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Aims: The main objective of this research is to establish a proper relationship between 

the Ray Cement Industrial Complex and the audience by defining sustainable activities 

increasing the cultural and social status of the region and creating a circular economy. 

According to the assumptions of the article, important capacities such as being included 

in the list of the shared-heritage of Iran and Germany, is s good opportunity for the 

green adaptive reuse of the building. 

Methods: This research has a practical nature and uses qualitative-persuasive methods 

to explain the subject. The conceptual framework of the research is based on a 
combination of the architecture theory and circular economy. By comparing the 

requirements of green contemporization with the indicators of circular economy, the 

research offers solutions for the success of the case study. 

Findings: The results of the analysis show that the knowledge of the factory processes, 

with a comprehensive view of the definition of sustainable activities with ten key 

indicators of circular economy are correlated to the green adaptive reuse Ray Cement 

industrial complex. In other words, the research findings emphasize the importance of a 
comprehensive approach based on circular economy. 

Conclusion: The values of industrial architectural heritage in the three main areas of 

time, place and authenticity with strategies to reduce consumption, reuse and recycling 

can be increased. The contemporization of the Ray Cement industrial complex and its 

transformation into a Museum of Industrial Architectural Heritage and educating 

industry as a sustainable tourism destination is a key opportunity for green adaptive 
reuse of the shared-heritage of Iran and Germany, as an initiative for sustainable 

development.
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معاصرسازي سبز مجتمع کارخانه سیمان 

 ري با تاکید بر اقتصاد چرخشی 
 

 1 امیر بهرامی پناه

 
دانشکده هنر و معماري دانشگاه گروه معماري، استادیار  -1

 .، تهران، ایرانخوارزمی
 
 

 چکیده
کارخانه مجموعه مناسب بین  ارتباط يبرقرارهدف اصلی این پژوهش  اهداف:
منزلت تعریف فعالیت پایدار و افزایش  ان از طریقمخاطب سیمان ري وصنعتی 

بر اساس پیش  .چرخشی و پویا است اقتصاد ایجاداجتماعی منطقه و و فرهنگی 
مهم این کارخانه قرارگیري در فهرست میراث صنعتی  مقاله، ظرفیت فرض

باشد، که فرصت مناسبی براي بازکاربست همساز سبز مشترك ایران و آلمان می
 دد.گراین بنا محسوب می
هاي ماهیتی کاربردي دارد و با استفاده از روش ژوهشاین پ ابزار و روش ها:

نماید. چارچوب مفهومی پژوهش نسبت به تبیین موضوع اقدام می اقناعی -کیفی
هاي معماري و اقتصاد چرخشی بنیان نهاده شده است. پژوهش بر ترکیبی از نظریه
هاي اقتصاد چرخشی، با شاخص سبز يمعاصرسازهاي با مقایسه بایسته

 دهد.راهکارهایی را براي موفقیت نمونه مورد مطالعه ارایه می
دهنده آن است که شناخت دستاوردهاي حاصل از تحلیل یافته نشانیافته ها: 

هاي کارخانه، با نگاه جامع به تعریف فعالیتهاي به روز و فرایندهاي و ساختمان
ی، به بازکاربست اقتصاد چرخشص کلیدي مربوط به پایدار با در نظر گرفتن ده شاخ

هاي پژوهش بر یافتهبه عبارت دیگر کارخانه سیمان ري همبسته است.  همساز
 ورزد.تاکید می یاقتصاد چرخشاهمیت رویکرد جامع مبتنی بر 

زمان، مکان  اصلی حوزه سه در معماري صنعتی هاي میراثارزش نتیجه گیري:
تواند با توجه کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت میاصالت با راهکارهاي  و

افزایش یابد. معاصرسازي کارخانه ی و اقتصاد فرهنگ داریپا يگردشگرخاص به 
سیمان ري و تبدیل آن به موزه میراث معماري صنعتی و آموزش صنعت به جامعه 

ز به عنوان یک مقصد گردشگري پایدار، فرصتی کلیدي براي تبدیل این نمونه ا
 باشد.میراث صنعتی؛ به موتور محرك توسعه می

کارخانه سیمان ري، توسعه پایدار، اقتصاد چرخشی، میراث  کلمات کلیدي:
 سبز. معماري صنعتی، بازکاربست همساز

 

 
 
 

 

  مقدمه
ایران بخشی ارزشمند از پیشینه  معماري صنعتی میراث

درخشانی آید که توانسته است برگ تاریخی ایران به شمار می
را به نمایش درآورد. تا جایی که  کشورصنعتی شدن  از

ایران به بخش مهمی از  معماري صنعتی امروزه، میراث
فرهنگ و تاریخ مردم ایران تبدیل شد است. نشانه هاي دوران 
صنعتی که زمانی در خارج شهرها قرار داشتند، امروزه با 

 يدمبادر  اند. این آثارگسترش شهرها به داخل شهرها آمده
ورود  حس هکنندءلقاا يفضا لیناو انعنوبه  ي،شهر يورود

 ،فرهنگی ،يکالبد تخصوصیاو  گیهاژیو ندهینما ،شهر هر به
 فیتعر زبارا در  يموثر نقشو  دهبوآن  یخیرتاو  جتماعیا

هرچند در  ]1.[ندیمینما فایا شهرهاصنعتی  تخصوصیا
ایران نماد  صنعتیمعماري  روزگاري نه چندان دور آثار میراث

اند، اما بوده ينگیزا هخاطرو  بخشیتیهورونق صنعتی و 
 عناصر نیااند و هاي خود را از دست دادهامروزه ویژگی

 رگازناسا يهايبررکاو بنامطلو يسیما با ییفضا به يشهر
و  یینااخو يکیفیتها فاقدو  هشد لبد ،يشهر محیط با

 اثمیر به توجه که ستا حالیدر  نیا. هستند يرگازسا
 شهرها غلبا يورود يدمبا تباسلسله مردر  مستقر صنعتی

و  فرهنگی ،یخیرتا مهم دبعاا ،هاارزش شناختدر  ندامیتو
 يموثر نقشآن  يرمعما تیهو ژهیوبه منطقهآن  يدقتصاا

] به 1[.بخشد تقارا ار يدمبا نیا کیفی يگیهاژیو و شتهدا
 شهرجنوبی  يدر ورود مستقر يجرپزآ يهارهکوعنوان نمونه 

 دهبودارا را  ري شهر به بخشیتیهورا در  يموثر نقش ري
قابل تأمل  برجسته اثمیر نیا ریناپذرنکاا ثرو ا نقشو 
  .باشدمی

 اثمیردهد که تحلیل ادبیات تخصصی موضوع نشان می
 که میباشد صنعتو  فرهنگ تعامل لمحصو صنعتی يرمعما

 اثمیر دفر به منحصر يهاو ارزش تیهو سطهبه وا وزهمرا
 نقاطی به شهرهااز  صنعت وجخر با نهمزماو  صنعتی

 لیتبد دمجد دهستفاو ا يریپذ قنطباا مندزنیاو  دهستفاابال
 با دخو يشباهتها رکنادر  صنعتی يهانساختما. نداهشد
 دفر به منحصر يمولفهها يدارا ،يرمعما اثمیر لشکاا ریسا
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و  مصالح ادیز حجم ص،خا يهاسمقیاها در فرم نظیر
را در  ییهاونیر نوعی به کی هر که هستند يزفضاسا سنگینی

