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Aims: In recent years, the increase in the number of construction projects in cities has 

led to an increase in the demolition of buildings that still have a useful life. Early 

demolition causes various damages in all dimensions and as a result reduces stability, 

especially in developing countries. The present study has tried to explain the 

modernization and adaptation of a system based on sustainable architecture in the Karaj 

Iron Foundry. 

Methods: This research is a qualitative type with an inductive strategy that uses 

documentary studies and field collection in data collection and uses coding methods to 
reduce and analyze data. The potential of the Karaj Melting iron factory has been 

determined based on the ARP method. In the last step, the Shannon coefficient is used 

to verify the results for each dimension. 

Findings: According to the results, the highest Shannon coefficient is related to rules, 

regulations, and the lowest is related to decorations. The contemporization of an 

industrial space is something that will occur in the context of its design. But this 

emphasis is caused by placing collective and human spaces in the background of 
industrial spaces. 

Conclusion: The visitor should draw a clear and appropriate picture of the site in the 

past. Finally, this study has provided solutions to improve the current situation of 

construction and prevent the demolition of buildings that have a useful life in the Karaj 

Iron Foundry, which has considered maintenance, adaptation, and modernization as an 

important cause of these demolitions.
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 چکیده 

در سال های اخیر تخریب زودهنگام آثار معماری صنعتی، موجب ایجاد    اهداف: 

خصوص در کشورهای در حال  آسیب های مختلف و درنتیجه کاهش پایداری، به

  انطباق   سبز و  معاصرسازی  تبیینتوسعه شده است. پژوهش حاضر سعی دارد به  

ذوب کارخانه  در  پایدار  معماری  اساس  بر  عنوان  سیستمی،  به    راث یم آهن کرج 

 بپردازد.  و آلمان رانیمشترک ا  یصنعت

  صورت   استقرا   راهبرد  تحلیل ها با  و  کیفی است   نوع  از  پژوهش  ابزار و روش ها: 

میدانی  و  اسنادی  مطالعات  از  است.  پذیرفته   اطالعات   آوریجمع  در  برداشت 

تعیین    .گیردمی  بهره  کدگذاری  هایروش  از  داده  تحلیل  برای  کرده،   استفاده

صورت   ARPآهن کرج بر اساس متد  پتانسیلِ انطباق پذیری پایدار کارخانه ذوب

ابعاد، از ضریب شانون  از  گرفته است. در آخر برای تدقیق نتایج، برای هر یک 

 استفاده شده است. 

ها:   نتایج    بایافته  به  به آمدهدستبهتوجه  مربوط  شانون  ضریب  بیشترین   ،

»ضوابط و مقررات« و کمترین مربوط به »تزئینات« است. یافته های پژوهش  

  جمعی   فضاهای  دادن  قرار  صنعتی، با فضای  یک  نشان می دهد که معاصرسازی

  ،دکنندهیبازدکه   شودی  مموجب    صنعتی،   فضاهای  نهیزمپس  در  یا  درون  انسانی  و

 کند.  ترسیم خود ذهن در سایت گذشته از مناسبی و واضح  تصویر

  ران یمشترک ا   یصنعت   راثیمصنعتی از    فضای  یک  معاصرسازی  نتیجه گیری: 

پژوهش راهکارهایی  .  روی می دهد  طرح  بستر  در تعامل با  که  است  امری  ، و آلمان

هایی که دارای عمر  ساختمانبرای بهبود وضعیت موجود، و جلوگیری از تخریب  

انطباق سیستمی و   راهبردهای چون حفظ،  ارائه می کند. پژوهش  مفید هستند 

ارزشمند  این مجموعه  پایداری  برای  به عنوان مهمترین عوامل  معاصرسازی را 

 ارایه می دهد. 

استفاده تطبیقی مجدد،    کلمات کلیدی:  انطباق سیستمی،  پایدار،  معاصرسازی 

  پایداری، میراث صنعتی مشترک ایران و آلمان

 

 

 

  مقدمه

  کاایی،   باازدارناده  قوانین  عاد   علا    با   اخیر  هاایساااال  در

  شاهرهای  خصاواااً  شاهرها،  در  وساازسااخ   میزان  ایزایش

  ک   اس   شده  هاییساختمان  در تخریب   ایزایش  باعث  بزرگ

  اساااتفااده   برای  کاایی  ییزیکی  عمر  و  مفیاد  عمر  دارای  هنوز

 زودهنگا   هایتخریب  این  ک  مشاکالتی و  معضاال . هساتند

  با  کنندمی  وارد یرهنگی  و محیطیزیساا    اقتصااادی،  ازنظر

  اهمی  حائز  بسیار  پایداری  جه    در  توسع  اهمی   ب  توج 

 ااادما   باعث   هاساااختمان زودهنگا   تخریب  ]1[اساا .  

  و   سااختمانی  هایزبال  تولید طریق از  بو زیسا   ناپذیرجبران

 شااده  شااهرها نزدیکی در  نامناسااب  هایمحیط در هاآن دین

  هاا سااااختماان زودهنگاا  تخریاب   اقتصاااادی،  ازنظر.  اسااا  

  و   تعمیر  با  کمتر،  بسایار هزین   اار  با  توانمی  ک درااورتی

  اقتصاااد  ب   کرد،  اسااتفاده  آن از همچنان  ساااختمان نگهداری

 وارد  ناپذیریجبران اااادما   توساااع درحال  کشاااورهای

 در  عامار  چارخاا   ااااالای  سااایار  ناکاردن  طای]. 2[آوردمای

.  ]3[شاودمی  شاهرها در یرهنگی مشاکال   باعث   هاسااختمان

  بتواند  تا دارد  احتیاج  خود  پیشاین  و  یرهنگی مناظر ب   انساان

 محیطی روانشناسی  نظرازنقط   بداند، مرتبط  گذشت  با  را خود

  یرهنگی،  بار  ک   عنااری خصوااً  ساختمانی عناار تخریب 

  دارناد  همراه  خود  باا  را  جمعی  خااطرا   نوعیبا   و  تااریخی

  شاهر  در  محورانساان  هاینابساامانی در  بسازایی تأثیر تواندمی

  های بای   مورد در  درسا    ریزیبرنام   عد   ]4[باشاد.    داشات 

  و  یرهنگ تا  اسا   شاده  باعث  هاآن  حیا  و  تداو  و  شاهری

  وسااازهای ساااخ   را  آن  جای و  ببازد رنگ  شااهری  هوی  

  بررساای   با پژوهش این ]5[بگیرد.    شااک   قارچی و  روی بی

  بهبود   برای  راهکاارهاایی  ارائا   با   اداما   در  موضاااوعاا   این

 تخریاب  از  جلوگیری و  وساااازسااااخا    موجود  وضاااعیا  

 دارای  مفید  عمر و  هویتی یرهنگی،  ازلحاظ  ک   هاییساختمان

  آهن کرج کاارخاانا   و   خاا   طور  با   و  بااشااانادمی  ارزش

  عمر   چرخا   ارائا   و  پژوهش  این  در  موردی  نمونا   عنوانبا 

 در  عمر  درسااا    روناد  کردن  طی  برای  مادل  یا   عنوانبا 

 انطباا   حفظ،  و  نگهاداری  عاد   و  پردازیممی  هااسااااختماان
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 این  مهم  عام   عنوانب  را  بناها از  مجدد  اساتفاده و  سایساتمی

