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Aims: The purpose of the research is to introduce the capabilities and capacities of 

contemporary and industrial heritage of Iran in in the post-COVID era. The literature 

shows that the revitalization of sustainable living in the industrial heritage buildings, is 

part of the effort to preserve these monuments for the future generations. 

Materials & Methods: The analysis of the most important developments of the possible 

scenarios for the post-Corona period as well as the needs of the post-pandemic age 

creates a kind of in-depth conceptual framework for the selected descriptive and 

analytical research methods. The conceptual model of the research is designed based on 
the highperformance architecture theory and the standard of a well building. The main 

strategy of the research is to turn the weakness into the strength, and to turn threats into 

opportunities, with a futuristic approach. Kahrizak Sugar Factory as a shared-heritage of 

Iran and Belgium has been selected as a case study. 

Findings: The findings emphasize on the necessity of accordance with post-corona age 

requirements, based on seven factors of a well building including: 11- Air, 2- Water, 3- 

Light, 4- Mind, 5- Comfort, 6- Fitness and 7- Nourishment. It shows that the Kahrizak 
sugar factory has high potentials to become a model of contemporization, in line with 

architectural and urban planning priorities in the post-COVID era. 

Conclusion: The concept of health in harmony with the green adaptive reuse is a key 

concept to deal with contemporization of industrial heritage sites, which provides a 

competitive for the post-COVID agae in line with the aims of the sustainable 

development.
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دانشگاه   ،ی و شهرساز  یدانشکده معمار  ،ی گروه معمار  اریاستاد  -1

 . رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز  ،یآزاد اسالم

 

 

 چکیده 

معرفی قابلیت ها، ظرفیت ها و جایگاه ویژه   مهمترین هدف از پژوهش،  اهداف: 

در معماری و شهرسازی در دوران    آثار میراث  ایران،  معماری معاصر و صنعتی 

، برای  داریدوباره پا یزندگپساکروناست. ادبیات موضوع نشان می دهد که احیای 

و  بناها در مقیاس فرهنگی،  این  برای حفظ  از تالش  این ساختمان ها، بخشی 

 به نسل های آینده است. انتقال آن

ها:  نیازهای    ابزار و روش  و همچنین  دوره کرونا  مهمترین تحوالت  تحلیل 

اساس بر  ژرفانگر،  مفهومی  نوعی چارچوب  وفیتوصتحقیق  روش    پساکرونا،   ی 

ی را ایجاد می نماید. مدل مفهومی پژوهش بر اساس نظریه معماری سرآمد  لیتحل

راحی شده است. راهبرد اصلی پژوهش، تبدیل و استاندارد اجرایی ساختمان سالم ط

عوامل ضعف به عوامل قدرت، و تبدیل تهدیدها به فرصت های موثر، با رویکرد  

آینده پژوهانه است. کارخانه قند کهریزک به عنوان نمونه ای از میراث مشترک  

 ایران و بلژیک، به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. 

ها:   بایستهیافته  پساکرونا،   تحلیل  دوران  نیازهای  با  هماهنگ  طراحی  های 

هوا،   -1سالم مانند ساختمان در تحلیل و طراحی هفت مفهوم استاندارد براساس 

؛ نشان می  هیتغذ  -7تناسب اندام و    -6  ش، یآسا  -5ذهن،    -4نور،    -3آب،    -2

دهد که کارخانه قند کهریزک از پتانسیل های باالیی برای تبدیل شدن به الگوی 

معاصرسازی، متناسب با اولویت های معماری و شهرسازی در دوران پساپاندمی 

 برخوردار است. 

مفهوم سالمت در بازکاربست سبز همساز، مفهومی کلیدی است    نتیجه گیری: 

معماری معاصر و صنعتی    و با عنایت به آن، پروژه های معاصرسازی آثار میراث

به ظرفیت هایی رقابت پذیر، در   پایدار، دست  می توانند  اهداف توسعه  راستای 

 یابند. 

کلیدی:  صنعتی،    میراث  کلمات  ا   راث یممعماری  بلژ  رانیمشترک  ،  کیو 

 بازکاربست سبز همساز، فناوری های نوین، نظریه معماری سرآمد، ساختمان سالم.

 

 مقدمه

ی  ریپس از همه گ   یایو سالمت در دن  یشهرساز  ،یمعمار

بیش از هر زمان دیگر به هم وابسته شده اند. مفهوم جدیدی 

با عنوان »طراحی سالم« در معماری و شهرسازی جهان   که 

ای   رشته  بینا  و  چندساحتی  موضوعی  است،  شده  مطرح 

می ] محسوب  با    دیبا   ی مسکون  یمعمار  ی طراح[  1شود. 

 یدمیاپ  نیآخر  کووید نوزده  سازگار شود که  دیجد  ت یواقع

معماری و شهرسازی    از این رو  ونا نخواهد بود.کر   روسیو

مراجعه   و  ساکنان  سالمت  مفهوم  با  پساکرونا  دوران  در 

  کنندگان بنا در دوره پاندمی گره خورده است. دوره پساکرونا 

 ستمی س  کی   یمعرفنیازمند معماری و شهرسازی هماهنگ با  

و    سیپراکس[  3-2ی است. ] ابتکار  ریمتغ  یساختمان  یها  هیال

ی، یک سوال ریجامعه پس از همه گ   کیدر    یمعمار  عمل

جهان  و  ایران  معاصر  معماری  تاریخ  روی  پیش  گشوده 

شود که معماران و طراحان می کوشند در حد  محسوب می

توان خود به آن پاسخ دهند. این سوال عالوه بر طرح های  

معماری معاصر و    جدید، در زمان مواجه شدن با آثار میراث

[ تولید و 6-4]   به سزایی برخوردار است.  صنعتی از اهمیت 

از   مهمی  بخش  ساختمانی  نوین  مصالح  و  مواد  توسعه 

مطالعات اخیر در حوزه سالمت ساکنان و مراجعه کنندگان به  

 [ شود.  می  شامل  را  پاندمی  دوره  در  گ [  10-7بنا    ی ریهمه 

سطوحجدی،  چالش    کی   دیکوو تمام  کاهش    ی برا  ،در 

  ط یمح، برای روسیاز انتشار و یریجلوگ  ای یخطرات احتمال

 ساخته شده است. 