و  ندآورمیوارد  آنتجهیز و  وژهپر حیاطرو  شناخت مسیر
 ظاهر نحااطر يابر دیجد ییفرصتهاو  تیودمحد نقشدر 

) بر 1398( اعتصام رجیای و طوس انیلیاسمع يهد. میشوند
ارزش هاي معماري معاصر در انتقال  بدیل میراثنقش بی

هاي نماید. در توصیف ارزشفرهنگی و اجتماعی تاکید می
ایران تاکید می نماید  معماري صنعتی فرهنگی حفظ میراث

 يشهرها بافت با فتهرفته ر که ،صنعتی اثمیراز  حفاظتکه 
 يوحا رایدارد؛ ز ییابسز همیتا د،میشو عجین يوزمرا
 شیخو نماز يورفناو  معلو مینهدر ز يشمندارز تطالعاا

ارزش  دنبودارا بر وهعالآن  نهرامعما يگیهاژیو و دهبو
با . میبخشد شکلرا  يشهر تیهواز  بخشی ،شناختیییبایز

در دوره  زدیو  نصفهاا شهردو  نساجی يخانههارکامطالعه 
 مشخص نمونههااین  صلیا يهارساختابررسی و  ،يپهلو

بیان کننده مکالمه معماري  معماري صنعتی که میراث دمیشو
 دمجد دهستفاا وزهمرا] 2گذشته ایران با جهان صنعتی است.[

 منظاو  هقاعد يدارا هاي آنتغییر فعالیت قالبدر از کارخانه 
از  یکی مثابه بهاز آن  گرید يسوو از  نیست مندهقاعد

 صنعتی مناطقدر  يزسازباو  توسعه يهاورتضر نیمهمتر
 يهاهینظر يجمعبندو  نیوتد نرو،ی. از اودشمی ادی يشهر

 ونمد چوبیرچها قالبدر  یستیبا عموضو نمواپیر نگوناگو
 يبصر شخصیت نشاخو نمکاو ا نمکا حس حفظ هیپا برو 
و  نیاخوزبا مندزنیا دخو که ردیپذ رتصو نساختما صیلا

 میباشد وزمرا به تا هشد ئهارا معتبر دسناو ا هاهینظر ییشناسا
در  صیلا نساختماو  دیجد طیاشر بین قنطباا جادیا به تا
 حفاظت عیندر  قعو در وا بیانجامد دخو محیط با طتباار

 طیاشر لحصو ازاتمو به خالقیتو  نماز مولفه وزبر موجب
 . ددگر داریپا

آدرین لپل معتقد است تعطیلی یک کارخانه منجر به توقف 
هاي فعالیت آن کارخانه و در میان مدت منجر به انجام فعالیت

اي جز تعریف مدت چارهگردد. اما در درازپراکنده در آن می
-هاي پایدار و یا تخریب کارخانه باقی نمیو طراحی فعالیت

 ییمولفهها يدارا ثیامیر يهانساختما دنکر ] تجهیز3ماند.[

 چهاردر  جامعو  چهکپاری رتصو به دیبا که ستا مشخص
 وعشر از پیشخت ساریزو  زهسا ،يرمعما کارکرد،سطح 

 تأثیر ای بیتخر ونبدو  دگیر ارقر تحلیل ردمو تخالامد
 نیا همه. سدر منجاا به يرمعماو  محیط صالتا بر بنامطلو

 .ندیآمی رشما به خلهامداز  پیش تماالزا نیمهمتراز  اردمو
 جادیا جهتدر  جانبهنگر همهو  منطقی يابطهرا جادیا

به عبارت  از اهمیت به سزایی برخوردار است. دیجد یطیاشر
اي و چند دیگر بازکاربست همساز موضوعی میان رشته

مطالعات صورت گرفته بر اهمیت آید. به شمار میساحتی 
-4ورزد.[اصول اقلیمی در بازکاربست همساز سبز تاکید می

] نشان دهنده آن است که حفظ 10-6پیشینه پژوهش [ ]5
ی، با تاکید بر ارزش هاي بومی و محل معماري صنعتی میراث

 بخشی از تالش براي حرکت به سوي پایداري است. 
موضوع مهمی است که در ادبیات  سبز بازکاربست همساز

در  تجهیز لصوامعماري صنعتی، و در بررسی  میراث
مورد  صنعتی يرمعما اثمیر دمجد دهستفاو ا يریپذقنطباا

خواهان  يامروز ] طراحانی11عنایت قرار گرفته است.[
و پر جنب و جوش هستند.  داریپا ستیز طیبا مح یجوامع

ساخته شده به  طیمح يمبتکرانه و نوآورانه برا يکردهایرو
 يبرا يدیموجود به طور خاص کل يهاو ساختمان یطور کل

 راثیم يهااست. ساختمان ندهیدر آ يداریبه پا یابیدست
 رایبرخوردار هستند، ز ياژهیو تیاز اهم يرشه یفرهنگ

 يحال، برا نیمتروکه شوند. با ا ایاستفاده ممکن است کم
 مهم هستند. ،یالملل نیو احتماال ب ،یجوامع محل راثیم
فراتر از  »راثیم« یو فرهنگ یخیفرد تارمنحصربه يهایژگیو

 کیاغلب  ابد،ییخود پروژه به منطقه اطراف گسترش م
و  يکمک به توسعه اقتصاد ياست و برا یعموم يکاال

] از این رو توجه ویژه به 12[شود.یمنطقه شناخته م یاجتماع
سبز  بازکاربست همسازو طبیعت، بخشی از  محیط زیست
 ]13شود.[محسوب می

از بافت داخلی شهرها و تالش مجدد براي » صنعت زدایی«
حرکت به سوي توسعه سبز و صنایع فرهنگی ریشه در نگاه 

-14دارد.[ معماري صنعتی جهانی به حفظ و تقویت میراث
اي حدود در جهان سابقه معماري صنعتی به میراث] توجه 15
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انجمن میالدي  1973در سال نیم قرن دارد، یعنی زمانی که 
شد. تالش براي حفظ  سیاست یصنعت یباستان شناس

 1980در دهه  هیگارن یتون به وسیلهشده  یکشتارگاه طراح
فاگوس والتر کارخانه تر بهرنز، یآ.ا.گ پ نیسالن توربمیالدي، 

و  تیرا دیساختمان جانسون واکس فرانک لو س،ویگروپ
معماري  هاي از تالش براي حفظ آثار میراثغیره، نمونه

شوند. توجه به حفظ میراث صنعتی در محسوب می صنعتی
ایران نیز طی سالهاي گذشته شروع گردیده که می توان به 

هایی براي طرح تغییر کاربري و المللی ایدهمسابقه بین
توسط سازمان 1399رخانه سیمان ري در سال بازآفرینی کا

نوسازي شهر تهران اشاره نمود. این کارخانه یکی آثار میراث 
شود. لذا اکنون که صنعتی مشترك ایران و آلمان محسوب می

این کارخانه به ثبت رسیده و بر اساس ضوابط و مقررات 
تهران در پهنه و گستره حفاظت  1387طرح تفضیلی سال 

گرفته است، بازکاربست همساز سبز این بنا بیش  تاریخی قرار
اي منحصر به فرد در مقیاس از پیش اهمیت یافته تا به نمونه

 بین المللی و ملی تبدیل شود.
 

