر کاربریآغاز   ١٩٥٠

١٩٧٠ -
١٩٦٠  

، کاهش فعالیت فرا صنعتحرکت از عصر صنعت به عصر 
های سنتی، گسترش مقیاس تغییر کاربری و  کارگاه

  پذیری ابزار آن انعطافافزایش میزان 
 ------  

نامه نایروبی  توصیه  ١٩٧٦
ها، روستاها  حفاظت از محوطه یونسکو)(انتشار توسط 

  نایروبی و شهرها

  منشور ماچو پیکو   ١٩٧٧
حفاظت از میراث تاریخی و  )(انتشار توسط سیام

  لیما  فرهنگ سنتی

  منشور واشنگتن  ١٩٨٧
(انتشار توسط ایکوموس)

شهرهای تاریخی و حفاظت از 
  واشنگتن های سنتی مسکونی محوطه

المللی  انجمن بین  ١٩٩٦
حفاظت، مدیریت و احیای  ساختمان در بارسلون

  بارسلونا مناطق متروکه شهری

٢٠٠٣  
منشور نیژنی تاگیل 

(انتشار توسط سازمان 
تعریف ارزش، شناسایی و  جهانی میراث صنعتی)

نیژنی تاگیل حفاظت از میراث صنعتی

  منشور دوبلین  ٢٠١١
 (انتشار توسط ایکوموس)

اهمیت میراث تاریخی 
  پاریس محسوس و نامحسوس

٢٠١٢  
  بیانیه تایپه

(انتشار توسط سازمان 
  جهانی میراث صنعتی)

بر میراث صنعتی  دیتأک
  تایپه  کشورهای آسیایی

  
  ها و بحث یافته - ۶

های تحقیق حاکی از آن است که میراث صنعتی ایران به دو  یافته

شود.  های صنعتی تقسیم می ها و محوطه گروه ساختمان
ها، منابع آب،  ها، کارگاه های صنعتی شامل کارخانه ساختمان

آهن،  های راه ها، ایستگاه ها، فرودگاه سیلوهای گندم، کشتارگاه
های گمرک هستند؛  ساختمان نشانی و های آتش ها، ایستگاه آسیاب

ها،  های نفت، پاالیشگاه های صنعتی شامل چاه محوطه که  یحال در
ها،  های دریایی، سدها، نیروگاه های آجرپزی، فانوس کوره

ها هستند.  ها و اسکله ها، پل ها و تونل های مخابراتی، جاده محوطه
ش از های صنعتی بی در آثار میراث صنعتی ایران، فراوانی ساختمان

ها در  ). عالوه بر آن کارخانه۱های صنعتی است (نمودار  محوطه
های صنعتی  ها در میان محوطه های صنعتی و پل میان ساختمان

  اند. باالترین فراوانی را به خود اختصاص داده
  

 
  ها در میراث صنعتی ایران ها و محوطه فراوانی ساختمان )١نمودار 

  
های  ها و محوطه رسد، بسیاری از ساختمان چنان که به نظر می

های  ها، ایستگاه ها، فرودگاه میراث صنعتی ایران اعم از کارخانه
ها عملکردهای سابق خود را دارند. از طرف دیگر  آهن و پل راه

متروکه و  صورت بهکه واجد ارزش نگهداری هستند،  آنهابسیاری از 
% ۸. در این میان نزدیک به اند شده رهاتخریب  خطر در

نمونه  عنوان بهاند که  ها تغییر کاربری داده ها و محوطه  ساختمان
محیطی در آثار واجد تغییر کاربری در موردی برای ارزیابی پایداری 

  ).۲و نمودار  ۴(جدول  اند شده گرفتهنظر 
های میراث صنعتی ایران اغلب با رویکرد  ها و محوطه ساختمان

معماری صنعتی میراث

محسوس

حمل و نقل قابل
صنعتی تجهیزات

صنعتی تولیدات

قابل حمل ونقلغیر

صنعتی بناهای

کارخانجات

کارگاه ها

آب منابع

آسیاب ها

سیلوها

 هامغازه

های محوطه 
صنعتی

و چاه های نفت معادن

کوره های آجرپزی

 های تولید انرژیمحوطه

محوطه های مخابراتی

های حمل ونقلساختمان 

جمعی با تولیدات صنعتی فضاهای

نامحسوس

تولید فناوری

مستندات و مکتوبات

فرهنگ سرمایه گذاری

درصد 70

درصد 30

ساختمان ها

محوطه ها
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منظور تغییر کاربری  ای به مبتنی بر نوسازی مبتنی بر دیدگاه موزه
  ).۳(نمودار  اند گرفته قرارو بازسازی  حفاظت مورد