 از تطبیقی  مجدد  اساتفاده  ح ،راه  عنوانب   و دانسات   هاتخریب 

  وسااز سااخ   اانع   در ااالی  ح راه  عنوانب  را  هاسااختمان

  پتانسای    تعیین  و  کرده معریی  ساازیسااختمان  اانع   آینده و

  ARP  متد از  اسااتفاده  با را  مجدد  اسااتفاده برای  هاساااختمان

 نمون   عنوانب   پژوهش از  حااا   نتایج تما . کنیممی  پیشانهاد

  و   گریا    قرار  آزمون  مورد  آهن کرجکاارخاانا   و   مورد  در

  مجدد  استفاده  رویکرد با  ایران اانع    پایلو   عنوان  با نتیج 

 در  حفااظا    برای  قادیمی  کاارخاانا   در  یرهناگ  روح  دمیادن  و

 .اس   شده ارائ  تخریب   برابر

.  اس    ر   باشگاه  و  پایدار  توسع   در  پایدار، معماری  خاستگاه

 در 1۹6۸ ساال در  ک   اسا   غیردولتی  ساازمان  ی   ر   باشاگاه

  جهانی  کالن مشااکال  مورد در و شااد  تأساای  ر  شااهر

  پژوهشاااگران  تعادادی  از  بااشاااگااه  این  ]6[کناد.  می  تحقیق

  ک   کرد  درخواسا    امریکا در  ماسااچوسا    یناوری  موساسا 

  تحقیقاتی  جمعی   رشاد و  اقتصاادی توساع  محدوده مورد در

 تحا    تحقیقاا   این  گزارش  ،1۹۷2  ساااال  دهاد. در  انجاا 

  برای   گزارش این در ]۷[شاد.   منتشار توساع  محدوده  عنوان

  منابع   بودن  محدود لحاظ ب   ک  شااد بینیپیش  بار نخسااتین

 نامحدود  ااور ب  اقتصاادی رشاد نف ،  خصاواااً و طبیعی

  توساط  دیگری  گزارش ،1۹۷4 ساال در.  داشا   نخواهد ادام 

رساید.   چاپ  ب   بشاری    برای عطف  نقط   نا   ب   باشاگاه این

  یجاایع   از  بسااایااری  کا   شاااد  عنوان  گزارش  این  در  ]۸[

  جامع   توساط  کنترلقاب  رو، پیش اقتصاادی  و محیطیزیسا  

 در  بحاث   زمینا ،پیش  این  با   توجا   باا  ]۹[  .اسااا    جهاانی

  شاده، شاناخت   کامالً طور ب  پایدار توساع  و پایداری خصاو 

.  شاااودمی  مربوط  ملا   ساااازماان  در  برانتلناد  کمیسااایون  با 

 جاهااانای  کامایسااایاون  هامااان  درواقاع  باراناتالانااد  کامایسااایاون

  گروه   خانم  آن رئی   ایتخارب  و  اسا   توساع   و  زیسا  محیط

 ،1۹۸۷ ساال در.  اسا    شاده نامیده نا  این ب   برانتلند  هارلم

 پایدار  توسع  مورد در برانتلند  گزارش کمیسیون مل   سازمان

 ]10[نماید: می اعال   شرح این ب  را

 ب  بدون  کنونی نسااا   نیازهای  کنندهبرآورده پایدار توساااع 

 تاأمین  در  آیناده  هااینسااا   هاایتواناایی  اناداختن  مخااطره

 باال، در   کرشاده تعاریف بر  عالوه  .]11[«اسا   خود  نیازهای

.  اسااا   شاااده  پاایادار  توساااعا   از  زیاادی  تعااریف  تااکنون

 در شااادهانجاا  تعااریف از  هاییمجموع  توانمی  طورکلی،ب 

  پاسخگویی : کرد  ارائ    ی   شرح ب   را  پایدار  توسع   خصو 

 تحما قاابا   ظرییا    با   توجا   آیناده  هااینسااا   نیاازهاای  با 

  و  نگهداری...  طبیعی  سارمای  و  ثرو  حفظ...  هااکوسایساتم

...  بشار زندگی کردن پایدار... نکردن  بدتر...  هاسایساتم ارتقاء

 توساع   و حفاظ    کردن یکپارچ ...  زیسا  محیط از  حفاظ  

 در  پاایاداری  موضاااو   امروزه] 12[...«  کلی  رویکرد  عنوانبا 

 اقتصاااد.  اساا   مطرح دنیا ساارتاساار در مختلف  هایحوزه

 معمااری  و پاایادار  انساااانی  مناابع پاایادار،  کشااااورزی پاایادار،

 ]13[باشند.  می روز  مباحث   ازجمل  پایدار

 پایدار  شاهرساازی و معماری  سام   ب  معماران از  بسایاری

 پاایاداری  عاد   این  با   ایاشااااره  راجرز.  انادکرده  پیادا  گرایش

  جمعیا   چنین  تااری   طول  در  گااههیچ  شاااهرهاا: »نماایادمی

  بین .  انادناداده  جاای  خود  در  را  بشاااری  جمعیا    از  هنگفتی

  ساراسار  در  شاهرها  جمعی   میالدی، 1۹۹0 تا 1۹50  هایساال

 دو  ب   نفر  میلیون  دویساا   از  ک طوریب  شااد، برابر  ده دنیا

  و  شاهرها در بشاری،  تمدن آینده  شا بی. رساید  نفر  میلیارد

  چهار  سا   شاهرها  امروزه،. خورد  خواهد رقم  شاهرها  وسایل ب 

  چهار  سا   حداق   مسابب   و کنندمی مصار  را  جهان انرژی

  بیشاترین   مصار  و تولید مکان  شاهرها. هساتند  جهان آلودگی

 با   تبادیا   هااآن.  بااشااانادمی  اااانعتی  هااییرآورده  مقادار

  ک   پیکریغول  موجودا   اند،شااده  زمین روی بر  هاییانگ 

 ساااانبا   بلعناد،می  را  جهاان  خود،  انرژی  و  مواد  تاأمین  برای

  « کشاانده و  امانبی هایآالینده و ساانگدل  هایکنندهمصاار 

]14[ 

  شاارایط  در  شااودمی نامیده شااهر  بو   اغلب  ک  پایدار  شااهر

  طبیعی پیرامون  هایاکوساایسااتم  و  شااهر  ساااکنان  بین ارتباط

 تحقق  هد   با شاهر  بو   اااطالح] 15[اسا .   تعریفقاب 

 توساع   جریان  جای ب  پایدار  شاهری  ح راه ی  ب  بخشایدن

  محیط   و  طبیعا    بین  تعااما   منااساااب   هاایراه،  ]16[یعلی

  شاهر  بو .  ]1۷[ کندمی  پیشانهاد را شاهری  جوامع در مصانو 

 محیطیزیس    و شهری  ریزیبرنام   ک   اس    ایناحی  ی 
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  شاااهر،   بو   ]1۸[نمااینادمی  یکادیگر  باا  همکااری  با   شااارو 

  با   تعادل در هم ، برای دسااترساای  قابلی    با اساا    شااهری

  و   مجادد  کننادهاساااتفااده  ضاااایعاا ،  دهنادهکااهش  طبیعا ،

  و   آ   بساااتا   چرخا   گر  ارائا   و  ضاااایعاا   کنناده  باازیاایا  

 ]1۹[ .پیرامون منطق  با  یکپارچ 

 

 
 ]20[ای با کمترین انتشار و جای پا : بو  شهر، جامع 1شک  

 

 در تأثیرگذار هایبخش از  یکی  عنوانب  انطبا  سااایساااتمی

  توج  . اسا   شاده  واقع  غفل   مورد متأسافان  پایداری مقول 

  اااور  ب  یرهنگی و اقتصااادی محیطی،زیساا    مسااائ  ب 

  ها ساااختمان در  ساایسااتمی انطبا  تا شااودمی  باعث  توأمان

 هاایمؤلفا   و  الگوهاا  حفظ  برای  منااساااب   راهکااری  عنوانبا 

  توسااع    هایکنگره  و هاکنفران  تمامی در  شاادهبیان  اااالی

 را  مهم  این  با   پرداختن  لزو   و  بگیرد  قرار  موردتوجا   پاایادار

  مورد   در  برانتلند  کمیساایون  در  ک  طورهمان.  کندمی آشااکار

  کننده برآورده پایدار توساع : »اسا   شاده بیان پایدار توساع 

 هاایتواناایی اناداختن  مخااطره با   بادون  کنونی نسااا  نیاازهاای

  ک   طورهمان  «اساا   خود  نیازهای تأمین  در آینده  هاینساا 

  ی زمینا   در  تعریف  ترینجاامع  درواقع  کا   تعریف  این  در

 نباید  انساانی  هاییعالی   اسا    شاده بیان  اسا ، پایدار توساع 

  مخااطره  با   نیاازهاایش  تاأمین در  را  آیناده  هااینسااا   موقعیا  

  با   وساازهاسااخ   عظیم حجم امروزه متأسافان   اما ]21[اندازد

 در.  اسااا    همراه  هااسااارماایا   و طبیعی  مناابع  عظیم  تخریاب 

 مفیاد  عمر  ایران  ازجملا   و  توساااعا درحاال  کشاااورهاای

  کا    حادی  در  اسااا ،  یاایتا   کااهش  شاااد با   هااسااااختماان

 شاوند،می تخریب   نیز  ساال 20 از  کمتر  عمر با  هاییسااختمان

 زمین   در  سرمای  زیاد  بسیار  میزان  دادن هدر بر  عالوه امر این

 آلودگی جدید،  بنای  سااخ    بعالوه قبلی  سااختمان مصاال 

  هاای زباالا   از  نااشااای  آلودگی  هوا،  آلودگی)  محیطیزیسااا  

 را  بسایاری  یرهنگی  مشاکال  و(  ااوتی آلودگی  سااختمانی،

  کردن   روزبا   و  انطباا .  ]22[داشاااا    خواهاد  دنباال  با 

  ها سااختمان  نوساازی یرآیند از بخشای  عنوانب   هاسااختمان

  قرار  کار  دسااتور  در  هاارگان در  شااهری  مرم    عنوان تح  

  حبیبی   دکتر  ساوی از شاده ارائ  تعریف ب   توج  گیرد، بامی

 معاادل  توانمی  را  (Adaptation) «کردن  روزبا   انطباا ،»