  مواد و روش ها
 لستدالا دهبراز را يگیرهبهر باو  کیفی عنواز  حاضر هشوپژ

 يمولفهها شناخت يابر مفهومی بچورچها نیوتد به منطقی
 صنعتی يرمعما اثمیر حفظ کارآمد ندیآفردر  ارتاثیرگذ

 يریپذ قنطباا مقولهاز  متأثر نهمزما که ییمولفهها. نجامدامی
راهبرد اصلی  .میباشند نیز یخیرتا يهانساختمادر  دمجد

تحقیق بر اساس درك معمارانه از اقتصاد چرخشی در 
از نظر روش شناسی،  سبز استوار است.  بازکاربست همساز

توجه به ارزش هاي پایدار معماري بومی در کنار توجه به 
فناوري هاي روزآمد و پیشرفته معماري و شهرسازي، اولویت 

]. 20-16اساسی در چارچوب بندي مساله تحقیق است [
تحوالت معاصر مانند اهمیت یافتن سالمت شهروندان در 

-21اي آلوده [دوران پاندمی و اهمیت هواي سالم در شهره
هوشمندانه آب و انرژي وري و مصرف بهره] و ضرورت 25

کم کربن  ] بر اهمیت نگاه جامع به بازکاربست همساز26-30[
 معماري معاصر و صنعتی افزوده است.  آثار میراث

اقتصاد چرخشی یک چهار چوب و راه حل سیستمی است 
هاي نظیر تغییرات آب و هوایی، که در مواجه با چالش

گیرد. تخریب محیط زیست، تولید پسماند و آلودگی شکل می
هدف اقتصاد چرخشی حفظ و نگهداري از مواد، منابع و 

باشد که با سه راهکار کاهش افزایش طول عمر مواد می
مصرف، استفاده مجدد و بازیافت در سدد رسیدن به این 

به دنبال چرخشی اقتصاد  يهاراهبرد ]31[باشد.اهداف می
و کاهش  ستیز طیشده از محمنابع استخراج کاهش کل

به  یابیدست يدر راستا یانسان يهاتیاست که فعال یعاتیضا
از آنجاییکه بخش ساختمان با . کنندیم جادیرفاه انسان ا

مصرف بسیار زیاد مواد و منابع اولیه جهت ساخت مصالح و 
اقتصاد  میمفاهعناصر و جزییات ساختمانی روبرو است. لذا 

اهمیت زیادي بخش ساختمان و ساخت و ساز  در چرخشی
و استفاده مجدد سازگارانه  يزبه عنوان مثال، نوسا ]32دارد.[

 یابیضمن دست تواندیمتروکه م ایکم استفاده  يهااز ساختمان
آثار  د.گردمیها محله ءایاحمنجر به  ،یطیمحستیز يایبه مزا
در چشم  يمنحصر به فرد گاهیجامعماري صنعتی  میراث

را  یمحل یخیو تار یفرهنگ يهایژگیو دارند. يانداز شهر
طول  شیافزا ن،ی. بنابرادهندیتجسم مو  فیجوامع تعر در

است که فراتر از خود  يمتعدد يایمزا يها دارا آن دیعمر مف
 يو به توسعه اقتصاد ابدییگسترش م افپروژه به مناطق اطر

 ده،یچیموضوع پ نیکشف ا يکند. برایکمک م یو اجتماع
 تجزیه و تحلیل تحلیلی با تکیه بر يهااز روش قیتحق نیا

به عبارت دیگر  .سبز استوار است بازکاربست همساز اتیادب
 ،يبهساز ،معماري صنعتی آثار میراثاز  یقیاستفاده مجدد تطب

چند ساختمان است که  ای کیو توسعه مجدد  يبازساز
؛ عملی جوامع است رییدر حال تغ يازهایمنعکس کننده ن

. منطبق بر توسعه زیست سازگار و هماهنگ با طبیعت است
اقتصاد  يهاهاي روش شناختی راهبردمهمترین ویژگی

 ] براي به کار گیري در این پژوهش عبارتند از: 31[ چرخشی
 يو قانع کننده برا دیجد راهبرد کچرخشی ی) اقتصاد 1

 است.  داریاقتصاد پا کیبه  یابیدست
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در رفاه آن  یطیمح ستیو اثرات ز و ساز ساخت ) صنعت2
 ی دارد.اتینقش ح انسان

برنامه  قاتیدر سراسر جهان بر تحق ینیشهرنش ي) روندها3
 کند.  یم دیتأک داریپا يشهر يزیر

 يقابل توجه در مراکز شهر صنعتی راثی) وجود منابع م4
 ي محله دارند.داریدر پا اينقش بالقوه

 

 

 

 معماري معاصر و صنعتی و یا بازکاربست سبز همساز آثار میراثی یا قیاستفاده مجدد تطب يکار رفته براه ب اقتصاد چرخشی يهاراهبرد. 1جدول 
 ]33[ یفرهنگ راثیم يهاساختمان

 دسته بندي کد عنوان مفهوم

استفاده و  Refuse Ro امتناع   از رده خارج کنید. محصول را با کنار گذاشتن عملکرد آن
ساخت 
محصول 
 هوشمندتر

 Rethink RI تجدید نظر اشتراك گذاري محصوالت) قی(مثالً از طر دیکن تشدیداستفاده از محصول را 

 Reduce R2 مصرف کاهش  و مصرف را افزایش دهید دیدر تول آییو مواد، کار یعیبا مصرف کمتر منابع طب

شده که هنوز  ختهیاز محصول دور ر يگریاستفاده مجدد توسط مصرف کننده د
 دهدیخود را انجام م یاست و عملکرد اصل یخوب طیدر شرا

 Reuse R3 استفاده مجدد

طول  شیافزا
عمر محصول 
 و قطعات آن

خود از آن استفاده  یتا بتوان با عملکرد اصل وبیمحصول مع يو نگهدار ریتعم
 کرد

 Repair R4 ریتعم

  رسانی شودو به روز شود یابیباز یمیمحصول قد کی
مرمت و 
 Refurbish R5 نوسازي

با همان عملکرد استفاده  دیشده در محصول جد ختهیمحصول دور راز قطعات 
 شود

 Remanufacture R6 دوباره ساختن

با عملکرد متفاوت  دیقطعات آن در محصول جد یا شده ختهیاز محصول دور ر
 شوداستفاده 

 Repurpose R7 هدف جدید 

 دیکاربرد مف Recycle R8 افتیباز دیکن فرآوريتر نییپاکیفیت  ای  کسانی تیفیبه دست آوردن ک يمواد را برا
 يانرژبه منظور بازیافت  یافتیباز غیرسوزاندن مواد  مواد

بازیابی انرژي 
 Recover R9 نهان

 

 مجموعه صنعتی کارخانه سیمان ري
در اوایل قرن چهاردهم هجري شمسی، تحت تاثیر شرایط 

تحوالت اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادي و فنی جهانی 
با سرمایه گذاري  1306سال  در ایران به وجود آمد. در

حکومت در صنایع تولیدي و ساخت کارخانجات، شروع 
مطالعات اولیه  مطالعات اولیه کارخانه سیمان ري آغاز گردید.