منظور ارزیابی پایداری محیطی در  گیری از ادبیات موضوع، به با بهره
  ).۵شده است (جدول   یهتهنامه  های موردی پرسش نمونه

  
  وضعیت کاربری در میراث صنعتی ایران )٤جدول 

  مخروبه  مخروبه یمهن  متروکه  (انبار) متروکه یمهن فعال یمهن فعال (کاربری سابق)تغییر کاربری  تعداد  عملکرد
 شده بررسی شده شناسایی

  ها ساختمان
 ٩ ١٤ ١٩ ٧ ٢ ٦٣ ١٣ ١٢٧ ١٩٩ ها کارخانه
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨ ها کارگاه

 ٠ ١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣ منابع آب
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٠ ٤ ٤ سیلوهای گندم

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ها کشتارگاه
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١١ ٠ ١٢ ١٢ ها فرودگاه
 ١ ٠ ٠ ١ ١ ٣٦ ١ ٤٠ ٤١ آهن های راه ایستگاه
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٣ ٣ ها آسیاب
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ نشانی های آتش ایستگاه
 ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ های گمرک ساختمان
  ١٠  ١٧  ٢٢  ٨  ٥  ١١٤  ١٦  ١٩٢  ٢٧٣  مجموع
  ها محوطه
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٢ های نفت چاه

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ ها پاالیشگاه
 ٠ ٣ ٥ ٠ ٠ ٣ ١ ١٢ ١٤ های آجرپزی کوره

 ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ های دریایی فانوس
 ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٤ ٠ ٥ ٥ سدها
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ٣ ٣ ها نیروگاه
 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣ ٧ های مخابراتی محوطه
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣ ٣ ها تونل
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٢٨ ٠ ٢٩ ٣٤ آهن های راه پل

 ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٣ ٠ ٤ ٦ ها اسکله
  ١  ٥  ٨  ٠  ٠  ٤٥  ٥  ٦٤  ٨٠  مجموع
  ١١  ٢٢  ٣٠  ٨  ٥  ١٥٩  ٢٠  ٢٥٦  ٣٥٣  مجموع

  
  های موردی منظور ارزیابی پایداری محیطی در نمونه نامه به پرسش) ٥جدول 

 ارزش کمی اصول/ معیارها
)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 

           محیطی زیست
الستیک و پالستیک بتن آهن آجر گل و چوب محیطی زیستبازگشت مصالح به چرخه 

و  ریپذدیتجدهای  انرژی ریپذدیتجدهای  انرژی ریپذدیتجدهای  گیری از انرژی بهره
های فسیلی  سوخت های فسیلی سوخت

های فسیلی  سوخت ترجیحی (گاز)
  رایج

 های فسیلی  سوخت (نفت و گاز) 
قیمت (نفت و  گران

 چوب)
ساختمان مبتنی بر فرم،  برچسب مصرف انرژی

 A B C D E گیری، بازشوها و مصالح ساختمانی جهت
 یربومیغ یربومیغ غالباً  بومی نسبتاً  بومی غالباً  بومی های گیاهی بومی گونه

  اقتصادی

میلیون ١٠کمتر از میلیون ریال١٠- ٤٠میلیون ریال٤٠-٧٠ میلیون ریال٧٠-١٠٠ میلیون ریال١٠٠بیش از  قیمت محسوس
 ریال

مترمربع١٠٠٠کمتر از مترمربع١٠٠٠- ٢٠٠٠مترمربع٢٠٠٠- ٣٠٠٠ مترمربع٣٠٠٠- ٤٠٠٠ مترمربع٤٠٠٠بیش از  مساحت
 ه.ش. ١٣٨٠بعد از ه.ش. ١٣٦٠- ١٣٨٠ ه.ش. ١٣٢٠- ١٣٦٠ ه.ش. ١٣٠٠-١٣٢٠ ه.ش. ١٣٠٠قبل از  قدمت نامحسوس

  اجتماعی و فرهنگی

مبتنی بر حرکت اولویت حرکت سواره خنثی یمحور ادهیپمشوق  مبتنی بر حرکت پیاده یمحور ادهیپ
 سواره

های  های سنی مبتنی بر الگوی محیط گروه
 دهنده آموزش

ی (زنان،نسل انیمهای  گروه
تنوع سنی در  های جوان گروه های جوان خانواده کودکان و سالمندان)

 مردان جوان های مردان گروه
 محرومیت رسانی اطالع مشاوره مشارکت مدیریت بر مبنای نردبان ارنشتاین کاربرانمشارکت 
هویت متعالی (نمودی از  هویت