معماری و شهرسازی در دوران پساکرونا را دوران معماری با  

  « دانسته اند، چیزی که آن را سبک سبز  یفضا« و »هوا»  «،نور»

می شناسیم. نظریه معماری سرآمد بیش از    پساکرونا یمعمار

ست  هر نظریه دیگر می تواند نوعی معماری فاخر برای قرن بی 

رویکرد جامع به    نیهدف ا[  15-11و یکم را توضیح دهد. ] 

و یا سرایت آن به    روسیاست که از گسترش و  نیامعماری  

ها   کنار  کند،    یریجلوگ انسان  رو  یاریبسدر    ی کردهایاز 

ساخته شده   طیممکن است حفاظت از مح یو شهر یمعمار

 دهند.  شیما را افزا

  ی ها  یبر فناور  دیبا تاک   ندهیآ  یدر معمار  ینظر  یکردهایرو

را در   یدیراه جد  ،یو شهرساز  یمعمار  شرفتهیروزآمد و پ

ا  یمعمار مراجعه   .است کرده    جادیسالم  و  ساکنان  سالمت 

کنندگان به بنا در دوره پاندمی اولویت اساسی گرایش های  
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Naqshejahan                                                                                                                                                                            Volume 11, Issue 4, Winter 2021 

 [ است.  سالم  معماری  با  مند  نظر  30-16عالقه  از   ]

در هماهنگی    ونیرکوالسیس  یارتقا  استانداردهای سالمت نیز،

؛ نوعی اقدام طراحانه برای استقبال از سبکِ  زادآ  ی فضاهابا  

 است.   کم«یوست یقرن ب ی»معمار

آن  دهنده  نشان  گرفته  مطالعات صورت  آخرین  بر  مروری 

در   مهم  »طبیعت«، موضوعی  معماری و  که هماهنگی  است 

میفرآیند   محسوب  معماری  اثر  اجرای  و  شود.  طراحی 

هماهنگی با طبیعت به عنوان رویکردی جدید را در معماری  

سالم؛ در تعامل با حفظ منابع طبیعی از آموزه های معماری و  

[ در  42-31در دوران پساکرونا به شمار می آید. ]   شهرسازی

  ی برجسته کردن اثربخشدوران معاصر بیش از هر زمان دیگر،  

تهد  یطراح  یهاراهبرد کاهش  در   یبرا  داتیساختمان 

بس است.  اریساکنان  مانند  مهم  با ،  هال  وناستی  معمارانی 

جد  یمرور تقدیر  هاپروژه  نیدتریبر  جهان ش ی  در  ده 

فضا  یزیآممدرهاز    ،معماری با  و    ی ساختمان  طراحی  سبز 

منظر سخن می گویند. معماری در دوران پساکرونا نمودی از 

  ی هوا  انداختنانیجر  و به  ی عیاز نور طب  شتری هرچه ب  هاستفاد

فضاها در  است.  تازه  معماری  دور  یمعمار  ت یاولو ی   ۀدر 

راهبردها در  الزم دارد؛ این  کرونا    ی، راهبردی برای مهار پاندم

 . دوران آینده هم ادامه می یابد

و   فرهنگی  اقتصادی،  پایدار  توسعه  به  جدید  های  گرایش 

اجتماعی، و زیست محیطی در دوران حاضر، عالوه بر مفاهیم 

آشنای گذشته، رنگ و بوی سالمت ساکنان و مراجعه کنندگان  

 [ دارد.  نیز  پاندمی  در دوره  ها  بناها و ساختمان  [ 46-43به 

حوزه  آخر این  در  گرفته  صورت  تحقیقات  و  مطالعات  ین 

تاکید دارند که معماری و شهرسازی در دوران پساکرونا را  

طراحی   با  و    یجمعنوعی    ک یاکولوژ  ی هاینوآورهمراه 

کلیدی   مفهوم  عنوان  به  »سالمت«  بر  که  اند   دیکاتدانسته 

 . کندیم

از گذشته های   با »خورشید«  اثر معماری  هماهنگی طراحی 

[ به  50-47ور مورد توجه معماران و طراحان بوده است. ] د

گونه ای که نمی توان هماهنگی آثار تاریخی در معماری سنتی  

ایران و جهان را از استفاده بهینه از »نور آفتاب« جدا دانست.  

این  [  51-58]  معماری  از  را یک  ایران  اسالمی  معماری  رو 

ماری نوردوست«  هماهنگ با نور روز دانسته اند. کانسپت »مع

جدید نشان    قاتیتحقبار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.  

  ط یمح یدما شیکرونا به شدت نسبت به افزا روسیوداد که 

ی  به راحتاست و تابش مستقیم یا غیرمستقیم آفتاب    حساس

، به عنوان نمونه  طیمح  یدما  شیافزاآن را نابود می سازد. در  

ه راحتی پاکیزه می شود.  درجه سلسیوس، محیط ب  65  یدر دما

درجه سلسیوس در    55تا    50  ی کرونا در دما روسیو نابودی  

  3درجه سلسیوس تنها در حدود    75؛ و در  قهیدق  20  مدت

. از این رو در معماری  شوندی  نابود م  ها  روسیو  یتمام،  قهیدق

سنتی ایران، یک ایوان نیمه باز در فصل تابستان یک فضای 

 مطلوب است.  