 یانتخاب کوهمنجر به شناسی روي معادن مواد اولیه، زمین
در جوار شهر ري، در هفت کیلومتري جنوب تهران بین راه 

کوه چشمه  در کنارو  حسنی (ع) حضرت عبدالعظیمحرم 
د. کار احداث گردیبی شهربانو علی و در امتداد کوه بی

میلیون ریال آغاز  هاي این کارخانه با سرمایه هشتساختمان
شد و از سوي وزارت طرق ایران، مهندس خسروخان هدایت 

آالت سیمان از خارج را برعهده مسئولیت تحویل ماشین و
 مانیکارخانه س نیاول ،يشهر ر مانیکارخانه س] 34[.گرفت

در دوره معاصر است که در زمان  عیصنا يها نیو از اول رانیا
در  یصنعت ياول و همزمان با آغاز ساخت و سازها يپهلو

رضا رسما توسط  1312ماه  يساخته شده و در هشتم د رانیا
روزنامه اطالعات جریان افتتاح را  ] 35[.شاه افتتاح شد
هنوز چند کیلومتر به کارخانه مانده که «کند: اینگونه بیان می

هاي عظیم کارخانه با دود غلیظی که از بناهاي مرتفع دودکش
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-کرد و بینندگان را متوجه نقطهآن متصاعد بود خود آرایی می

خرابه ري واقع بود اینجا اي می ساخت که در دامنه کوههاي 
 ] 36[».یافتکارخانه سیمان ایران بود که رسما افتتاح می

ن سال به فعالیت تولید سیما 50کارخانه سیمان ري در حدود 
به دلیل توسعه شهر  1362در اواخر سال مشغول بود. اما 

تهران به سمت کارخانه و آلودگی هاي زیست محیطی و 
و همچنین قدمت خطوط خطرات آن براي بافت مسکونی 

ن در هاي جدیدتر سیماتولید و امکان بهره برداري از کارخانه
فواصل دور از شهر، فعالیت کارخانه متوقف گردید. در طی 
چهار ده از توقف فعالیت کارخانه، برخی از تجهیزات و 

هاي کارخانه ماشین آالت فروخته شده و  برخی از ساختمان
اند شگاه آزاد اسالمی واگذار شدهنظیر ساختمان اداري به دان
ري هاي کارخانه به کاربها و زمینو بخش دیگري از ساختمان

 ] 40-37اند.[هاي تجاري و انبار و خدماتی اختصاص یافته
ها بخش اعظمی از ساختمان هاي اصلی خطوط تولید و سیلو

اند. استفاده باقیماندهدر این چهار ده فاقد کاربري جدید و بال
گردد مشخص می ساختمان کارخانه یشناس بیآس ررسیبا ب
تجهیزات و ماشین  وها مناسب از بنا يعدم حفظ و نگهدارکه 

 یعیطب شیفرساآنها در کنار متروکه ماندن  آالت باقیمانده و
صحیح از این بر اثر مرور زمان و استفاده نامصالح به کار رفته 
ا تخریب هاي فیلمبرداري سریال توام بفضا براي صحنه

شدن ساختمان از عوامل اصلی آسیب عمده و فرسوده
ها و باشند. بارندگی و نم براثر شکستن پنجرهمجموعه می

تخریب اندود نما به داخل نفوذ نموده و موجب فرسایش 
فضاهاي داخلی ساختمان گردیده است. همچنین ماشین آالت 

 ،يکارکرد و تعمیر و نگهداردر اثر عدم  فلزي زاتیتجه و 
 مجموعه کهتا زمانی . اندشده یبه مرور زمان دچار زنگ زدگ

. لذا گرددبیشتر میوارده  يهابی، آسباشدبه حالت متروکه 
مرمت و مقاوم سازي  در کنار زنده سازي مجموعه و تعریف 
فعالیت جدید به جهت حفظ و احیا و نگهداشت مجموعه 

ضروري  بناها و تجهیزات و حفظ این میراث صنعتی بسیار
هاي وارده به بنا و تدوین باشد. از این رو شناخت آسیبمی

طرح مرمت پایدار در کنار تعریف فعالیت جدید و ایجاد یک 
 اقتصاد پایدار بسیار الزم است. 

قرارگیري مجموعه کارخانه سیمان ري در جنوب شهر تهران 
هر ري نظیر برج رشکان، چشمه در کنار اماکن تاریخی ش

علی، کوه بی بی شهربانو، و از طرفی سهولت دسترسی به 
کارخانه از طریق اتوبان امام علی (ع) و ترافیک کم منطقه از 

) لذا این 1باشد. (شکل مزایاي محل قرارگیري کارخانه می
تواند محل مناسبی براي ایجاد فضاي عمومی و مجتمع می

بود فضاهاي عمومی این منطقه باشد.طرف کردن مشکل کمبر

 

 
  ] 37راست: قرارگیري کارخانه سیمان ري در کنار بافت تاریخی شهر ري. چپ: موقعیت کارخانه سیمان ري در شهر تهران. [ -1شکل 
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 ها یافته

لعه ها، شناخت دقیق نمونه مورد مطاگام اول در تحلیل یافته
کارخانه سیمان ري از منظر اقتصاد چرخشی است. اهمیت 
معاصرسازي کارخانه سیمان ري فراتر از موضوعی ملی، یک 

المللی است زیرا در عملیات ساخت این بنا، اولویت بین
مهندسان و معماران متعدد و فراوانی از کشورهاي مختلف 

 هباند. عملیات ساخت این کارخانه، نظیر آلمان حضور داشته
سازي ایران صورت پذیرفته منظور مدرن کردن و صنعتی

یا، بریتاناست. واردات اصلی سیمان ایران از روسیه و پرتلند 
اس کرد. از این رو بر اسهزینه سنگینی را به کشور وارد می

یک تصمیم راهبردي، در ابتدا عملیات ساخت کارخانه توسط 
نسبت به مهندسین بریتانیایی آغاز شد تا با تجارب خود 

نافع، ساخت این بنا اقدام نمایند. در عمل با توجه به تعارض م
پروژه پیشرفت چندانی نداشت. در فاصله میان جنگ جهانی 
اول و جنگ جهانی دوم، دولت آلمان رابطه نزدیکی را با 

اي هاي که در عمل عالوه بر رابطپهلوي اول آغاز کرد، رابطه
 برابر دولت متفق محسوباقتصادي، نوعی پیمان راهبردي در 

 شد. می
بر اساس اسناد موجود، قسمت اصلی فرآیند طراحی با ابتکار 

یک  هافمن نیمارتی انجام گرفته است. هافمن آلمان نیمارت
هاي بین دو جنگ جهانی در معمار آلمانی بود که در سال

دهد بسیاري از ایران فعال بوده است. اسناد تاریخی نشان می
ساخته شده در آن دوران با مدیریت ماکس اتو هاي کارخانه

هافمن  نیو مارت ریهانس مه شونمان و توسط معمارانی مانند 
به انجام  بهرنز و اسکار شلمر تریپ يهاسیبر اساس اسک

، هافمن نیمارتاند. از این رو ممکن است عالوه بر رسیده
افراد دیگري نیز در ساخت کارخانه سیمان ري مشارکت 

، طرح کلی مجموعه و علی قلی خان سپاهیداشته باشند. 
کند که را متعلق به پیتر بهرنز معرفی می دودکشطرح برج 

نماید به اجرا در آمده است و تاکید می هافمن نیمارتتوسط 
 ،است صیدودکش بلند که از فاصله دور قابل تشخکه برج 

به خوبی خط طراحی پیتر بهرنز را نشان می دهد. پس از 
جنگ جهانی دوم، بر اساس اظهار نظرها و تاریخ شفاهی نقل 

ها و تابلوهایی که به علی قلی خان سپاهی، نشانشده از 
آلمانی نوشته بود و یا بسیاري از نقشه ها و طرح ها که اسامی 

ي قواي متفق مهندسی آلمانی را نشان می داد، پس از استیال
بر اساس شواهد موجود در بر تهران، محو و نابود شدند. 