برداشت شکلی محدود از  زمان خود)
تقلید از  تقلید از گذشته آثار صنعتی

های مدرن ساختمان
یی (معماری کاالگرا

 ی)بسازبفروش
 اصالت

 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی شیوه زندگی گذشته
 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ی برای گذشته پنهاندلتنگ

 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی های گذشته الگوها و موتیف
 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی تعهد به روش سنتی ساخت
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  وضعیت کاربردی میراث صنعتی ایران) ٢نمودار 
  

 
  منظور تغییر کاربری در میراث صنعتی ایران رویکردهای مداخله به )٣نمودار 

  
های تحقیق حاکی از آن است که پایداری  نامه ارزیابی نتایج پرسش

از آثار میراث صنعتی ایران که تغییر  آن دستهمحیطی در میان 
خوبی دارد؛ چنان که حداقل میانگین  نسبتاً اند، جایگاه  کاربری داده

ها از فراوانی متوسط باالتر است. در میان  پایداری در میان شاخصه
 - بر پایداری محیطی، عوامل اقتصادی، فرهنگی ثرومعوامل 

امتیاز برخوردار ترتیب از باالترین  محیطی به اجتماعی و زیست
هستند. اختصاص امتیاز حداکثر به عوامل اقتصادی ناشی از ارزش 

که  ستا آنهانامحسوس آثار میراث صنعتی ایران مبتنی بر قدمت 
با حداقل  آنهاتغییر کاربری سازگار زمینه الزم را برای حفاظت از 

 - آورد. عالوه بر آن امتیاز باالی عوامل فرهنگی هزینه فراهم می
ی در محدوده بافت تاریخی آثار، محور یادهپماعی ناشی از اجت

و نیز هویت  آنهای از ابعاد فرهنگی نسل یانمهای  بازدید گروه
در فرآیند حفاظت و بازسازی  آنهاای به  فرهنگی برگرفته از نگاه موزه

وری  محیطی ناشی از بهره یت امتیاز اندک عوامل زیستنها دراست. 
مینه مصرف انرژی و عدم استفاده از ها در ز اندک ساختمان

یر در پذیدتجدهای  گیری از انرژی های نوین در زمینه بهره فناوری
 موردفرآیند بازسازی و تغییر کاربری است. البته مصالح ساختمانی 

ی به سادگ بهدر فرآیند بازسازی آثار اغلب آجر است که  استفاده
یر بسزایی بر افزایش پایداری ثاتگردد و  زیست بازمی یطمحچرخه 

  ).۷تا  ۴(نمودارهای محیطی در آثار دارد 
توان به گستردگی جامعه  های مطالعه حاضر می از محدودیت

آماری، اطالعات اندک در زمینه سابقه تاریخی آثار میراث معماری 
منظور برداشت میدانی از آنها  صنعتی و لزوم مکاتبات اداری به

  اشاره نمود.

شود در مطالعات آتی وضعیت آن دسته از آثار میراث  می پیشنهاد
اند، مورد تحلیل و  صورت متروکه رها شده معماری صنعتی که به

ارزیابی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آنها برای تغییر کاربری 
  سازگار بررسی شود.

  

 
  های موردی مصرف انرژی در نمونه )۴نمودار 

  

 
های  در نمونه ستیز طیمحپذیری مصالح ساختمانی به چرخه  بازگشت )۵نمودار 
  موردی

  

 
  های موردی جایگاه پایداری محیطی در نمونه )۶نمودار 

  

8 %

52 %
2 % 3 %

12 %
9 % 4 %

تغییر کاربری )کاربری سابق(فعال  نیمه فعال نیمه متروکه
متروکه نیمه مخروبه مخروبه

8 %

60 %
3 % 4 %

11 % 9 %
5 %

8 %

70 %

13 % 8 % 1 %
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٢
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کاربرد فناوری های نوین در 
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7 %

39%
47 %

7 % انرژی های تجدیدپذیر

انرژی های تجدیدپذیر و 
سوخت های فسیلی

سوخت های فسیلی 
)گاز(ترجیحی 

سوخت های فسیلی رایج 
)گاز و نفت(

65 %
14 %
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جایگاه پایداری محیطی در انواع رویکردهای مداخله در فرآیند تغییر  )۷نمودار 

  های موردی کاربری نمونه

  گیری نتیجه
شود  از آثار صنعتی اطالق می آن دستهمیراث معماری صنعتی به 

ها،  این آثار شامل کارخانه که دیگر همچون سابق فعال نیستند.
ها،  های تصفیه و پاالیش، نیروگاه ها، محوطه ها، آسیاب کارگاه
هستند. در این  ونقل حملهای  های مخابراتی و زیرساخت محوطه