 انطباا .  گریا    کاار  با   «شااادن  روزبا »  یاا  «کردن  روزبا »

  شارایط  ایجاد  با ک   اسا    اقداماتی  سالسال   شاام   اااطالحاً

  و  کالبد میان  ساازش کالبدی  - یضاایی  ساازمان در  مناساب 

 ]23[گردد.می  سبب  را  امروزی نیازهای  با  کهن یضای

«Adaptation» بخش  دو  از  التین  در «Ad»  با »  معنی  با» 

 توانیممی  ک  در.  اساا   آمده  مناسااب  معنی  ب  «aptare» و

 هر. کنیم  معنی کردن روزب   و  درآوردن  تناسب ب   را  آن معنای

 تغییر  منظورب  نگهداری و تعمیر  شااام   ساااختمان در  کاری

  . ]24[گویناد  را  ساااااختماان  عملکرد  تواناایی  و  ظرییا  

  و   سااااختمان کردن روزب   برای مداخل   هرگون   مثالعنوانب 
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.  اسا    موردنیاز یا  و  موجود  شارایط ب   توج   با  مجدد  اساتفاده

  شارایط .  شاودمی  شاام  را  اساتفاده در تغییرا   نوعی عمدتاً

  وجود   ساااختمان  ی  در  مداخال  توااایف  برای مختلفی

  کا   مرما    کردن، روزبا   بخشااای،توان  نوساااازی، ماانناد دارد

 از  حتی.  ]25[شاوندمی  اساتفاده متراد   عنوانب   اوقا   گاهی

  مارکوس   مثالعنوانب   وساازسااخ    اانع   در  برخی  ساوی

  شارایطی  در  وساازسااخ    جهان در متأسافان   ک   کرده  اشااره

  گریت    اشاتباه هم  با  بازگشا   و  بازساازی تبدی ، بخشای،توان

  برای   انگلساتان در نوساازی،  ،«Refurbishment» شاوندمی

  ااور  ب «  Adaptation»  کار از  ایگساترده تواایف طیف

 .]26[.  شودمی  استفاده  گسترده

 عد  و  قوانین  اجرایی  ضاامان   نداشااتن دلی  ب  متأساافان 

 این نظر ب  تا  اساا   شااده  باعث  زمین  این در  کایی مطالعا 

  کایی   اقتصاادی بازدهی از  گذارانسارمای  ازنظر هاپروژه  نو 

  ها ساااختمان  تخریب  اثر در ک   هاییزیان. نباشااد  برخوردار

 نگیرد  قرار توج  مرد  چنانچ   گیردمی قرار  شاهرها  موردتوج 

  جه   خال   کامالً نشااود، انجا   کایی مطالعاتی هایطرح و

 .]4[  ایم.برداشت  قد   شهری پایدار توسع 

  باا   توانمی  را  دارینگا   و  تعمیر  و  انطباا   نوساااازی،  اهمیا  

 ب   توج   با. ساانجید  وسااازساااخ    ااانع    خروجی  کم 

  سااختمانی   هایپروان   بررسای  در  گریت   ااور   هایبررسای

 مشااهده و(  وساازسااخ   اانع    خروجی بررسای ااادرشاده

 ب   توج   اهمی   تخریب ب  شااد   رشااد ب   رو  درااادهای

 پی شاارایطشااان ب   توج  با  هاساااختمان انطبا  و نگهداری

  ساااختمان  از نگهداری  مختلف  مراح  زیر نمودار در. بردیم

 را  سااختمان در مداخل   شاد   آن  اسااس  بر ک  زمان طول در

 .]2۷[اس .   شده داده  نشان کرد،  گیریاندازه توانمی

 

 
 .]26[پذیریهای مختلف انطبا : مداخال  در گزین 2شک  
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 : اهدا  معاارسازی مکان )نگارندگان( 3شک  

 

 در ک  پایداری تطبیقی مجدد  استفاده  توج قاب  معیارهای

  تائید پروژه کنندگانشرک   توسط و شدهشناسایی ادبیا 

اس . پژوهش از نظر ابزارسازی و تحلی  ابزاری، از   شده

 پشتوان  ای قوی برخوردار اس .  

 
 آمده از ادبیا  تحقیقدس : معیارهای ب 1جدول

 ادبیات  توصیف  معیار

 اقتصادی -عملکردی

Yung & Chan, 2012 
  تجاری هاییعالی   طریق از مالی تأمین وسع  

 دوا قاب 
 دوا  اقتصادی

English Heritage, 

1997; Feilden & Jokilehto, 

1998 

 ک  جدید استفاده توسط ایجادشده مشاغ  تعداد

 کندمی کم  ملی و محلی اقتصاد ب 
 ایجاد شغ  

English Heritage, 

1997; Feilden & Jokilehto, 

1998 

 و منطق  در درآمد و گردشگری انع   ایجاد

 . کشور
 گردشگری 

Steinberg, 1996; Nasser, 2003 
 از ناشی اقتصادی بازده مقاب  در نوسازی هزین 

 هزین   کارایی جدید  استفاده

Bullen & Love, 2010  ( نگهداری هزین   ازجمل ) آینده عمر چرخ  هزین 

 اجتماعی

Feilden &  ;Steinberg, 1996

Rodwell,  ;Jokilehto, 1998

Tweed &  ;Stubbs, 2004 ;2003

Sutherland, 2007 

  هوی   ایجاد و مکان ب  بستگیدل و  تعلق احساس

 مشترک یرهنگی
 هوی  و مکان ح 
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Nasser, 2003 
 زندگی تداو  از اطمینان  برای هاساختمان تصر 

 .کندمی کم   مکان یرهنگی اهمی   ب  ک  هاآن 
 اجتماعی  زندگی تداو 

al.,  Pendlebury et ;2002Chiu, 

Nasser, 2003 ;2004 
  گسترش طریق از منابع عادالن  توزیع تسهی 

 .آموزش و عادالن  دسترسی
 یراگیری  و  اجتماعی انسجا 

 فیزیکی 

Stubbs, 2004; Tweed & 

Sutherland, 2007 
 ساز وتوج  ب  قوانین ساخ  نظار  بدون وسازهایساخ  

Venice Charter 

 زمین ) منطق  خصوایا   و شهری  الگوی وسع  

  شده حفظ زمین  کاربری تغییر اور  در( بنا

 . اس  

  و تاریخی حفاظ  از محیط

 شهری  الگوی

 سیاسی-حقوقی

al., 2008 Langston et 
 مقررا  با مطابق  تطبیقی مجدد استفاده میزان

 اس   موجود محیطی و  ریزیبرنام  ساختمانی،
 قانونی  مقررا  رعای  

 تکنولوژیک 

Nasser,  ;Stubbs, 2004

2003English Heritage, 1997 
 طراحی سیستماتی   معاارسازی با استفاده از دانش ینی زمان 

 
 پذیری در معماری پایدار ای مطالعا  انجا  شده در خصو  انطبا  سیستمی و انطبا  : خالا  2جدول

نویسنده  

 )گان( 
 اصلی  مرتبط  نتایج ادبیات در اصلی سهم عنوان

  هایروش

 مورداستفاده

  مطالعه به مربوط هایمحدودیت

 حاضر 

  منبع

 استراتژی؟

Masud-

All-Kamal 

et al  
(2021) 

  سبزترین

  کمی: ساختمان

  ارزش کردن

  محیطیزیس 

 مجدد استفاده

 ساختمان  از

  با    تاا  گزارش  ترینمقاالا ، کااما   این

 ب . اس  موضو   این مورد در  امروز

 اس  شده   کر ادبیا    در  مکرر  طور

  مزایاای  برای را روشااانی  منطق زیرا

 از مجادد اساااتفااده  محیطیزیسااا 

 .کندمی بیان هاساختمان

  ی  عمر چرخ  یاز

  بیشترین با را ساختمان

  محیطیزیس  اثرا  

  اثرا  . کندمی  تعریف

  نوسازی  محیطیزیس 

  از درادی عنوانب  را

 جدید وسازهایساخ 

 .کندمی کمی 

 مطالعا  

 موردی

  و تخریب

 استفاده مجدد

  از استفاده با را

  چرخ  ارزیابی

  مقایس  زندگی

 کندمی

 خا   طور ب   وتحلی تجزی   اگرچ 

 کلی  نمای ی  اما نیسا ، ایچرخ 

  ارائاا   زناادگی  چرخاا   مراحاا   از

 عنوانبا   را  عملیااتی  یااز  و  دهادمی

. کندمی  شااناسااایی مرحل   ترینمهم

  اثارا   عاناوانباا   ویاژهباا   امار  ایان

 مهم  عملیااتی  یااز  محیطیزیسااا 

  انرژی  وریبهره  از  یراتر.  اساااا 

 مجادد اساااتفااده  مطاالعاا   در  اغلاب

 شاااود می  گریتا   ناادیاده  تطبیقی

 مرحلا   با   منجر  مقاالا   این  بناابراین،

 ک  شااودمی برداریبهره و اسااتفاده

.  گیرد  قرار تأکیاد مورد اینجاا در  باید

  وتحلیا تجزیاا   مقااالاا   این  تمرکز

 بالقوه  محیطیزیسا  مزایای  تجربی

  از  CO2  در  جوییااااریا   ماانناد

 ن   اساا   مجدد  اسااتفاده هایپروژه

 .مزایا ب  دستیابی چگونگی

 خیر 

Conejos 

ang 

Langston 

(2010) 