ایران   سنتی  الگوی  معماری  اساس  بر  طراحی  از  ای  نمونه 

سالم   میساختمان  شمار  عناصر    مجدداً[  64-59] آید.  به 

  ، پیرنشین ها ها  وانیاطراحی در معماری اسالمی ایران مانند  

معماری سنتی ایران مورد توجه قرار  مشهور  یی  و پلکان جلو

عناصر این  اند.  بر   گرفته  مکالمات   یبرا  ی،ورود  عالوه 

دوست و آشنا طراحی   با افراد  یرسمغیرو تعامالت   دوستانه

  کنار در    ییدستشو   کمی شدند. در خانه های قدیمی تر، ی

- 65حیاط قرار داشت تا سالمت ساکنان را خانه ارتقا دهد. ] 

[ در فرهنگ اسالمی و ایرانی افراد به محض ورود به خانه،  72

هرگونه تا فضای سالم خانه با    آورندی  م  خود را در   یهاکفش

فاصله داشته باشد. فرش ایرانی یک تمثیل    خانهخارج    یآلودگ 

می گذاشت. کفش بهشت بود، که کسی با کفش روی آن پا ن

کن در معماری سنتی ایران و خانه های باارزش فرهنگی و  

  زدودن و    ها  ندهیآالفیلترکردن    یبرا  یدیفرصت مفتاریخی،  

 شود.  آلودگی ها محسوب می

تاریخ   در  بناها ریشه  به  کنندگان  مراجعه  و  سالمت ساکنان 

 [ دارد.  جهان  و  ایران  معاصر  معماری  73معماری  سبک   ]

ت در  اقدامی باوهاوس  جهان،  و  ایران  معاصر  معماری  اریخ 

در  ساکنان  سالمت  و  بهداشت  استانداردسازی  در  پیشرو 

می به شمار  معماری  اثر  اجرای  و  طراحی  این    فرآیند  آمد. 

یی دانست.  ای اسپان  یآنفلوانزاموضوع را نمی توان بی ارتباط با  

موزه بهداشت در  در طراحی    سیکر  لهلمی وبه عنوان نمونه  
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به صورتی چشمگیری به    ،1927آلمان در سال    سدندرشهر  

 بهداشت توجه کرده است.  

سبک بین الملل هم با همین شعار توجه همه را در جهان به  

  ی طراح  ،ی و ویال ساوامارس  یمجتمع مسکونخود جلب کرد.  

، نمونه هایی هستند که حدود یکصد هیشده توسط لوکور بوز

ه صورت جدی توجه  سال قبل به سالمت ساکنان و بهداشت ب

تعامل معماران و طراحان با کرونا مربوط به  از این رو  کردند.  

یک دوره موقت نیست، هرچند این پاندمی تمام می شود؛ اما  

به صورت یک موضوع مهم در خاطره معماران باقی می ماند. 

در یکی از بیانیه های    جهانی  بهداشت   سازمانبه عنوان مثال  

  ی ریبه همه گ   دیضدکوو  یها  هشدار داد واکسنمشهور خود  

و  دهندی  نم  انیپا معماران  کنند.  می  مدیریت  را  آن  فقط   ،

هدایت  جیتدر  ریتداب  دیباطراحان   برای  طراحی ی  فرآیند 

اتخاذ نمایند. در  روسیو دوباره وعیمقابله با ش یبرامعماری 

  چه یدرجهان با الگوی طراحی  تاریخ معماری معاصر ایران و

  ه یلوکوربوزمواجه می شویم که پیش تر توسط    لیتحو   یها

مناسبی   برخورد  آن  به  نسبت  منتقدان  اما  بود  شده  طراحی 

در گذشته با اهمیت نبودند،   لیتحو   یها  چهیدرنداشتند. شاید  

رانندگان اما امروزه مهمتر شده اند، چیزی که امروزه توسط  

 ، یک ایده پیشرو محسوب می شود. مرسوالت دهندهلیتحو 

پساکرونا معماری تنها یک سبک جدید نیست، بلکه روشی  

  وع یشاست.  فرآیند طراحی معماری  جدید برای فکر کردن به  

به عنوان یک  روسیو  دوباره روش    ،ریگ عالم  یماریب  کرونا 

را تغییر داده است.    در دسترس  یو استفاده از فضاها  یزندگ 

، کار  محلتلفیق خانه و  از    یا  زهیآمحی جدید  الگوهای طرا

ی، چه دولتی و چه غیردولتی، ایجاد  خواه عموم  یخواه شخص

کرده است. منتقدان معماری با اشاره به تاریخ معماری معاصر  

اند. در  به اهمیت پاندمی در تحول در معماری اشاره کرده 

چطور  »[ در مقاله ای با عنوان  74]   لْکاکسیف  تئودورااین میان  

« نشان داد را متحول ساختند؟ یمعمار ریگ  عالم  یهای ماریب

ی، یکی از راهبردهای مشهور  و طراح  یمهندسدر    ابتکارکه  

 بوده است.    ریگ   عالم  یهای  مار یبمعماران و طراحان در برابر  

ی رفته اند ا شاعرانه یفضاهامعماران معاصر دوباره به سراغ  

که با هوای آزاد در تماس است. این نوع فضاها را می توان 

  ی ها  وانیا.  کرد  فیتوص  ز«یسحرآم  یِن ینابیب  ی»نواحبه عنوان  

، محلی برای کار افراد و مالقات با مهمانان می  عی و وسبزرگ  

تواند باشد. آینده معماری و شهرسازی جهان در انتظار سبک 

که از آن با عنوان معماری و  ها و گرایش های جدیدی است  

  اس ی »ماتشهرسازی در دوران پساکرونا یاد می شود. زمانی که  

با را    کتاب »جهان پس از کرونا«ی  آلمان  پژوه  ندهیهورکس« آ

»انست در  کرد،    نده«یآ  قاتیتحق  تویهمکارانش  منتشر  آلمان 

این حد 75-76]  تا  بیماری  این  که  کرد  نمی  تصور  کسی   ]