 ،یآلمان يهاکارخانه توسط شرکت زاتیتجهکارخانه، 
  .ه استشد نیتام يو سوئد یدانمارک

ري از ارزش هاي واالیی برخوردار  مانیکارخانه س معماري
ر متاث آن هايفرم ساختمانو  ه سیمان ريکارخاناست. معماري 

 عملکردي و قراگیري ماشین آالت برطبق فرایند يازهایاز ن
س تولید و تبدیل مواد اولیه به محصول و به عبارتی بر اسا

انه هاي اصلی کارخباشد. ساختمانعملکرد میفرم تابع  هینظر
 ناتیگونه تزئچیاستوانه و بدون ه خالص مکعب، يهاحجماز 

اخته سزي ساده و آجر با نما سابناها از بتن  .اندبهره گرفته
 نمادر  کنواخت،هاي یدر ردیفساده و  اهپنجرهاند و دهش

، مجموعه نیا هاي جانبیساختمان) 2. (شکل ابندییامتداد م
 اند از بناهاي دیگر متمایزایرانی ساخته شدهبه سبک که 

از نظر  هستند و در ضلع شمال به سمت شرق قرار دارند.
سبک شناسی، نوعی عملکردگرایی در طرح کلی و به 

-خصوص در طرح و نماي ساختمان دیزل ژنراتور دیده می

هاي ساختمان دیزل ژنراتور نسبت به سایر ساختمان شود.
 باشد.تري میصنعتی داراي معماري شاخص
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 تصویري کلی از کارخانه سیمان ري   -2شکل 

 

از آنجاییکه شناخت فرآیند کار کارخانه و نحوه چیدمان 
ها تاثیر مهمی در بازآفرینی فعالیت جدید در کارخانه فعالیت

 دلیل دارد. لذا بررسی این مهم بسیار ضروري است. به
ها سنگ ،کارخانه شرقی و جنوبیضلع  در معدن قرارگیري

ها حمل و  توسط نقاله از سمت جنوب شرقی توسط کامیون
وارد ساختمان سنگ شکن و انبار دپو سنگ سیمان در شرق 

هایی به ها توسط نقالهشدن سنگکارخانه شده و پس از خرد
تولید  شدند و سپس به سه سالن خطسالن آسیاب فرستاده می

یند تولید سیمان توسط ماشین آالت در رسیدند. فرآسیمان می
گرفت و سیمان تولید شده در پاکت صورت می تولید خط هر

گرفتند و تولید مازاد ها بسته بندي شده و در انبار قرار می
شد و سپس محصول فروش و سیمان به سیلو ها منتقل می

هاي کارخانه گردید. بدین ترتیب مجموعه فعالیتتوزیع می
 ه هشت بخش اصلی تقسیم نمود که عبارتند از:را می توان ب

سنگ شکن ( در سمت شرق  معدن و ساختمان -1
مجتمع شامل معدن، محل تخلیه سنگ، نقاله حمل 
سنگ سیمان، سالن سنگ شکن و دپو سنگ، نوار 

 نقاله انتقال خرده سنگ به آسیاب) 

انبار مواد اولیه ( در سمت جنوب محوطه شامل  -2
 انبار و مخازن سوخت) 

هاي خط تولید سیمان، (در وسط مجتمع سالن -3
(شامل:  تن 100شامل آسیاب، سالن تولید سیمان 

هاي انتقال)، تجهیزات تولید سیمان و نقاله ،کوره
 300تن، سالن تولید سیمان  200سالن تولید سیمان 

 دودکش یک و دو.)برج  تن،

هاي انبار سیمان ( در سمت شرق و شمال سالن -4
-هاي سیمان و انبار سیمانشامل سیلوتولید سیمان 

 هاي پاکتی)

بارانداز ( در سمت شمال و شرق محوطه درست  -5
جلوي انبارهاي سیمان شامل محل بارگیري و 

 محوطه پارکینگ)

ساختمان هاي کمکی تولید ( در کنار محل تولید و  -6
انبارها شامل آزمایشگاه، تعمیرگاه و پاکت زنی و 

(... 

ر سمت  جنوب غربی ساختمان تولید برق ( د -7
مجتمع شامل ساختمان دیزل ژنراتور، برج خنک 

 کننده و منبع آب.)

ساختمان اداري (در سمت غرب مجتمع شامل  -8
هاي خدماتی، ساختمان اداري و مدیریت، ساختمان

 باسکول،  نگهبانی و ورودي)

در سمت شرق به طور کلی  معدن و ساختمانهاي مرتبط 
مجتمع  و انبارهاي مواد اولیه در جنوب مجتمع قرار دارند 

هاي اصلی فرایند تولید سیمان ). فضاها و ساختمان2(جدول 
در وسط مجتمع قرار دارند و سیلوها و انبارهاي سیمان در 
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اند و ساختمان سمت شرق و شمال سالنهاي تولید جاي گرفته
تولید سیمان جاي دارند  هاي کمکی تولید نیز در اطراف محل

). از آنجاییکه قوه محرکه ماشین آالت کارخانه 3(جدول 
هاي مولد برق در باشد، لذا ساختمانسیمان نیروي برق می

). 4اند (جدول هاي تولید سیمان قرار گرفتهغرب ساختمان
ورودي اصلی کارخانه در زمان فعالیت کارخانه، از ضلع غربی 

هاي اداري قرار داشتند ورود ساختمان بوده است و در ابتداي 
). 5اند (جدول که به دانشگاه آزاد اسالمی واگذار شده

هاي سنگین فضاهاي باز مجتمع شامل محل حرکت ماشین
جهت تخلیه و بارگیري،ریل راه آهن و مسیر حرکتی پیاده و 

هایی جهت مکث و استراحت قابل تفکیک می باشند. حیاط
 هاي خطوط تولید پالن مستطیلی کشیدهاز آنجاییکه ساختمان

دارند لذا فضاي باز بین آنها فضاي حرکتی با عرض کم و 
دار هستند و محوطه باشند و لذا اکثرًا سایهارتفاع بلند می

نمایند. با نگاه تحلیلی به دستاوردهاي خنکی را ایجاد می
پژوهش مشاهده می شود که یافته بر اهمیت نقش نگاه 

]، 45-41ساله تغییر کاربري تاکید دارند [طراحانه به م
همچنین به شکل قابل قبولی یافته هاي سایر پژوهش هاي 

] را تایید می نماید.50-46مشابه در این حوزه [

 
 معدن و ساختمان هاي وابسته و انبار مواد اولیه. 2جدول 

ردي فعالیت
 ف

 پیشنهاد فعالیت جدید وضعیت فعلی وضعیت سابق کاربري فضا

 
 
 
 
 

معدن و 
ن ساختما

-سنگ

 شکن 

برداشت سنگ و حمل آن  معدن 1
هاي بوقی و توسط کامیون

تخلیه در محل نقاله انتقال به 
 سالن سنگ شکن

اي در سمت شرق و فضاي باز تپه
جنوب در کنار قلعه تاریخی رشکان که 
به محل پارك ماشین آالت سنگین 

 تبدیل گشته است.