  برای طراحی

 مجدد استفاده

  تطبیقی

 برای  را  معیاارهاایی  مقاالا  مهم  این

 هایسااختمان  تطبیقی مجدد اساتفاده

 ارائاا   طراحی  نظارازنقاطاا   جاادیااد

 هد  دو مقال  این

  ،CE رویکرد االی

  ردپای و طوالنی عمر

  مرور بررسی،

  ادبیا ،

 مطالعا  

  محیطیزیسااا   نویساااناده اثرا  

 برجسات   را طراحی  مرحل  با  مرتبط

 برای  طراحی  مثاال،عنوانبا   کناد،می

 بل 
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  در ساختمان

 . آینده

 بااناادیرتااباا   اباازار  و  کااناادماای

adaptSTAR  دهدمی  توسااع   را  .

 را  پااایااداری  ارزیااابای  هااایروش

 ک  کندمی  تأکید و کندمی توااایف

 هایساختمان برای  هاروش این  اکثر

 .هستند  جدید

  برجست  را اکولوژیکی

 .کندمی

 تحلی  موردی،

 تجربی

 و  محیطیزیسااا   پایداری  اهدا »

 اختالال    رسااااانادن  حاداقا   با 

.« کنادمی  کما   ماداو  زیساااتگااهی

  ارائاا   مقااالاا   وظیفاا   حااال،بااااین

  چرخا   از  مرحلا   هر  در  راهبردهاا

 انجا  پیشاانهاد ک  طورهمان حیا ،

 .نیس   دهد،می

Liu et al 

(2021) 

  از استفاده

 هایشاخص

 برای پایداری

 میراث  مدیری 

  مروری: شهری

 مطالع  25 بر

 موردی

  انتشاار شاام   پرکاربرد  هایشااخص

CO2،   کاااهاش  ماواد،  بااازیااایاا 

  آگاااهای   ماواد،  و  ماناااباع  مصااار 

  آلودگی،  کم اجرای  محیطی،زیساا 

 و  انرژی  کاارآماد  هاایزیرسااااخا 

 را  منطقا   محیطیزیساااا   کیفیا 

 .کندمی شناسایی

  از تریطوالنی یهرس 

 پرکاربرد هایشاخص

 شاخص 20 ب  را

  از حفاظ  کلیدی

 پایدار شهری میراث 

 قابلی » مانند آورد،می

 « موجود مواد بازیای 

 25مرور 

 موردی  مطالع 

 ایچرخ  اندازچشااام  بازنگری  این

  هاییاسااتراتژی یا  کندنمی اعمال را

 شاناساایی  هاشااخص اجرای  برای را

 .کندنمی

 بل 

Martínez 

de 

Estarrona 

et al 

(2018) 

:  درون رشد

 اندازچشم

 اقتصاد

 برای ایچرخ 

 رقابتی  اروپای

  سااناریوهای  بررساای  ب   گزارش  این

  بزرگ اااانایع برای آینده  توساااع 

 اروپاا  در  سااااختماان  بخش  ازجملا 

 در سااانااریو هر خروجی. پردازدمی

(  TCO)  کننادهمصااار   تولیاد  کا 

  گزارش  این.  شاااودمی  گیریانادازه

 باااازساااااازی،)  چاااارچاااو  

 حلق ، سااازی،بهین  گذاری،اشااتراک

  ارتقاا  را(  تباادل  سااااازی،مجاازی

 .دهدمی

  گزارش، این اساس بر

 ایدایره  سناریوی ی 

 ساختمان بخش برای

  را TCO اس  ممکن

 کاهش دراد 50 تا

  اندازچشم ی . دهد

 محیط/شهر ایچرخ 

  بیان را شدهساخت 

 .کندمی

  سناریو تحلی 

 سازیمدل با

 اقتصادی 

 محادودتر  دامنا   ازنظر حااضااار  کاار

  اساتفاده ساود محاسابا    از اسا ،

  عامالای   راهاباردهااای  و  کاناادنامای

  ارائا   خواننادگاان  با   را  بسااایااری

 .دهدمی

 بل 

Pomponi  
et al 

(2016) 

 و کاهش تجسم

 در کربن کاهش

 محیط

 – شدهساخت 

  چ  شواهد

 گویند؟می

 متنو   اسااتراتژی هفده نویسااندگان

  با    ادبیاا    از  کا   را  CO2  کااهش

 .کنندمی بحث  اند،آورده دس 

 داد نشان هاآن مطالع 

  از  وسیعی طیف ک 

  موردنیاز هااستراتژی 

  هیچ زیرا اس ،

 کاهش در  استراتژی

 مؤثر CO2 تجسم

 .نبود

 ادبیا   بررسی

 متاآنالیز  و

  عمیق وتحلیا تجزیا   یا   مقاالا   این

 تماا   در  یاایتا تجسااام  CO2  از

.  دهادمی  ارائا   زنادگی  هاایچرخا 

 باالقوه  اثرا    ساااایر  باا  حاال،باااین

 و شااودنمی  ترکیب  محیطیزیساا 

 .دارد تمرکز کربنکم اثرا   بر تنها

 بل 

Debacker 

et al 

(2016) 

D1 از  ترکیبی  

 هنر  آخرین

 مطرح  را  مهم ساؤال این  گزارش  این

 برای  ساااخ /طراحی چرا: »کندمی

 با )  هنوز ایچرخا   اقتصااااد و  تغییر

 یعلی سااختمان  روی  در(  کام  طور

  ادغاا    مرتبط  هاایسااایااساااا   و

 مشاااخص  تحقیق این  «اناد؟نشاااده

 بخش  در  ای بودنچرخا   کا   کنادمی

  بین  قوی تعااما   نیاازمناد سااااختماان

 همچنین،.  اسا  ااالی یازهای تما 

 کا   کننادمی  مشااااهاده  نویسااانادگاان

 کند  تغییر اسا ، کارمحایظ  اانع 

 گران  بساایار ایچرخ  هایح راه و

 .شوندمی گریت  نظر در

  مشاهدا   اساس بر

 نویسندگان خود،

  عمر چرخ  مراح 

  عنوانب  را ساختمان

 ساخ ، »طراحی،

  استفاده و استفاده

 توایف مجدد«

  مراح  و کنندمی

  را  یاز هر یرعی

 شرح. کنندمی  توایف

  و کنشگران از عمیقی

  هر در هاآن هاینقش

 دهد می  ارائ  مرحل 

  پروژه گزارش

 اروپا اتحادی 

 پروژه برای

 هاساختمان

 بان  عنوانب 

 مواد 

 ارائا   زیاادی  شاااواهاد  گزارش  این

 پیشااانهاادی  چاارچو    کا   کنادمی

 بخش این در  کنشااگر  چندین برای

 با پیشانهادی چارچو  . اسا  مفید

 یااز  کا   اسااا   موایق  گزارش  این

 مقاابا ،  در.  اسااا   حیااتی  طراحی

 یااز شااااما  پیشااانهاادی  چاارچو  

 .اس  خا   مواد استخراج

 بل 
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Aytac et 

al (2016) 

 مجدد استفاده

 عنوانب   تطبیقی

  استراتژی ی 

 جه  در

 آوریتا  

 شهری

  پتانساای  برای را  طراحی مالحظا  

 هایسااختمان  تطبیقی مجدد اساتفاده

 هااایتائاوری  تارکایااب  بااا  ماوجاود

 و  اکاولاوژی  از  پااذیاریاناعاطااا 

  معمااری   از  سااااختماانی  هاایالیا 

 .کندمی پیشنهاد

  االی مرتبط نتایج

  با هاالی  نگاش 

 معیارهای

adaptSTAR  اس  .

  نظری توسع 

 برای پیشنهادشده

 استفاده هایاستراتژی »

  تطبیقی مجدد

 جالب پذیرانعطا 

 با خوبیب  و اس 

  مطابق   CE مفاهیم

 .دارد

 نظری  مطالع 

 کناد،می  اشااااره مقاالا   کا  طورهماان

  هااای الیاا   برای  دقیق  معیااارهااای

  سااختمان عمر  اسااس بر  سااختمان

  موردنیااز  محصاااول  عمر  چرخا   و

  تا را  نیاز  این یعلی پیشاانهاد. اساا 

  زیارا  کاناادمای  بارآورده  حاادودی

 چارچو   در  را دقیق  هایاستراتژی

 .دهدمی قرار محصول عمر چرخ 

 خیر 

Munarim 

et al 

(2016) 

  سنجیامکان

  محیطیزیس 

  بناهای بازسازی

 میراثی

  محیطیزیسااا   اثرا    مطاالعا   این

 از مجادد اساااتفااده با شااادهاجتناا  

  اسااتفاده با را  موجود  هایساااختمان

 عدساای حیا   چرخ   هایتحلی  از

(LCA  )دهادمی  قرار  موردبحاث  .