نده را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس پیش  اقتصاد جهانی و آی

و    کیرابطه تکن، در آینده جهان  هورکس  اس یماتبینی های  

می شود؛ هرچند بازگشت به طبیعت و منابع    فرهنگ تنگاتنگ

که   دهد  می  نشان  و  دوران  طبیعی  کمیت  عظمت  سیطره 

 شده است.  یسپر کیتکن

ی، به خصوص در طراحی و صنعت  یخانگ  اسیدر هر دو مق

و   آالفضاهای جمعی، سالمت  روز ها  ندهیزدودن  به  روز   ،

[ معماران و طراحان الزم است جایی 78-77مهمتر می شود. ] 

از  برای   مثال استفاده  عنوان  به  نیاز،  مورد  و  مربوط  عناصر 

افشانه از  کنند. در  کنندهی  ضدعفون  استفاده  فرآیند ، طراحی 

ادارات   اجرای  و  از  طراحی  استفاده  برای  محلی  جدید، 

ورودی در نظر گرفته می شود.    بنفش در  ی تشعشعات ماورا

تر با طول   کوتاههای  طول موج  در مطالعات جدید استفاده از  

 یبرارا توصیه می کنند که  نانومتر   222تا    نانومتر    207موج  

ماورا.  است   تر  منیا  یانسان  یهابافت    بنفش   ی تشعشعات 

تا حد قابل قبولی کم اثر و  کرونا را    وزا  آنفلوانی  اه  روسیو

 د.نکنمی  اثری ب
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. ساختمان اصلی با سبک معماری بلژیکی که در سال های بعد  1شکل 

 در ایران مشهور شد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
. معماران بلژیکی با توجه به شدت تابش، اندازه بازشوها را  2شکل 

 مدیریت کردند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

. ساختمان اصلی مجموعه که به پیشتازی برای معماری مدرن  3شکل 

 ایران در سال های بعد تبدیل شد 

 

 

 

 

 

 

انه یکارخانه قند در خاورم  نیاول   زکیکارخانه قند کهر. 4شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت یسا یهایگیو همسا  یریقرارگ   تیموقع  -5شکل   
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در تعامل با بستر و زمینه جغرافیایی و اجتماعی  آن ها یها  یو کاربر تی عناصر سا -6شکل   

    مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق استفاده  

توصیفی   باشد. -شده،  می  موردی  مطالعه  نوع  از  تحلیلی 

در   موثر  الگویی  تاریخی،  و  ارزشمند  بناهای  معاصرسازی 

از این رو  آید؛  حفظ آن ها برای نسل های آینده به شمار می

»ساختمان   تحلیلی  روش  دارد.  اغنایی  پارادایمی  پژوهش 

[ در پژوهش انتخاب شده است. این روش با  80-79م« ] سال

مالحظات  سالمت ساکنان، همراه با   یبرنامه بر رو  کی  جادیا

ن  یبرا   یطراح  یدیکل هر   یازهایبرآوردن  فرد  به  منحصر 

 ساختمان، الگوی تحلیلی خاصی را ایجاد می نماید. 

پژوهش )جدول   منتخب  اساس روش شناسی  (، هفت 1بر 

 عبارتند از:  یق  متغیر اساسی تحق

  ی هوا  ت یفیک بر اساس ریزمتغییرهای    «هوامتغییر » ▪

ساز،  طیمح زن  یمرطوب  رطوبت  و  هوا  یو   ،

 سنجیده می شود.  خلوص و سالم بودن هوا  

ریزمتغییرهای   ▪ اساس  بر  آب  نحوه  ت یفیک متغییر   ،

 سنجیده می شود.   دنینوش غیتبلتصفیه و 

ریزمتغییرهای   ▪ اساس  بر  »نور«    ی دسترسمتغییر 

می   رنگ  ی،عیطب سنجیده  شدت  میزان  کنترل  و 

 شود. 

ریزمتغییرهای   ▪ اساس  بر  ذهنی«  »شرایط  متغییر 

سکوت  همکار برای    اتاقی،  محلی  وجود  کار، 

محل  مراقبت  در  کودک  بودن   از  دسترس  در  و 

 ی سنجیده می شود. سالمت و تندرست  کتابخانه

و    صدا  کاهشی،  ارگونوم بر اساس    متغییر »آسایش« ▪

 یی سنجیده می شود. ایبو یراحت

متغییر »تناسب اندام« بر اساس ریزمتغییرهای وجود   ▪

،  پله ها،  تناسب اندامبهبود و یا تمرین برای  مراکز  

ی سنجیده می قی تشو   یبرنامه هاو    اتاق دوچرخه

 شود. 

انتخاب / در  متغییر »تغذیه« بر اساس ریزمتغییرهای   ▪

 اطالعاتو    ها  یخوراک   هیارزش تغذ،  دسترس بودن

 سنجیده می شود. 
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   . جدول معرفی روش شناسی و متغییرهای پژوهش 1جدول 

 ریزمتغییرها متغییرها پارامتر

 هوا  1

هوای محیط  تی فیک  

ی و رطوبت زنی هوا مرطوب ساز  

و سالم بودن هوا  خلوص  

 آب 2

آب در دسترس  تی فیک  

 نحوه تصفیه آب 

بیشتر آب سالم  دنینوش  غیتبل  

 نور 3

ی به نور عی طب یدسترس  

نور رنگ   

 کنترل میزان نور / کنترل خیرگی 

 شرایط ذهنی 4

ی و محیط تشویق کننده تعامل همکار  

کار و صدای ناخواسته  اتاقسکوت   

از کودک در محل   مراقبتوجود محلی برای   

یسالمت و تندرست کتابخانهدر دسترس بودن   

ش یآسا 5  

ی محیط کارارگونوم  

ی مزاحم در محیط و نوفه صدا کاهش  

ییایبو یراحت  

 تناسب اندام  6

تناسب اندام  یبرا  نیتمر ایوجود مراکز بهبود و   

تشویق کننده تحرک   پله ها  

برای تمرین   اتاق دوچرخه  

برای تحرک  یقیتشو یبرنامه ها   

ه یتغذ 7  

 انتخاب / در دسترس بودن

 ارزش تغذیه خوراکی ها 

مفید   اطالعاتدر دسترس بودن    

 