 کاوش باستان شناسی-
بدیل به محل قابلیت  ت-

 گردشگري
 موزه شناخت فرآیندهاي  معدن  -

نقاله حمل سنگ  2
 سیمان

تجهیزات مکانیکی نوار نقاله 
جهت انتقال سنگ سیمان به 

 سالن سنگ شکن

سازه بنایی شیب دار زیرسازي نوار 
نقاله باقیمانده و تجهیزات نقاله برداشته 

 شده است.

دار ایجاد پلکان یا آسانسور شیب
انتقال بازدیدکننده  از جهت 

 محوطه معدن به داخل مجتمع
سالن سنگ شکن  3

 و دپو سنگ   
محل دپو سنگ سیمان و 
محل شکستن و خرد کردن 

ها به قطعات کوچک به سنگ
 منظور ارسال به آسیاب

آالت داخل سالن تجهیزات و ماشین
فضاي اند. عمدتاً از سالن خارج شده

به  داخل توسط دیوارهاي جداکننده
هاي متعددي با کاربري انبار  سالن

 مصالح ساختمانی تقسیم گشته است.

با توجه به وسعت بنا و ارتفاع بلند 
آن امکان تغییر کاربري به فضاي 
نمایشکاه ماشین آالت صنعتی و 

 معدنی را دارد.

نوار نقاله حمل  4
 سنگ شکسته

نوار نقاله در ارتفاع جهت 
هاي شکسته شده انتقال سنگ

 آسیاب به

نوار نقاله و تجهیزات برچیده شده 
 است.

راه برقی جهت انتقال ایجاد شیب
 بازدیدکننده به ساختمان آسیاب.

 
 

انبار مواد 
 اولیه

جهت انبار مواد اولیه تهیه  انبار مواد اولیه 5
 سیمان

ساختمان فرسوده شده و نیاز به مرمت 
 دارد.

با توجه به اینکه روبروي فضاي 
به کاربري  تواندباز است می 

تجاري مرتبط با صنایع و یا انبار 
 تجاري تغییر یابد.

بدنه مخزن که احتماال سوخت در آن  سه مخزن سوخت فلزي مخازن سوخت 6
هاي فوقانی است سالم مانده و قسمت

 مخزن زنگ زده و سوراخ شده است.

تغییرکاربري به موزه مخازن 
 سوخت 
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 فرایندي تولید و توزیع سیمانهاي ساختمان. 3جدول 
 پیشنهاد فعالیت جدید وضعیت فعلی وضعیت سابق کاربري فضا ردیف فعالیت

 
 
 
 
 
 

فرایند 
تولید 
 سیمان

-محل آسیاب کردن  سنگ سالن آسیاب 7

 هاي شکسته
تجهیزات فرسوده شده 
 و نیاز به مرمت دارند  

 تعمیر تجهیزات و تبدیل فضا به موزه آسیاب 

تولید سالن   8
  تن 100سیمان 

ساختمان فرسوده شده  اولین سالن تولید سیمان  
 و نیاز به مرمت دارد.

با قرارگیري تغییر کاربري به موزه تولید سیمان 
 انتقال نقاله تجهیزات تولید سیمان و

سالن تولید سیمان  9
 تن 200

ساختمان فرسوده شده  دومین سالن تولید سیمان 
 دارد.و نیاز به مرمت 

با توجه به نماي گسترده این ساختمان رو به 
جنوب و دید مناسب امکان تبدیل به دفاتر 

 هاي دانش بنیان صنعت سیمان را دارد. شرکت
سالن تولید سیمان  10

 تن 300
سومین سالن تولید سیمان 

 (بزرگترین سالن مجموعه)
ساختمان فرسوده شده 

 و نیاز به مرمت دارد.
خالص سالن و محل  با توجه به فضاي

قرارگیري آن در کنار خط راه آهن قابلیت 
 را دارد.  سیمان صنعت نمایشگاه فضاي به تبدیل

و  100دودکش سالن تولید  برج دودکش یک 11
 تن 200

دودکش فرسوده شده و 
 نیاز به مرمت دارد.

به عنوان نشانه شهري و قابلیت دید از راه دور 
 هاي راهنما) (تداعی کننده میل

دودکش فرسوده شده و  تن 300دودکش سالن تولید  برج دودکش دو 12
 نیاز به مرمت دارد.

 به عنوان نشانه شهري  -
 به مخاطب.  دودکش عملکرد دادننشان جهت -

انبار  و 
توزیع 
 سیمان

سیلوهاي سیمان با اتاق  هاي سیمانسیلو 13
 کارکنان در باالي آن 

شده ساختمان فرسوده 
 و نیاز به مرمت دارد.

امکان حفظ کاربري برخی سیلوها جهت 
 آموزش فرایند و تغییر کاربري سایر سیلوها

ساختمان فرسوده شده  هاي سیمانجهت انبار کیسه انبار 14
 و نیاز به مرمت دارد.

تغییر کاربري به انبار تجاري و محصوالت 
 هاي دانش بنیانشرکت

محل بارگیري وسایل نقلیه  بارگیريمحل  15 بار انداز
 در جلوي انبار

طراحی محوطه باز، ایجاد منظر سبز و فضاي  فضاي باز
 پارکینگ

 نمایشی  واگن آهن و قرارگیريمرمت خط راه فضاي باز محل بارگیري واگن ها ریل راه آهن 16
 
 

ساختمان 
کمکی 

 تولید

فرسوده شده ساختمان  آزمایش مواد و تولیدات آزمایشگاه 17
 و نیاز به مرمت دارد.

 تغییر به موزه صنایع آزمایشگاهی

آالت و تعمیر ماشین تعمیرگاه 18
 تجهیزات 

ساختمان فرسوده شده 
 و نیاز به مرمت دارد.

 تغییر به موزه شناخت تعمیر و نگهداري

هاي ساختمان 19
 جانبی

هایی نظیر پاکت ساختمان
 زنی و غیره

 ساختمان فرسوده شده
 و نیاز به مرمت دارد.

 تغییر کاربري به فضاهاي تفریحی و رستوران

ذخیره آب به منظور خنک  منبع آب یک 20
 کردن تجهیزات 

مخزن فرسوده شده و 
 نیاز به مرمت دارد. 

 حفظ کاربري -
 مدیریت روانآب باران -

 
 

 هاي تولید برقساختمان. 4جدول 
 پیشنهاد فعالیت جدید وضعیت فعلی وضعیت سابق کاربري فضا ردیف فعالیت

 
 

ساختمان دیزل  21
 ژنراتور

تولید برق کارخانه و فروش 
 برق مازاد به منطقه

ساختمان فرسوده و 
 نیاز به مرمت دارد.