برای تعریف  ثرومراهکاری  عنوان بهمیان تغییر کاربری سازگار 
دند و متروکه رها ش صورت بهاز آثار که  آن دستهکاربری جدید برای 

شود. عالوه بر آن تغییر  تخریب قرار دارند، در نظر گرفته می درخطر
 - محیطی، اجتماعی کاربری سازگار موجب کاهش مسایل زیست

  شود. رویه شهرها نیز می فرهنگی و اقتصادی ناشی از گسترش بی
مانده از فرهنگ جامعه صنعتی  میراث صنعتی ایران شامل آثار باقی

ها  پهلوی است. این آثار به دو بخش ساختمان های قاجار و در دوره
شوند.  % تقسیم می۳۰% و ۷۰های صنعتی با فراوانی  و محوطه

بسیاری از این آثار همچنان فعال هستند و عملکرد سابق خود را 
 صورت به آنهای از قابل توجهتعداد  کهی حال دراند،  حفظ کرده

د. در این میان اند و در معرض تخریب قرار دارن متروکه رها شده
در  قابل توجهاند که رویکردهای  % این آثار تغییر کاربری داده۱۲

ترتیب فراوانی شامل نوسازی مبتنی بر دیدگاه  به آنهابازسازی 
های نوین در فضای داخلی و الحاق  ای، کاربرد فناوری موزه

  های نوین به نمای خارجی هستند. فناوری
های موردی حاکی از آن  نمونهارزیابی مفهوم پایداری محیطی در 

است که تغییر کاربری در اغلب آثار موجب پایداری بیش از 
بر پایداری  ثرومشده است. در میان عوامل میانگین متوسط 

محیطی  فرهنگی و زیست -محیطی، عوامل اقتصادی، اجتماعی
اند. اختصاص باالترین امتیاز  ترتیب باالترین امتیاز را کسب کرده به

های ناشی از  از نسبت اندک هزینه ثرامتبه عوامل اقتصادی 
حفاظت و بازسازی به قدمت و ارزش اقتصادی باالی آثار است؛ 

های  بری سازگار موجب کاهش هزینهضمن آن که تغییر کار
ای در فرآیند  شود. عالوه بر آن دیدگاه موزه نیز می وساز ساخت

 نسبتاً حفظ هویت فرهنگی و اختصاص امتیاز  موجببازسازی آثار 
امتیاز پایین  تینها دراجتماعی شده است.  -باال به عوامل فرهنگی

ی در آثار وری اندک مصرف انرژ محیطی ناشی از بهره عوامل زیست
گیری از  های نوین مبتنی بر بهره و عدم استفاده از فناوری

  است. ریپذدیتجدهای  انرژی
  

با سپاس از استاد ارجمند جناب آقای دکتر تشکر و قدردانی: 
که همواره بر شناخت میراث معماری  نژاد محمدجواد مهدوی

برداشت میدانی از  برایصنعتی ایران تاکید داشتند و زمینه الزم را 
از تیم مطالعات میراث معماری ، همچنین آثار فراهم نمودند

آوری اطالعات پیرامون سابقه تاریخی و  جمع که درصنعتی 
همکاری داشتند، تشکر و قدردانی وضعیت موجود آثار با اینجانب 

 .شود می
شوند که این مقاله  نویسندگان مقاله متعهد می اخالقی: تاییدیه
در هیچ نشریه فارسی یا زبان دیگری منتشر نشده است، و تاکنون 

پژوهشی نقش جهان  -تمامی حقوق و منافع آن به فصلنامه علمی
  .شود منتقل می

گونه تعارض منافعی  دارند هیچ نویسندگان اعالم میتعارض منافع: 
 وجود ندارد.

(نویسنده اول)، نگارنده  سپیده صمدزاده یزدی سهم نویسندگان:
(نویسنده دوم)،  مجتبی انصاری%)؛ ٥٠مقاله/پژوهشگر اصلی (

(نویسنده محمدرضا بمانیان %)؛ ٢٥شناس/پژوهشگر اصلی ( روش
  %)٢٥شناس/پژوهشگر اصلی ( چهارم)، روش
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 های نوین به نمای خارجیالحاق فناوری

 های نوین در فضای داخلیکاربرد فناوری

 اینوسازی مبتنی بر دیدگاه موزه
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های  گونه حمایت مالی از سوی نهادها و سازمان هیچمنابع مالی: 
  .مرتبط دریافت نشده است
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