 یافته ها 

یافته های تحلیلی درخصوص کارخانه قند کهریزک به عنوان 

تواند  می  بلژیک،  و  ایران  مشترک  میراث  از  ای  نمونه 

باشد.  معماری معاصر و صنعتی    آثار میراثراهگشای سایر  

،  کارخانه پشم باف اصفهانی مانند  داخل  یبا نمونه ها  ییآشنا

  سک پل ور،  زدیکارخانه اقبال  ،  زیتبر   یکارخانه چرم خسرو

راه آهن ی مانند  خارج  یبا نمونه ها  ییآشناو غیره؛ در کنار  

اوروپرتو   ،  هندوستان  یچاتراپ  انهیپا،  شیاتر  نگیسمر شهر 

استرال،  لیبرز کارلتون  برای درک   ای باغ  هایی  نمونه  و غیره؛ 

نمونه تحلیلی انتخاب شده  عمیق تر موضوع به شمار می آیند.  

به عنوان نمونه ای از  کارخانه قند کهریزک  در این پژوهش،  

 است.   میراث مشترک ایران و بلژیک

ی  کیبلژ   یمعماراز ویژگی های خاص این بنا، تبلور سبک  

  است که در سال های بعد به سرعت بر روی سایر آثار میراث 

عناصر طراحی    دیتاک معماری معاصر و صنعتی تاثیر گذاشت.  

و   رونق  تهران،  در  بعد  های  سال  در  بلژیکی  ناودانی  مانند 

این   به  طراحتوجه  سبک سبک  عنوان  به  تهران  در  که    ی، 

 ی مشهور شده بود را نشان می داد. کیبلژ
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از نظر سبک شناسی، این بنا را می توان نمونه ای موفق از  

الگوی سقف های شیروانی به شمار آورد که سازه آن صحیح  

سازه   موارد  اغلب  در  بنا،  این  از  پیش  تا  است.  شده  اجرا 

دلیل   همین  به  شد.  می  اجرا  نادرست  صورت  به  شیروانی 

شیروانی بلژیکی به عنوان الگویی موفق در سال های بعد نیز  

 مورد توجه معماران و طراحان قرار گرفته است.  

 Jacques Joseph)  ژاک ژوزف مورنارددر اسناد تاریخی،  

Mornard  از که  عنوان  کیبلژ  انمستشار(  به  است،  بوده  ی 

 است.   شده یمعرف یطراح اصل

زهوار    ییهابخش چنان  قند  کارخانه  مخروبه  ساختمان  از 

 دررفته شده که  

یک   اساس  بر  بنا  چوباین  واسکلت  گرفته،  شکل  با    ی 

هم اکنون در جنوب شهر تهران   یروانیدوطبقه و ش  یهاسقف

جلب  به خود  را    ، توجه رهگذرانقم  به  تهران  میجاده قد  و

 . کندیم

 رانیا  یصنعت  آثار میراث  نی کارخانه جزو نخست  نیا  یمعمار

  .دارد یک و نیم قرنبالغ بر   یو قدمت رودیبه شمار م

و توسط شرکت های    قاجار  شاه  نیناصرالد  افقت با مو این بنا  

تا  ، و  بلژیکی با کمک فرانسوی ها و هلندی ها ساخته شد

 به فعالیت خود به عنوان کارخانه ای موفق ادامه داد.   ها سال

مالکیت   به  زمینی  در  ساخت  اصغرخان   یرزاعلی»معملیات 

میالدی(   1894ی )مارس  دیخورش  1273در سال  ،  الدوله«نیام

یِد   دِر وی  فَن  نظر یوشه  (  Jozef Van Der Weerd)زیر 

بلژیکی آغاز شد. قدیمی ترین باسکول ایران در این بنا قرار  

گرفته است. مانند هر جریان تولیدی دیگر در کشورهای در 

در  واردکنندگان  با  رقابت  در  نیز  کارخانه  این  توسعه،  حال 

روسیه   فشار  با  واردات  تعرفه  گرفت.  قرار  سختی  شرایط 

 1291در سال  خانه قند کهریزک  کار برداشته شد و در عمل  

کارخانه   ورشکست شد. یروس  یواردات یدر رقابت با قندها

متروک باقی ماند؛ درست در زمانی که شرکت    1308تا سال  

های آلمانی در فاصله میان دو جنگ جهانی به ایران آمدند و 

بررسی   پرداختند.  ایران  های  کارخانه  تجهیز  »مذاکرات  به 

شورا  26جلسه   مجلس  ششم  آبان    یمل  یدوره  دوازدهم 

کارخانه قند کهریزک به عنوان نمونه  نشان می دهد که    «1305

میرا از  آلمان،  ای  و  فرانسه  بلژیک،  و  ایران  مشترک  از ث 

ایران   مدرن  دوران  تحوالت  شناخت  در  سزایی  به  اهمیت 

   برخوردار است.