 و  انرژی  مصااار   عمادتااً  هااکاانون

 .هستند CO2 تجسم

  مزایای مقال  این

 استفاده محیطیزیس 

  از تطبیقی مجدد

  تائید را هاساختمان

 نویسندگان. کندمی

  LCA ک  دریایتند

 شاخص ی 

 برای اعتمادقاب 

  محیطیزیس   تأثیرا  

 .اس 

 مرور ادبیا  

 LCA  مقررا    و  هاروش  این مقال 

  مفهو  .  کنادمی  بررسااای  را  موجود

 یایت توسااع  ساااختمان  عمر چرخ 

 عمر  چرخ  رویکرد با  شادهتواایف

  رویکرد.  اسااا  متفاو   چارچو  

Munarim  کاااماالً  هاماکاااران  و 

 عمر  پایان اگرچ   نیساا ، ایچرخ 

 اساتفاده بازیای ، مرحل   عنوانب  را

 مرحل  عنوانب  بخشایتوان و  مجدد

 حال،بااین.  دهدمی  قرار  هد   جدید

 پژوهشای  هایدر انگیزه نویساندگان

 زمین  در  این ب  مربوط  مشااهدا   و

 .اندمشترک حاضر مطالع 

 خیر 

Heidrich 
et al (2017) 

  انتقادی بررسی

  در تحوال  

  سازگاری

 ساختمان

مقاالا  »وضاااعیا  هنر« را ارائا   این  

چرخا    مورد  در  مقاالا   دهاد. اینمی

 هایمدل و تئوری بلک  هنر نیساا ،

 هایالی  با را ساااختمان  سااازگاری

  خادماا ،   هاا،طرح  یضاااا،  اجتمااعی،

 و محیط  سااای ، ساااختار، پوساات ،

 .کندمی ارائ  اطرا  را

 راهبردهای و ابعاد

  روشن را پذیریانطبا  

  بیشترین و کندمی

 هایویژگی  ب  استناد

 یادداش   را سازگاری

 .کندمی

 مرور ادبیا  

  بایان  هااایبارهاماکاناش  ماقااالاا   ایان

 برجساااتا   را  سااااختماان  هاایالیا 

  سااازگاری  هایاسااتراتژی. کندمی

 چاارچو    توساااعا  در  هااالیا   برای

 .بودند مفید

 بل 

Kubbinga 

et al (2017) 

  محیط ی 

 با شدهساخت 

.  آینده اثبا  

چرخ   : هلند

 اقتصادی و

ABN 

AMRO 

 و  ABN AMRO  هلنادی  باانا 

چرخ  اقتصاادی و   اجتماعی شارک 

 برای  را  CE  رویکرد  پیاااماادهااای

  دیدگاه  با وساااازسااااخ  اااانع 

 برسااخ  و  کنندمی بررسای هلندی

 CIRCL ABN  ساااااخاتامااان

AMRO   تاأکیاد  خاا   طور  با  

 .کنندمی

  از عالی کلی نمای

 ک  موضوعی

  ارزش هایزنجیره 

  استفاده در را جدید

  شناسایی تطبیقی مجدد

 .کندمی

  گزارش

 وکارکسب

  زنجیره  هااایماادل  چااارچو    این

  هااستراتژی  عنوانب   را  جدید  ارزش

 .کندمی ترکیب

 بل 

Ghisellini 

et al 

(2018) 

 هاهزین   بررسی

 مزایای و

  محیطیزیس 

 اقتصادی و

 اقتصاد رویکرد

 در ایدایره

 ضااایعا   مورد در  عمیق  بحث  این

C&D،    چارچو CE 

ک   C&D ضاایعا   از اساتفاده با  را 

 و  مجدد  اساتفاده  دادن، شاام  کاهش

 کند. اینمی اساا  را اعمال بازیای 

 هااایروش  هاامااچااناایاان  مااقااالاا 

  رویکرد  یا   مقاالا   این

  را  محصاول  عمر چرخ 

 اعماال ضاااایعاا   برای

 یاا   کاا   کااناادماای

  از  ماهام  گایاریاناادازه

. اساااا   CE  رویکرد

 ادبیا   مرور

 عمر، پاایاانی  مرحلا  در  زباالا ،  گرچا 

  تااأثایارا    بارای  ماهامای  ماعایااار

 اس ،  CE  ب  مربوط  محیطیزیس 

. انارژی  و  کاربان  ماثااالعاناوانباا 

کاااهش  اساااتفاااده  دادن،  همچنین 

  محدودی   تفسااایر  بازیای  و  مجدد

 بل 
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  بخش

 و وسازساخ 

  بررسی  تخریب

 ادبیا 

 برای  را  ادبیاا    در  مورداساااتفااده

 و  ماحایاطایزیساااا   اثارا    تاعایایان

 اقتصادی و  محیطیزیس   هایهزین 

 .کندمی بررسی

  تاائیاد  نویساااناادگاان

ناظار  کاا   کاناناادمای   باا  

 اثرا   نوساازی  رسادمی

 کمتری  محیطیزیساا 

 و  تخریاب  با   نسااابا 

 جدید  وساازهایسااخ 

 امااا  کانااد،مای  ایاجاااد

  نسب   اقتصادی  ازلحاظ

 جدید  وساازسااخ  ب 

 .دارد کمتری رقابتی

 ک درحالی.  اسااا  CE اااااول از

  توسااط  R9 تا  R0  هایاسااتراتژی

Potting  توضااای   همکاارانش  و  

 در ک  طورهمان.  اساا   شااده داده

 یا   اسااا   شاااده  اقتبااس  اینجاا

 و  تردقیق  سااااختاارمنادتر،  رویکرد

 در  CE  درک  باارای  ماافاایاادتاار

 اساتفاده و طورکلیب  وساازسااخ 

 .اس  خا  طور ب  تطبیقی  مجدد

Adams et 

al (2017) 

-چرخ  اقتصاد

 در ای

:  وسازساخ 

  یعلی، آگاهی

 و هاچالش

 توانمندسازها

  کنندگانشرک   از نویسندگان

  آگاهی، تا کنندمی  نظرسنجی انع 

  در را توانمندسازها و هاچالش

 .بسنجند CE هایاستراتژی  مورد

  نتایج بر عالوه

 خود االی تحقیقا  

 توجهیقاب  شکا  ک 

  زمین   این در دانش در

 کند،می ایجاد

 جدول ی  نویسندگان

 هایجنب   از مختصر

CE چرخ  مراح  در  

  منتشر  ساختمان عمر

 .کردند

  و بررسی

 .ادبیا   تحلی 

 و آدامز ک  ایچرخ  اقتصاد جدول

 ادبیا ، از برگریت . همکاران

  یعلی پیشنهاد ب  مثال ترین نزدی 

  حال،بااین. اس  شدهشناسایی 

 مفهو  از استفاده با را هااستراتژی 

R0-R9 کندنمی  تفسیر یا  اعمال. 

 بل 

Pomponi  
et al 

(2017) 

-چرخ  اقتصاد

  محیط ای برای

 ی : شدهساخت 

 چارچو  

 تحقیقاتی 

  برای را چارچوبی مقال  این

  محیط  برای CE تحقیقا  

. کندمی پیشنهاد شدهساخت 

 هایاستراتژی  و شرایط حال،بااین

CE در را وسازساخ  بخش در  

 . دهدنمی تشخیص چارچو   ی 

 اجزای چارچو   این

  سط  ب  را تولیدی

 ب  را هاساختمان خرد،

 شهرها  و میانی سط 

  کالن سط  ب  را

 . دهدمی اختصا 

 ادبیا   مرور

مطالعا    با حاضر مطالع  مقاب ، در

(Ghisellini et al., 2016 ) ک  

 موایق اس  محصوال   خرد سط 

در   هاساختمان  مورد این در اس .