تولید برق و به دلیل ارزش معماري ساختمان 
 مرمت آن و تبدیل به موزه تولید برق
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تولید 

 برق

که    گرم شدهسازي آب خنک برج خنک کننده 22
جهت خنک کردن تجهیزات 

 کارخانه استفاده شده است.

ساختمان فرسوده شده 
 و نیاز به مرمت دارد.

 تفریحیربري عمومیفضایی خنک با کا -
 وض آب،   حتهویه طبیعی با  -

ذخیره آب به منظور خنک  منبع آب دو 23
 کردن تجهیزات و آب مصرفی

مخزن فرسوده شده و 
 دارد.نیاز به مرمت 

 حفظ کاربري -
 مدیریت روانآب باران -

 
 هاي اداريساختمان. 5جدول 

ردي فعالیت
 ف

 پیشنهاد فعالیت جدید وضعیت فعلی وضعیت سابق کاربري فضا

 
 

 نساختما
 اداري

ساختمان در اختیار  ساختمان کارکنان و مدیریت ساختمان اداري 24
دانشگاه آزاد اسالمی 

 قرار گرفته است.

دانشکده با رشته هاي مرتبط با صنعت تبدیل به 
سیمان و امکان ایجاد رابطه دانشگاه و صنعت 

 سیمان
 آموزش نحوه عمل باسکول در محوطه موجود نیست. ها جهت وزن کردن کامیون باسکول 25
هاي متعدد (ورود ورودي ورودي و نگهبانی 26

ها، کارکنان، ورودي کامیون
 سوخت)ورودي  مخازن

در حال  سه ورودي
 حاضر موجود است.

 حفظ و احیا ورودي ها 

 

 
 هستند 5تا 2مجتمع کارخانه سیمان ري، اعداد مشخص کننده کاربري ساختمان بر اساس جدول   -3شکل 

 
سیمان، ها و فرآیندهاي اصلی کارخانه مانند معدن، نقاله حمل سنگ سیمان، سالن آسیاب، انبار مواد اولیه، سالن تولید در ساختمان

هاي خوبی با توان ظرفیتساختمان اداري میو  هاي سیمان، محل بارگیري، آزمایشگاه، انبار، تعمیرگاهها، منبع آب، سیلودودکش
وري و مصرف هوشمندانه انرژي ایجاد نمود. هاي توسعه زیست سازگار و هماهنگ با بهرهنگاه به اقتصاد چرخشی متکی بر ظرفیت

 یف فعالیت ها کارخانه می توان به پنج بخش عمده تفکیک نمود. باز تعربا این نگاه 
 فرایند هاي قبل از تولید شامل شناخت معادن و نحوه تهیه مواد اولیه تولید در قالب گردشگري در معدن. -1

 فرایندهاي تولید  -2
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دانش بنیان تا نمایشگاه تولیدات  هايفرایند تولید سیمان در قالب موزه سیمان و تجهیزات قدیمی تولید سیمان، دفاتر شرکت -الف
 به روز صنایع معدنی و سیمانی و ماشین آالت و تجهیزات نوین 

 فرایند صنایع کمکی تولید در قالب ایجاد فضا براي تجهیزات آزمایشکاهی و موزه تعمیر و نگهداري صنایع  -ب
 برق با انرژي خورشیدي و بادي فرایندهاي تولید برق در قالب موزه تجهیزات قدیمی تولید برق تا تولید -ج

ها، سیلوها و ساختمان فرایند پس از تولید شامل توزیع و فروش محصول تولید شده با ایجاد مراکز تجاري متعدد در انبار -3
 هاي پیرامونی در تراز همکف مجتمع

هاي تعریف پروژه فرایند ارتباط صنعت، جامعه و دانشگاه در قالب آموزش صنعت سیمان در دانشکده مجاور مجتمع و -4
 مشترك صنعت و دانشگاه

ها، هاي سبز، گردشگري، ایجاد رستورانایجاد فضاهاي رفاهی و تفرجگاهی نظیر طراحی فضاهاي باز و عمومی و محوطه -5
 فضاي بازي هاي کودکان به منظور یادگیري از صنعت.

محدوده بالفصل و بناهاي مربوط به آن، مهمترین هاي پژوهشی انجام شده در بررسی کارخانه سیمان شهر ري، بر اساس یافته
تواند بازکاربست سبز همساز را به بخشی از اقتصاد چرخشی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی تبدیل کند، در هایی که میویژگی

ساز کارخانه هاي اقتصاد چرخشی در فرآیند بازکاربست سبز هممحورهاي دهگانه قابل توصیف است. به طور کلی با محاسبه ظرفیت
توان این پروژه را با موفقیت نزدیک به هفتاد و یک و نه دهم المللی میهاي آن در مقیاس ملی و بینسیمان ري با نگاه به ارزش

 )6بینی کرد. (جدول درصد) می توان پیش 71,9درصد (
 

 بست سبز همساز در کارخانه سیمان ريی یا بازکارقیاستفاده مجدد تطب يکار رفته براه ب اقتصاد چرخشی يهاراهبرد. 6جدول 
 دسته بندي کد عنوان هاي موجود در سایتظرفیت امتیازات تعداد موقعیت امتیاز نهایی

40 4 10 

 معدن
 برج دودکش یک
 برج دودکش دو
 محل بارگیري

 Ro امتناع

استفاده و ساخت 
 محصول هوشمندتر

63 7 9 

 ساختمان اداري
 ساختمان دیزل ژنراتور

 نقاله حمل سنگ سیمان 
 نقاله حمل به سالن آسیاب 

 تن 200سالن تولید سیمان 
 تن 300سالن تولید سیمان 

 سالن سنگ شکن

 RI تجدید نظر

 R2 مصرف کاهش - 8 0 0

42 6 7 

  تن 100سالن تولید سیمان 
 آزمایشگاه 
 تعمیرگاه

 سیلو هاي سیمان
 انبار مواد اولیه
 انبار سیمان

 R3 استفاده مجدد
طول عمر  شیافزا

محصول و قطعات 
 آن

 R4 ریتعم سالن آسیاب سنگ سیمان 6 2 12



 53 تصاد چرخشیمعاصرسازي سبز مجتمع کارخانه سیمان ري با تاکید بر اقــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                            Volume 12, Issue 1, Spring 2022 

 مخازن سوخت

15 3 5 
 برج خنک کننده 

 منبع آب یک و منبع آب دو
 R5 مرمت و نوسازي

12 3 4 
 باسکول 

 خط راه آهن
 ورودي

 R6 دوباره ساختن

 R7 هدف جدید  ساختمان هاي جانبی 3 1 3
 مواد دیکاربرد مف R8 افتیباز - 2 0 0
 R9 بازیابی انرژي نهان - 1 0 0

 مجموع  26 187

 متوسط امتیاز 7,19 

 
 

  يریگجهینتبحث و 
کارخانه سیمان ري مجموعه با نگاه به اقتصاد چرخشی، 

موقعیتی مناسب براي اجراي یک نمونه موفق از بازکاربست 
شود. تحلیل ادبیات تخصصی محسوب میسبز همساز 

دهد که موضوع و نمونه موردي کارخانه سیمان ري نشان می
 عملکرد اولیه تیقابل معماري صنعتی که در میان آثار میراث