 Josephژوزف نوز )برای تاسیس و راه اندازی این مجموعه،  

Naus مس به  مشهور  )  و ی(  تعیین   ( 1920تا    1849نوز  نقش 

  ک یگمرک اهل بلژ   شخصیت هایاز    یککننده ای داشت. او ی

شاه    نیدر دوران مظفرالد  رانیبود که به وزارت کل گمرکات ا

خورشیدی تالش برای تعامل    1277او از سال    .دیقاجار رس

برنامه   اساس  بر  نمود.  آغاز  را  بلژیک  و  ایران  بیشتر  هرچه 

به  پنج ساله  به مدت    یکیکارشناسان بلژتنظیم شده توسط او،  

استقرار صنایع جدید  پرداختند که مکان یابی و    عیمطالعه وس

کارخانه    سیگزارش »طرح تاس  در ایران را در بر می گرفت. 

عامل مهم در آغاز عملیات ساخت کارخانه بود.    ران«یقند در ا

با عنوان    یاتهی کم  ی،الدیم  1891در سال  چند سال بعد، یعنی  

قند در  ازی متموفق به کسب ا س«یپار یمطالعات صنعت تهی»کم

به سال    کارخانه قند  سیاره طرح تاسگزارش درب .  شد  رانیا

باز می   (یقمر  1312تا    1307)  یالدیم  1889تا    1884های  

انگل گردد   ترجمه  گزارش  یسیکه  وزارت    ی اقتصاد  یهادر 

بر درباره    ایتان یامورخارجه  و  عوام  مجلس  به  اعالم  جهت 

است.  سیانگل شده  مطالعه،   چاپ  عملیات  دوران  این  از 

به صورت مشترک میان بلژیک    ساخت و سپس اداره کارخانه

، گروهی  سیپار یمطالعات صنعت تهیکم و فرانسه ادامه یافت. 

کی و فرانسوی شرکت داشتند که  ژیاز مستشاران صاحب بل

گرس«   کمای»پلت«، »کرچل« و »ردر تاریخ به نام افرادی مانند  

مانند   تاریخی،  مختلف  اسناد  در  است.  شده  گزارش  اشاره 

سف  و ی»مس دارپ«  بلژ  ریبارون  سال   کیوقت  در  تهران  در 

تشکیل  یالدیم  1891 ، و سیپار  یمطالعات صنعت  تهیکم  بر 

امت  ا  ازیکسب  در  این شداشاره    رانیقند  کنسرسیوم  است.  ه 

  شرایط توسعه کارخانه درباره    میدانیمطالعات    یبراافراد را  

های صنعتی در ایران و آینده، همچنین مطالعه، ساخت، اجرا،  

  22در    .اعزام کرد  رانیاحداث کارخانه قند به انگهداری و  

پیروزی  1907می    13)  1286  بهشت یارد با  نوز  جوزف   )
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این   از  در عمل پس  اخراج شد.  از کشور  انقالب مشروطه 

نیروی کار و   انگلیس جایگزین  دوران، مستشاران روسیه و 

شدند.   فرانسوی  و  بلژیکی  اتریشی،  آلمانی،  دکتر  مهندسین 

ناصرالد  ، یفرانسو   ه«ی»فوور مخصوص  در    نیپزشک  شاه 

بیان می دارد که    ران«یعنوان »سه سال در ا  مشهور خود  کتاب

علت عدم موفقیت شرکت های بلژیکی در ایران، نشناختن  

گرفتن   کم  دسِت  کنار  در  ایران،  فرهنگی  شرایط  و  فرهنگ 

 .  است ی بین المللی خود از روسیه و بریتانیا بوده  رقبا

مساحت داشت که  هزار مترمربع  72در حدود کارخانه زمین 

حدود   مقدار،  این  آن  1380از  قرارگ به    مترمربع    ی ریمحل 

استقرار  اختصاص داشت و سایر بخش ها به محل  کارخانه  

سال  و بخش های تکمیلی تعلق می گرفت. دوباره از  کارگران  

همچنین    لیدل  به  1343 و  واردات   ن یماش   یفرسودگ رشد 

. هم  گردیدمتوقف    و  ، فعالیت کارخانه غیراقتصادی شدهآالت

به عنوان   کهریزک  کارخانه قند  کارخانه    نیتر  یمیقداکنون 

در    1380ماه    ید  ازدهمی  در  4635با شماره    انهیقند خاورم

است. خبرگزاری ها    دهیبه ثبت رس رانیا  یمل  ت میراثفهرس 

با استفاده از ناکارآشنایی  کارخانه  نیمالک اگزارش دادند که 

افراد موجود در بدنه سیستم های تصمیم ساز و فقدان آگاهی 

  وان یبه د  ت یبا طرح شکا  1395  لیاواعمومی استفاده کرده، در  

. بنا را مطرح کرد  نیدرخواست خروج از ثبت ا  ،یعدالت ادار

لیکن در عمل به سبب اهمیت بسیار باالی این مجموعه در 

تاریخ معماری معاصر ایران و واکنش مردم، عملیات تخریب  

،  رانیبه ا  تهیورود مدرن  هیاول  راثیاز ماین بنا به عنوان بخشی  

   متوقف شد.

، پژوهش  ی رهاییو متغ  یروش شناسته های پژوهش مبتنی  یاف

کارخانه قند  نکات مهمی را برای چشم اندازسازی برای آینده  

کهریزک به عنوان نمونه ای از میراث مشترک ایران و بلژیک،  

در اختیار قرار می دهد.