  محیط ی   در گذار در خرد سط 

 مقاب ، در. هستند پایدار شدهساخت 

 در را هااستراتژی  یعلی مطالع 

 . دهدمی  قرار CE چارچو  

 خیر 

 هاکتا  

Wilkinson  
et al 

(2014) 

  سازگاری

 ساختمان

  نوآوری: پایدار

 گیری تصمیم در

 هایتئوری  بین و  دهدمی  توضای   وضاوحب   این. اسا  متمرکز  تجاری هایسااختمان  تطبیقی  مجدد  اساتفاده موردی  مطالعا   بر کتا    این

 ضروری موضاو  ب  مندعالق  طراحی  متخصاصاان و معماران برای آن خواندن. کندمی برقرار  ارتباط پایداری و  تطبیقی  مجدد اساتفاده ایجاد

 .اس 

Carroon 

(2010) 

:  پایدار حفظ

  کردن سبز

 هایساختمان

 موجود 

 ضروری  منبع ی این. دهدمی پوشش  را ضایعا    کاهش  و  منابع سازیبهین   انرژی، ازجمل  موضو   ینی و  نظری  هایجنب  تما  کتا    این

 اس  ترینی مخاطبان برای
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  ریزی برنااما   1۹2۹  ساااال  از  آهن کرج، پ کاارخاانا   و 

(  رضاااشاااه ) اول  پهلوی 1۹3۹ سااال در  اما  شااد،  آغاز پروژه

  طبق  کار  اگرچ   .گذاشاا   سااال این در را  بنا  ساانگ اولین

  حمل    ایران ب   متفقین  ک   1۹41 سال  در  اما ری ،  پیش برنام 

 اتا   ویاادار مهنادساااان از  برخی.  بود نااتماا  هنوز  کاارهاا  کردناد،

 ماأموریا    اداما   با  ماایا   کا درحاالی  ماانادناد  بااقی  1۹43 ساااال

  جنگ   ک  بود  دریا  در  هنوز آال ماشاااین از  بخشااای .بودند

 در بقی  و شاد  تصار   متفقین  توساط و شاد آغاز دو   جهانی

.زد زنگ  و ماند باقی آلمان

 
 ]43[کرج  آهن و  کارخان  : تاریخچ 4شک  

 

 را کرج  کارخان   خواس  می دول    دو ، جهانی  جنگ  از  پ 

  تراورس،  ری ،  ساااخ   برای(  ساانگزغال  وجود  شاارطب )

  مشااااوران   گزارش  حاال،کناد. باااین  تکمیا   ور   و  تیرآهن

  بیشاتر »  تاکنون زمان  آن از  ک  کندمی  تواای   کشاور از  خارج

 گفت   یوالد  اانع   ی   درباره ایران در دیگری  اانع   هر از

  خود   تمای  بر دول    اساا «، زیرا شاادهانجا   کمتر  و شااده

  جریاان   و  کرد  پاایشااااری  یوالد  کاارخاانا   یا   داشاااتن  برای

  ک   کرد استخدا   را  مشاوران از مختلف  گروه 25 از  مستمری

.  نیسا    دوا قاب  یوالد  کارخان  ک  رسایدند  نتیج   ی  ب  هم 

  قرارداد  ک   کرد  موایق   1۹52  ساال در  کروپ  شارک    اگرچ 

 در.  جهانی  بان  اما کند،  تمدید  آسایا   سااخ   برای را  خود

  ساااال  در.  کرد  خودداری  پروژه  ماالی  تاأمین از  1۹5۹  ساااال

 مساتقر  کایزر  مهندساین  شارک   توساط  ک   پیشانهادی ،1۹61

 اول  یااز  عنوانبا   کرج  در  نورد  کاارخاانا   یا   برای  لنادن  در

 همچنین  بود، شااده تهی   یکپارچ  یوالدسااازی  کارخان  ی 

  متوقف   ازآنپ   پروژه  این.  نبود  IBRD  ماالی  تاأمین  با   قاادر

 شده  داده  تخصیص توسع  سو   برنام   در  بودج   اگرچ  شد،

  خوزساتان  در  خصاواای  گریریخت   کارخان   ی   طرح.  بود

(  ساااال  در  تن  35000)  وارداتی  ضاااایعاا   یرآوری  برای

 زمانی  شد، محقق  1۹63  سال در تنها  پروژه این.  شد تصویب 

 ساوئدی  شارک    ی  و خصاواای ایرانی  ی  بین  توایقی ک 

 همین در. شاد  حااا   ضاایعا   یوالد  کارخان   سااخ    برای

  پنج  گریریخت   ی   ارتش  سااازیمهما   هایکارخان  حال،

  الکتریکی   قوس  گریریختا   یا   ایران  دولتی  آهنراه  و  تنی

  ی   ایران،  سااازیماشااین.  آوردند  دساا   ب  روز در تنی 10

  گری ریخت   کارخان   ی  1۹60 ساال در  خصاواای،  شارک  

 عمدتاً.  ساااخ    تن 6000 ساااالن   ظریی    با اهواز در چدن

سااخ  این مجموع  ارزشامند  .کردمی تولید چدنی هایلول 

بر اساااس اسااناد وزار  خارج  ایاال  متحده توسااط ی   

-Demagکنساارساایو  بین المللی با مدیری  د ماگ آلمان )

Krupp  )  و با همکاری شاارک  هایی از سااویی ، اتریش و

بلژی  انجا  شااده اساا . طراحی بنا را دو معماری معرو  

جی. م ی ر بر عهاده  آلماانی با  ناا  هاای ماارتین هاایمن و هاان   

داشاات  اند و کارگران و مهندسااین ایتالیایی هم در عملیا   

سااخ  مشاارک  داشات  اند.  خان  های مهندساین آلمانی ک   

هکتااری در ساااوی دیگر جااده    16هم اکنون در محادوده  

ااالی مشااهده می شاود، ب  نوعی ساب  مدرن باوهاوسای را 

وان متریال ااالی  تداعی می کند ک  در آن از آجر بومی ب  عن

اساااتفااده شاااده اسااا . بر روی تاابلوی ااااالی مجموعا   

اقاامتگااهی، یا  مربع قرمز در کناار مثلاث زرد و دایره آبی 

ترسایم شاده اسا  ک  ایراد حاضار در ساای  تصاوکر می کنند  

کا  نماادی از آلماان هیتلری اسااا ، در حاالی کا  این ترکیاب  
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نا  شاال م ر  بندی ک  در چند تابلو در مجموع  تکرار شااده و  

در پایین آن نوشات  شاده، یکی از الگوهای مشاهور باوهاوسای  

اساا  ک  برای تزیین محوط  اسااتفاده شااده اساا . از این 

ساا  نمون  موجود بود ک  در بازدید  13۹6تابلوها در سااال 

تنهاا یکی از آن هاا، کا  در کناار پرچین محوطا    1400ساااال  

قرمز درون   قرار گریتا ، بااقی مااناده اسااا  کا  در آن مربعی

مثلثی زرد، و هر دو باا هم درون دایره ای آبی محااط شاااده  

با ورود متفقین عملیا  ساااخ  کندتر  1۹41اند. در سااال 

شاد، اما تعدادی از مهندساین و کارگران خارجی خطر جانی  

ب  یعالی  ادام  دادند  در  1۹43را پذیریتند و در ساااای  تا  

ان ایرانی در این دوران مهنادس یاات  کا  از تحصااایلکردگا 

خارج بود، سرپرستی کارگاه را در دوران بیماری هان  جی.  

م ی ر بر عهده گری . مرد  محلی ب  کارگران خارجی یعال در 

عملیا  سااااخ  »دویچپاخیگ « می گویند ک  عل  و معنی 

دقیق آن برای اهالی مشااخص نیساا . مجموع  ساارانجا  با  

هندساان و  رسایدن خبرهای پیروزی متفقین و کشات  شادن م

کارگران مشااغول ب  کار در این سااای ، عملیا  ساااختمانی  

متوقف شاااد و مجموعا  متروکا  بااقی مااناد. هم اکنون این 

مجموع  ب  عنوان ی  یراااا  برای تبدی  شااادن ب  مرکز  

 شکویایی و نوآوری دیجیتال کرج شناخت  می شود.  