عدم امکان منتقل شدن به  لیبه دل و هخود را از دست داد
موضوعی » تغییر کاربري«اند، هماند یبالاستفاده باق گرید ییجا

شود. از آنجایی که گ با اقتصاد چرخشی محسوب میهماهن
در بخشد مهمترین عامل فعالیت به مکان معنا و مفهوم می

مولفه کالبد  .استجایگزین  فعالیت بازآفرینی کارخانه تعریف
موثر موجب احیا مجددد مجموعه هاي و معنا در کنار فعالیت

هاي جدید و و ایجاد فعالیت پیشنهاديراهکارهاي  گردد.می
به هدف نهایی که یکپارچگی سایت  مجموعهپویا در طرح 

صنعتی است، که همان پایداري اجتماعی، اقتصادي و زیست 
یابی با تشریح ساده سازي مسیر .رسدمیمحیطی است 

 عملکرد هر ساختمانساختارهاي کارخانه موجبات فهم 
بز سازد. به عبارت دیگر بازکاربست سکارخانه را مهیا می

همساز کارخانه سیمان ري، راه صحیحی براي قرار دادن این 
بنا در مسیر توسعه پایدار اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و 

 شود. زیست محیطی محسوب می
انتخاب ، معاصرسازي کارخانه سیمان ري یاصل يهاچالش
مخاطبان  يجامع برا ياوهیها به شمهم و ارائه آن يهاراهبرد

راضی کردن افراد مختلف فعال در این براي  .استمتنوع 
 نیبر اابرالزم است تا  ها و راهبردهايکیتاکت فرآیند، تدابیر،
و مدیریت  زانیرمعماران، مهندسان، برنامه .دوچالش غلبه ش

هاي بازکاربست سبز شهري الزم است در کنار یکدیگر بایسته
میان  همساز را به عنوان راه مناسب براي برخورد با این بنا از

فهرست میراث صنعتی مشترك ایران و آلمان انتخاب نمایند؛ 
راهی که در عمل تشویق کننده توسعه پایدار اقتصادي، 

 فرهنگی و اجتماعی، و زیست محیطی است. 
آثار و است که ایده، آن  نیا قتحق براي گریچالش د
ی منحصر به فردند و در عمل فرهنگ راثیم يهاساختمان

بر  یها منحصر به فرد، مبتنآن یقیمجدد تطب استفادهفرآیند 
است. به عبارت دیگر یک نسخه واحد مکان و جامعه محور 

طراح بر عهده  نیاست. ا رممکنیغ یحل جهانراه کی و یا
است که با توجه به اقتصاد چرخشی مبتنی بر توسعه فرهنگی 

هاي سبز، پروژه را به انجام برساند، در این حالت و زیرساخت
توان انتظار داشت که معاصرسازي کارخانه سیمان ري می

زمینه ساز توسعه محدوده بالفصل خود در منطقه شهر ري 
مهمترین ارکان مورد نظر براي تحقق این آرمان در  باشد.

 مراحل پنجگانه عبارتند از: 
نامطلوب کالبد  تیفیک :ی و ارزش ساختمانطراحکیفیت . 1

تهدیدي براي  اند،بالاستفاده مانده یبزرگ صنعت ساتیتاسدر 
شود. محیط زیست و کیفیت زندگی شهروندان محسوب می

هاي تعدادي از ساختمان طرحو ارزش  یطراح تیفیک
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کارخانه سیمان ري به خصوص ساختمان دیزل ژنراتور، 
ظرفیتی در جهت اقتصاد چرخشی مبتنی بر توسعه فرهنگی 

 یمال نیو تام یاحطر ،يزیربرنامهدر نظام تحول است. 
که بازکاربست سبز همساز کارخانه سیمان  شودیمموجب 

هاي یک اثر فاخر ري با کیفیت طراحی مطلوب، در اندازه
 المللی باقی بماند. بین

همواره نیاز مواد خام : یمصالح ساختمان خام و . منابع2
دوباره  توانندی میمصالح ساختماننیست دور ریخته شوند، 

 استفاده در ياستخراج و براهاي باکیفیت شوند، بخشآحیاء 
ت هدای يبرا ییراهنما نیبه تدو ازین. شود نیتامباز پروژه 

ام خمنابع ، با استفاده بهینه از متروکه یصنعت يفضاهاطراحی 
 ی، نشان از اهمیت این بخش در نگاه جامعو مصالح ساختمان

ساخت به اقتصاد چرخشی مبتنی بر توسعه فرهنگی و زیر
در  ادیآب، هوا و خاك ز يهایوجود آلودگدارد.  هاي سبز

ی در عمل ارزش پاك نگهداشتن بستر صنعت يهامنطقه
استفاده مجدد  سازد.طراحی و کاهش دورریز را گوشزد می

ی موجود در سایت، خود نوعی صرفه مصالح ساختماناز 
 شود. جویی هوشمندانه محسوب می

اعم از ، پروژه ساختفرآیند  :و فرآیند آن ساختکیفیت . 3
ي، در بازکاربست سبز همساز از اهمیت سازگار ی وتوانبخش

هاي استفاده از باالترین استاندارد به سزایی برخوردار است.
وري و مصرف هوشمندانه انرژي، بهرهساختمانی در جهت 

اي جدي براي افزایش کیفیت است. تجربه تحلیل توصیه
دهد که توجه به ري نشان می معاصرسازي کارخانه سیمان

 تیفیکمک به بهبود ککیفیت فرآیند طراحی و اجرا، با هدف 
 .دباشیم و ضروري الزم ،گونه فضاها نیا ییمعنا

ارتباط بین جامعه،  :ارتباط جامعه، صنعت و دانشگاه. 4
و ارزش آن با استفاده مداوم از مجموعه  صنعت و دانشگاه

از  از فضا در عمل نشان يبرداراستفاده و بهرهشود. درك می
کیفیت طراحی و موفقیت در معاصرسازي کارخانه سیمان ري 

در  يو اقتصاد یاجتماع يهاتیفعال آید. وجودبه شمار می
-فرصت جدي براي افزایش ارزش بستر، نیدر اکنار آموزش 

 شود. معماري صنعتی محسوب می هاي آثار میراث

در : ارزشهاي بیتپاالیش قسمو  تعریف هدف جدید. 5
شود که از هایی نیز شناسایی میفرآیند مطالعه، بخش انیپا

کیفیتی کیفیت استفاده مجدد برخوردار نیستند و در عمل بر بی
هدف  فیتعرگذارد. در این حالت، محیط پیرامون هم اثر می

ابتکاري هوشمندانه  ارزش یب يهاقسمت پاالیشو  دیجد
 شود. محسوب می

 
 
 

گزارش نشده  هسندیتوسط نو يمورد :قدردانی شکر وت
 . است

ینه چاپ و تمام اصول اخالقی در زم: هاي اخالقیتاییدیه
 نشر این مقاله رعایت شده است.

 . گزارش نشده است هسندیتوسط نو يمورد :تعارض منافع

تمام سهم مقاله توسط تنها :  سهم نویسندگان در مقاله
 نویسنده مقاله انجام شده است.

 .گزارش نشده است هسندیتوسط نومنابع مالی  :منابع مالی
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