شهرسازی در دوران پساکرونا در تحقق الگوی معماری و   زکیکارخانه قند کهر. تحلیل ظرفیت های 2جدول    

 ظرفیت ها در معاصرسازی مجموعه آموزشی قند و شکر  ریزمتغییرها متغییرها پارامتر

 هوا  1

هوای محیط  تی فیک  
هوای محیط از طریق تامین  تیف ی کدسترسی به فضای باز و قابلیت حفظ 

 هوای سالم از محیط 

ی و رطوبت زنی هوا مرطوب ساز  
ی طبیعی هوا و  مرطوب سازحضور گیاهان سبز در محدوده و امکان  

 رطوبت زنی هوا از روش های غیرمستقیم

و سالم بودن هوا  خلوص  
آن، عاملی در  خلوصهوای تازه از سایت وارد مجموعه ساختمانی شده و 

 جهت تضمین سالم بودن هوا مجموعه محسوب می شود

 آب 2

آب در دسترس  تی فیک  
تصفیه خانه جدید تهران در نزدیکی مجموعه به نحوی تضمین کننده  

آب در دسترس و مناسب برای نوشیدن است   تیف یک کمیت و   

 نحوه تصفیه آب 
تصفیه خانه ای مستقل الزم است برای مجموعه پیش بینی شود تا  

 بازچرخانی آب و استفاده مجدد از آن مقدور شود 

بیشتر آب سالم  دنینوش  غیتبل  
مجموعه به نحوی تحرک افراد مخاطب در بازدید از فضاهای مختلف را  

بیشتر آب سالم است  دنینوش غ یتبلفراهم می آورد و همین امر موجب   

 نور 3

ی به نور عی طب یدسترس  
  یدسترسسبک معماری بلژیکی رابطه خوبی با نور روز دارد و همین امر 

ی به نور را در ساختمان ها فراهم آورده است عی طب  

نور رنگ   
سفید و   رنگ نور با کمک نورگیرهای تعبیه شده و نورگیرهای ترکیبی، با 

 رنگ طبیعی نور روز در دسترس است 

 کنترل میزان نور / کنترل خیرگی 
پنجره در کنار استفاده از پوشش های کنترل کننده شدت و کنترل عمق 

 کننده میزان نور در عمل به کنترل خیرگی می انجامد 
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4 
شرایط  

 ذهنی 

ی و محیط تشویق کننده تعامل همکار  
محیط وسیع به صورت فضای اشتراکی در عل باعث می شود که محیط  

ی و تعامل باشد همکارتشویق کننده   

کار و صدای ناخواسته  اتاقسکوت   
کار و صدای ناخواسته، در عمل   اتاقفضای باز اشتراکی در محیط سکوت 

 با مقیاس بزرگ مجتمع مقدور می شود 

از کودک در محل   مراقبتوجود محلی برای   
از کودک   مراقبتبا عنایت به افرادی که به مجموعه می آیند محلی برای 

مجموعه می تواند که پیش بینی شود در محل  

یسالمت و تندرست کتابخانهدر دسترس بودن   
کتابخانه ای در مجموعه در نظر گرفته شود که با در دسترس قراردادن 

ی، افراد را به زندگی سالم تشویق کند سالمت و تندرست کتابخانه  

ش یآسا 5  

ی محیط کارارگونوم  
ی محیط کار  ارگونومنوعی مهندسی بلژیکی مجموعه در هماهنگی کامل با 

 و شرایط بهزیستی افراد طراحی شده است 

ی مزاحم در محیط و نوفه صدا کاهش  
ی  صدا  کاهشاستفاده از پوشش گیاهی و درختان سبز عاملی در جهت 

است   پارازیتمزاحم در محیط و کنترل    

ییایبو یراحت  
یی و ایبو یراحتحضور گیاهان سبز و کاهش عناصر مزاحم در عمل به 

 کنترل و مدیریت جریان بو در محوطه منتهی می شود 

6 
تناسب  

 اندام 

تناسب اندام  یبرا  نیتمر ایوجود مراکز بهبود و   
پیاده روی از سایت مترو تا مجموعه به نحوی عامل تحرک و در عمل یک 

است  تناسب اندام  یبراموثر  نیتمر  

تشویق کننده تحرک   پله ها  
را   پله هاساختمان های دو طبقه با طراحی جذاب به نحوی استفاده از 

 تشویق کرده، عامل تحرک در میان افراد است 

برای تمرین   اتاق دوچرخه  
و یا اتاق   اتاق دوچرخهفضاهایی برای تمرین بدنی در مجموعه مانند  

 بدنسازی با هدف تحرک و برای تمرین پیش بینی می شود 

برای تحرک  یقیتشو یبرنامه ها   
فضای سبز و دسترسی مناسب به محیط و زیرساخت های مترو در عمل  

برای تحرک است  یقیبرنامه تشونوعی   

ه یتغذ 7  

 انتخاب / در دسترس بودن
توصیه به جایگزینی رستوران های کوچک و ارزان قیمت خانگی به جای  

تغذیه سالم  در دسترس بودنو انتخاب  فست فود با هدف   

 ارزش تغذیه خوراکی ها 
معرفی ارزش تغذیه خوراکی ها توسط فروشندگان و تشویق به استفاده از  

 تغذیه سالم در گروه های مخاطب 

مفید   اطالعاتدر دسترس بودن    
مفید تغذیه سالم در اختیار افراد با هف تشویق    اطالعاتدر دسترس بودن  

 به تغذیه سالم، کم کالری و با قیمت مناسب 

 

از  ی  ها  ت یظرف ای  نمونه  عنوان  به  کهریزک  قند  کارخانه 

بلژیک، و  ایران  مشترک  ایده  در    میراث  سازی  عملی 

قند    ی آموزشو تبدیل آن به یک مرکز  مجموعه    یمعاصرساز

در سطح ملی، می تواند ظرفیت های خاصی را برای    و شکر

 عبارتند از:  تحقق این مفهوم ایجاد نماید. مقیاس ها 

بسیار رقابت ناپذیر: مجموعه های نوساز خیلی بهتر   -1

 عمل می کنند

ب -2 هتر عمل می  رقابت ناپذیر: مجموعه های نوساز 

 کنند

معاصرسازی شده   -3 مجموعه  رقابتی:  اولویت  بدون 

 مانند سایر مراکز نوساز عمل می کند 

رقابت پذیر: مجموعه معاصرسازی شده بهتر عمل   -4

 می کنند 

شده   -5 معاصرسازی  مجموعه  پذیر:  رقابت  بسیار 

 خیلی بهتر عمل می کنند
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در تحقق الگوی معماری و شهرسازی در دوران پساکرونا  زکیکارخانه قند کهر. تحلیل ظرفیت های 3جدول   