 

 
 کرج آهن و  کارخان  یعلی وضعی : 5شک  

 مواد و روش

این مقاال  ترکیبی از نو  کیفی در کیفی اسااا  ک  در مرحلا   

اول برای شااانااخا  و اساااتخراج نظریاا  در معیاارهاای 

  های یرهنگی و جنب -اجتماعی  هایاقتصاادی، جنب   هایجنب 

  نظری اساتخراج گردید تا ییزیکی از ادبیا  و محیطیزیسا  

ی  با اساتفاده از دانش پیشاین و کدگذاری و اساتنتاج و مقایسا 

 معماری  اسااس  بر سایساتمی انطبا   و معااارساازی  هایداده

بندی  پایدار اساتخراج شاود و ساپ  در مرحل  بعد برای دسات 

  پژوهی( ارتباط آن معااارساازی این آثار از روش دلفی )آینده

پایدار مطلو  سااخت    معماری  اسااس بر  سایساتمی انطبا  و

های مؤثر ب  گیرد. بر اسااس گفتمانشاد موردسانجش قرار می

نمرهآن در هاا  نتاایج  بادهناد.  زیااد  تاا خیلی  کم  ای خیلی 

شااود. در اااور  نمودار یراوانی ب  نمایش گذاشاات  میب 

مرحل  آخر برای تدقیق نتایج برای هر ی  از ابعاد از ضریب  

پژوهش از نظر روش شاناسای با    ]44[شاود.اساتفاده میشاانون  

ساایر پژوهش های این حوزه همراساتا طراحی شاده اسا   

[  با  گونا  ای کا  با  خوبی از روش هاای عاددی 45-55] 
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[ و یا مرم  ابنی  و  60-56تحلی  معماری و شااهرسااازی ] 

[ اسااتفاده نماید. نحوه انتخا  متخصااصااان 62-61بای  ] 

در ساای     کساانی ک  دارای ساابق  اجراییترتیب بود ک   اینب 

  اسااالمی   ااانعتی موردنظر بودند و یا اساااتید دانشااگاه آزاد

کرج ک  احاط  ب  موضاو  پژوهش و ساای  اانعتی   واحد

 ها اور  گری .موردنظر داشتند، مصاحب  با آن

 
 های ایراد موردمصاحب  : ویژگی3جدول

 تعداد افراد تخصص 

 12 معماری

 ۹ مدیری 

خدما    شرک کسانی ک  دارای سابق  اجرایی بودند )کارکنان 

 ایران(  یوالد بازرگانی 
14 

 35 ک  

 های تحقیقیافته

های ااور  گریت ، کدهای  نخسا  با اساتفاده از مصااحب 

معااارساازی و اساتفاده مجدد مفهومی در خصاو  انطبا  و 

 گردد.آهن کرج استخراج میاز کارخان   و 
 های اور  گریت  ای از مصاحب : خالا  4جدول 

 مفهوم  مقوله متن مصاحبه

  500  دارای  و  آجری  نماای  باا  اداری  سااااختماان

گردیاده،   احاداث  دوطبقا   در  و  زیربناا  مترمربع

 آلمانی  معماری  ساب  از  متأثر آن  معماری شایو 

 اس .  برخوردار  ایالعادهیو  استحکا   از  و اس 

نیما    نمااهاایطاا   و  آجری  هاایبنادیقاا   جزبا 

 ساختمان  بیرونی نمای  بدنۀ بر ک   برجست   هاللی

  گونا  هیچ  اسااا ،  شاااده  اجرا  و  طراحی  اداری

 .ندارد  وجود دیگری  تزئینا 

  در  کارخان  این  تأسااایساااا  و هاساااازه  بقایای

  ااااور  ب  کرج  آبادشااای   ب   معرو  اراضااای

 از  بیش  از گاذشااا   پ .  شااادناد  رهاا  کاارهنیما 

 کنار و  گوشا  در  اساتوار  و  ثاب   بقایا این  قرن،نیم

این   کرج  شاهر توساع   با.  ماندند  باقی  اراضای این

 با   توجا  باا  و  گریتا   قرار شاااهری حوزه در  منظر

 را  مناسابی  منظر  اکنونهم  ساای ، این شادن رها

 .بینیمنمی  ناحی  این در

 سازه معماری 

 تزئینا  
 ییزیکی

  طراحی   دوطبق  کاره درنیم   آجری  هایسااختمان

.  هساااتند  داخلی  یضااااهای  یاقد  و  اجراشاااده و

  توج   با.  نیسا   مشاخص نیز هااین ساازه  کاربری

  ب   اند،شااده  جوارهم  تولید  هایسااالن با  اینک   ب 

 نظار   و  کیفی  کنترل

 برداری بهره

 گردشگری و ایزایش درآمد 

 محرک توسع  

 عملکردی 

 اقتصادی 
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  سااااختماان   عنوانبا   کا  کاارکردی  رسااادمی  نظر

 .اندبوده دارعهده را نظار   و  کیفی   کنترل

  متروکا    هاایسااااختماان  از  برداریبهره  گونا هیچ

 اس .  نگریت  اور 

  مواااالتی   و  ارتباطی  هایشااهراه  واساطۀکرج ب 

  چنین   نظیر  هاییپتانساای   باید  خود، قوی  بساایار

  دیگر  ایبهاانا   بتواناد  تاا  کناد  را احیاا  هااییساااایا 

  ارتقای .  کن  یراهم را شاهر این  ب   آمدوشاد  برای

  زیرساااختارهای   تقوی   یضاااهایی بعالوه  چنین

  باعث ...(    و  هارساااتوران  ها،هت  از  اعم)  موجود

 سارمایۀ حصاول  و درنتیج   بیشاتر گردشاگر  جذ 

 .شودمی شهر این در  تریعظیم

 خود،  نامطلو   وجود شااارایط با  مناظر گون این

  توانند می  ساوی  از  ااحی   بازیای  ااور  در

 پیرامونی خود  بای   برای  توسااع   محرک  مثاب ب 

 کارخان   ساازی  نو  برای امکانی دیگر  ساوی از و

 شوند.  قلمداد

 یعنی  پروژه،  این  راساااتاای  در  تعااملی  رویکرد

  ریتارهای  با  متناساب  طرح یضاای این  گیریشاک 

  طراحی  از  منظور  کاربران ااور  نگریت  اسا .

 با  متناسااب  ساایسااتم  کاربری  طراحی  اینجا، در

 .اس   یرد حضور  حتی و  نیازها

 هااییمکاانیسااام  از  گیرینیااز هسااا  کا  باا بهره

در کاارخاانا     پاذیری،انعطاا   ازجملا  طراحی 

 محصااول  خود ک   ن کرج اااور  گیردآه و 

تاأمین   راساااتاای  اسااا  همچنین در  تکنولوژی

 با  تعاملی شاکلی  ب   و  یایت  شاک   کاربر  نیازهای

خود   هاایورودی  طریق   از  اطالعاا   دریاایا 

 و  اجساا   شاناساایی ب   اقدا   حساگرها(  و  )دوربین

  جالاوه  اطاالعااا   ایان  پاردازش  بااا  و  کارده  ایاراد

  نیازهای   سااایر یا و  حرک  ب   توج  با را  ایویژه

 از  گیریبهره  باا  خود  درون  یاا  و  اطرا   کااربر

 .گذارد نمایش  ب   پذیرانعطا   مکانیسم

اساااتفااده از تکنولوژی موجاب تقویا  ارتبااط  

 شود.معنایی و همچنین یرمی و اوری می

 طراحی سیستماتی  

 پردازش اطالعا  

 ها و حسگرها دوربین 

 پذیر انعطا  مکانیسم از گیریبهره

 تکنولوژی  

 دارای زباانی  کا   آهن کرجمنااظر کاارخاانا   و 

  هساااتناد   ماا  اطرا   در  متاداول  منااظر  از  متفااو 

  خاطر   ب  و  دهدمی  شاک  را شاهر کرج از بخشای

 تاریخچ  از مهمی  بخش  سااختارهایشاان،  هیب ،

 ارزیابی  شااخص و  اسا   پیرامونشاان  مرد    هنی

 ادراک ایراد 

 منظر  هنی شهر 

 هوی  

 اجتماعی 
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 و  اطرایشاااان  محیط  خود و  از  ایراد  این  هویتی

  شااهر   هنی  منظر  ترساایم  در  کنندهتعیین عاملی

 آیند.می  حسا ب 

  ساکنین زندگی از مهمی بخش  این کارخان  ب 

 از مهمی بخش انع  و  اس  گشت  بدل  محیط

 . سازدرا می هاآن هوی 

دارای    این سااااختماان ازنظر قاانونی و حقوقی

پتانساای  اسااتفاده مجدد اساا ، اگرچ  ب  دالی  

هاای ییزیکی و قاانونی این توساااعا  محادودیا 

 هایی باشد.ممکن اس  دارای محدودی 

  باازرگاانی  خادماا   شااارکا   زمین  کنونی  ماالا 

  هاای بخش  زماان  مرور در  کا   اسااا    ایران  یوالد

 اشاااخاا   با   را  ابتادایی  قطعا  زمین  از  زیاادی

 .اس   یروخت   حقوقی یا  حقیقی

شود های نظارتی کنترل میاین کارخان  با دوربین

 و بنا ب  طور کام  بیم  اس .

 ضوابط و مقررا  

 مالکی  

 بیم  بودن 

 

 سیاسی 

 حقوقی 

 

در این پژوهش باا اساااتفااده از مادل ارائا  شاااده، انطباا  و  

سااختمان را موردبررسای  معااارساازی و اساتفاده مجدد از 

آهن دهیم. برای این بررسای سااختمان کارخان   و قرار می

شاااود. در اداما  باا  عنوان نمونا  موردی پیشااانهااد میکرج با 

آهن شااده از کارخان   و آوریاسااتفاده از اطالعا  جمع

( وضعی   ARPها در مدل ارائ  شده )کرج و جاگذاری داده

 دهیم.موردبررسی قرار میساختمان را  

 Lbعمر کنونی ساختمان 

با توج  ب  اطالعا  ارائ  شاااده در پرونده ثبتی سااااختمان،  

میالدی بیان شاده اسا . در حال   1۹3۹ساال سااخ  بنا، ساال 

های  سااال  اساا . براساااس مصاااحب  ۸3حاضاار ساااختمان  

 152اااور  گریت  عمر ییزیکی انتظار داشاات  از ساااختمان  

 سال اس .