 ریزمتغییرها متغییرها پارامتر
ظرفیت و اولویت رقابت پذیری در 

 سطح ملی 

   
قابلیت  

 های سایت 

شرایط  

 عادی 
 پساکرونا 

 هوا  1

هوای محیط  تی فیک  4 3 5 

ی و رطوبت زنی  مرطوب ساز

 هوا 
3 3 4 

و سالم بودن هوا  خلوص  4 4 5 

 آب 2

آب در دسترس  تی فیک  3 2 4 

 5 4 4 نحوه تصفیه آب 

بیشتر آب سالم  دنینوش  غیتبل  4 4 4 

 نور 3

ی به نور عی طب یدسترس  4 4 5 

نور رنگ   4 4 5 

کنترل میزان نور / کنترل  

 خیرگی 
4 3 5 

4 
شرایط  

 ذهنی 

ی و محیط تشویق کننده همکار

 تعامل 
4 4 5 

کار و صدای   اتاقسکوت 

 ناخواسته 
4 3 5 

از   مراقبتوجود محلی برای 

 کودک در محل 
4 3 5 

  کتابخانهدر دسترس بودن 

ی سالمت و تندرست  
4 4 4 

ش یآسا 5  

ی محیط کارارگونوم  4 4 4 

ی مزاحم در محیط  صدا کاهش

 و نوفه 
4 4 5 

ییایبو یراحت  3 3 4 

6 
تناسب  

 اندام 

 نیتمر ایوجود مراکز بهبود و 

تناسب اندام  یبرا   
4 4 4 

تشویق کننده تحرک   پله ها  4 4 5 

برای تمرین   اتاق دوچرخه  3 3 5 

برای   یقیتشو یبرنامه ها 

 تحرک 
3 3 5 

ه یتغذ 7  

 5 3 4 انتخاب / در دسترس بودن

 5 3 4 ارزش تغذیه خوراکی ها 

مفید   اطالعاتدر دسترس بودن    4 4 4 
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در تحقق الگوی معماری و  زکیکارخانه قند کهر. متوسط مقادیر محاسبه شده در هفت شاخص تحلیلی ساختمان سالم در تحلیل ظرفیت های 4جدول 

 شهرسازی در دوران پساکرونا 

 متغییرها  پارامتر 
اولویت رقابت پذیری در سطح ملیمتوسط ظرفیت و   

 پساکرونا  شرایط عادی  قابلیت های سایت 

 4.66 3.33 3.66 هوا  1

 4.33 3.33 3.66 آب 2

 5 3.66 4 نور 3

 4.75 3.25 4 شرایط ذهنی 4

ش یآسا 5  3.66 3.66 4.33 

 4.75 3.5 3.5 تناسب اندام  6

ه یتغذ 7  4 3.33 4.66 

 

 

 

با  . مقایسه تطبیقی رقابت پذیری پروژه معاصرسازی کارخانه قند کهریزک به عنوان نمونه ای از میراث مشترک ایران و بلژیک، در دوران عادی  5شکل 

عملیاتی ساختمان سالم  دوران پساکرونا بر اساس مدل   

 گیری بحث و نتیجه

های  به قرارگاه  معماری معاصر و صنعتی    آثار میراثتبدیل  

ذهنی و رفتاری، بدون توجه به بایسته های پساکرونا، عالوه  

های ذهنی و یا  بر کاهش ارزش کالبدی و به واسطه ویژگی

رویدادی خاص؛ عاملی در جهت تهدید ارزش های میراثی  

 این بناها نیز هست. 

انه دهد که ظرفیت های کارخ یک مطالعه تطبیقی نشان می  

و   ایران  مشترک  میراث  از  ای  نمونه  عنوان  به  کهریزک  قند 

3.66

3.66

4

4
3.66

3.5

4

3.33

3.33

3.66

3.25
3.66

3.5

3.33

4.66

4.33

5

4.75
4.33

4.75

4.66

0
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5
5

1

2

3

4 5

6

7

معیارهای هفتگانه ساختمان سالم در پساکرونا
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می   افزایش  پساکرونا  دوران  در  معاصرسازی  برای  بلژیک، 

یابد. به عبارت دیگر، در دوران پیش از کرونا شانس موفقیت  

درصد بوده   69.6( 3.48طرح های متعارف برای این سایت )

قابتی سایت  است، در حالی که این عدد کمتر از قابلیت های ر

( ملی  مقیاس  شرایط    75.6(  3.78در  در  باشد.  می  درصد 

یافتن   اولویت  و  پساکرونا  دوران  در  شهرسازی  و  معماری 

پاندمی،   دوره  در  بنا  به  کنندگان  مراجعه  و  ساکنان  سالمت 

به   نوساز  های  نمونه  با  مقایسه  در  آن  رقابتی  های  ارزش 

روژه ای درصد می رسد که نشان می دهد چنین پ  87(  4.35)

باالتری   اقتصادی و اجرایی  در دوران پساکرونا ارزش های 

 می یابد. 

 

  نشده   گزارش  ه سندینو   توسط  یمورد  :قدردانی  و  شکرت

 .  است 

  و   چاپ  زمینه  در  اخالقی  اصول  تمام  :اخالقی  هایتاییدیه

 است.  شده  رعایت  مقاله این نشر

   .است  نشده گزارش هسندی نو  توسط یمورد :منافع تعارض

  تنها   توسط  مقاله  سهم  تمام  : مقاله  در  نویسندگان  سهم

 است.  شده انجام مقاله نویسنده

   .است  نشده گزارش هسندینو  توسط مالی  منابع :مالی منابع
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