 (Elb)ید مؤثر ساختمان  عمر مفب   محاس

𝐸𝑙𝑏 =
83 ∗ 100

152
= 54/6 

  آهن کرج سااختمان کارخان   و  (Lu) مفید عمر  محاساب 

  مورد   در  باال  در  شاده  اشااره  کهنگی  یاکتور  ۷  بررسای ب  ابتدا

 پردازیمآهن کرج میکارخان   و 

  اااور   هایبررساای  ب  توج   با  ییزیکی  کهنگی -1

 نگهداری ساط   آهن کرج،کارخان   و   سااختمان از  گریت 

 مجتمع  قسام    در.  شاودمی ارزیابی  پایین  بسایار  سااختمان از

 در.  دارند متفاوتی  هایموقعی   ک  داریم  سااازیسااری یوالد

 واگذار  کامیون مالکان ب   حاضار حال در  ساای   آبی،  قسام  

  وجود   توجهیقاب  آلمانی آجری  سااختمان ی  و  اسا   شاده

 ی  مانند ناتما   هایساااازه آن ااااورتی  قسااام   در دارد.

  قسام  در و ناتما   بتنی  سااختمان و ناتما  آجری  سااختمان

 از  غیر ب  .دارد  وجود ساردخان  و  یوالد انبار  زرد، سااختمان

دیتر  )اسا   شاده  اضاای   سااختمان  ب   جدید  ک   هاییقسام  

  ساااخ  از  پ   هاقساام   بقی . هسااتند جدید ک (  آموزش

  قبا    ااااور   هماان  با   یاا  و انادنگریتا   قرار  موردباازساااازی

.ندارند  مناسبی  شرایط و هستند تعطی   یا و شوندمی  استفاده
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 آهن کرجهای کارخان   و : ساختمان 6شک  

  میزان   همچنین  و  اسااا    بااال  اقتصاااادی  کهنگی -2

 این.  اسا    مناساب   بسایار عمومی نقلی   وساای  ب   دساترسای

 سااپ  و  آهن و   بلوار و کرج -  تهران آزادراه از  سااای  

  اختیار  در  اکنونهم ک  دارد   دساااترسااای  داران  کامیون  بلوار

  شاااهیاد   و  ابراهیمی  خیااباان.  دارد  قرار  داران  کاامیون  از  برخی

 کرج  گریریخت   ساااای    جنو   و غر  در ترتیب   ب   بابایی

  ب   و  اسااا    متروک   ک  دارد  وجود  بزرگی منطقا   .دارند  قرار

  توجا    با   نیااز  دارد  کا   مکاانی  موقعیا    و  مسااااحا    دلیا 

 .دارد  بیشتری

 
 آهن کرج : موقعی  کارخان   و ۷شک  

 ب   آهن کرجکارخان   و   سااختمان  عملکردی  کهنگی -3

  هاقساام  از  برخی در  دارد، ک  خاااای  عملکرد عل 

  انعطاا   دارای  محا  نگهاداری و ساااردخاانا ،  ازجملا 

 توانیممی  دیگر  هایبخش  در  اینک   رغمعلی.  اس   کمی

 طرح  بناابراین  بااشااایم،  داشاااتا   خوبی  پاذیریانعطاا 

 متوسااط  یپذیرانعطا  قابلی  حیط  در  را ساااختمان

 .دهیممی قرار
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 سااااختماان  طرح  اینکا  با  توجا   باا تکنولوژیا  کهنگی -4

 و  موردباازساااازی  اینکا   و  اسااا   پیش  ساااال  ۸3  با   مربوط

 ااانعتی  کاربری  همچنین و  اساا  نبوده  مناساابی  هاینگهداری

 و  جوییاااری  گون هیچ توانایی ک   اساا  شااده باعث ساااختمان

 .ندارد را خود موردنیاز انرژی تولید

  کاربری   کارخان  دارای  سااختمان  اجتماعی  کهنگی -5

 از هاییبخش.  اسا   دولتی بخش  آن  مال  و  اسا   اانعتی

  با    توجا   باا  البتا   کا   هساااتناد  درآمادزا  چناان  هم  سااااختماان

  کرده   اشاغال  شاهر ساط   در  ک   مسااحتی متراژ  و بنا  پتانسای 

 اس . اندک   بسیار  اس ،

  با   ساااختمان اااالی طرح  کیفی    حقوقی  کهنگی -6

  شااده  طراحی  خودش زمان در باالیی  سااط   اسااتانداردهای

 .اس  

 ب   پروژه، خا   شارایط ب   توج  با  سایاسای  کهنگی -7

 یعالق  مرد   هاقدم  سااااختماان  زیباای اندازچشااام  علا  

  دریاایا   از کاارخاانا   زیاادی  ایمحلا   هویا    ح   و  خاا 

 زیااد  وآمادریا    علا    با   رضاااایا    میزان  این  البتا   کنناد،می

 اس .  مواج   کاهش با  هاکامیون

های  ها بنا ب  مصاااحب کهنگی  مجموع   ساااختمان مفید عمر

 ب   برای ک  دهدمی نشااان ما ب  را ٪50 عدد  اااور  گریت ،

ااور   ب  زیر یرمول در  سااختمان مفید عمر آوردن دسا  

  تقسایم آمده دسا   ب  عدد  آن از  قب .  شاودمی داده قرار  0/ 5

 .کنیممی(  152)ساختمان    ییزیکی  عمر بر

𝑈𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙 𝐿𝑖𝑓𝑒 (𝐿𝑢) =
152

(1 + ∑
0/5
152

7
𝑖=1 )152

= 91/02 
ک  درنهای  با اساااتفاده از مدل دکتر النگساااتون   طورهمان

آهن تاا زماانی کا   کاارخاانا   و   اکنونهماساااتخراج شاااد،  

ساال زمان  ۸ماکزیمم پتانسای  انطبا  و معااارساازی را دارد، 

کاارخاانا  باا توجا  با  نمودار زیر در   بعادازآنمااناده اسااا .  

شاود. پیشانهاد  ساراشایبی قرار گریت  و ب  تخریب نزدی  می

شااود ک  مطالعا  جدی برای نگهداری، مرم  و انطبا  می

کارخان  اااور  گیرد تا بتوانیم از این و اسااتفاده مجدد از 

 پتانسی  استفاده کنیم.

 آهن کرج کهنگی کارخان   و  برای  ARP : الگوهای5جدول
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در جدول شانون و نمودار یراوانی    رود یمک  انتظار    طورهمان

 شود و اهمی  هر بعد در معاارسازییی دیده میهاتفاو 

می  انطبا   و داده  نشان  متفاو   ک     روازآنشود.  سیستمی 

دهی   برای وزن  شانون  دارد.  دق  ب الگوریتم  وزن  بیشتری 

ی در این ریگ ج ینتمتغیرها بر اساس الگوریتم شانون مبنای  

قرار   ب   ردیگ یمپژوهش  مربوط  شانون  ضریب  بیشترین   .

 ضوابط و مقررا  و کمترین مربوط ب  تزئینا  اس . 

 : ضریب شانون برای هر بعد 6جدول 

 متغیر بعد 
جمع 

 نمره
 میانگین 

میانگین  

 دوره

بار اطالعاتی  

 هر گفتمان 
 تکنی  شانون 

میانگین وزن  

 دوره

 فیزیکی
 3/4 112 معماری سازه

9/3 
428/1 04386 /0 

04379 /0 
 0/ 04117 423/1 1/3 69 تزئینا  

 عملکردی
 3/3 87 نظار    و کیفی  کنترل

 

 

7/3 

319/1 04018 /0 
 

 

04243 /0 

 0/ 04182 117/1 8/3 99 برداری بهره

 اقتصادی
 0/ 04355 123/1 9/3 103 درآمد ایزایش و گردشگری

 0/ 04328 123/1 3/4 114 توسع   محرک

 تکنولوژیک 

 4 106 سیستماتی  طراحی
 

 

7/3 

175/1 04311 /0  

 

04243 /0 

 

 0/ 04382 218/1 3/4 113 اطالعا   پردازش

 0/ 04288 255/1 4 105 حسگرها و هادوربین

 0/ 04311 105/1 2/4 85 پذیرانعطا  مکانیسم از گیریبهره

 اجتماعی 
  8/3 99 ایراد ادراک

 

120/1 04126 /0  

 0/ 04344 324/1 3/4 117 شهر  هنی  منظر 
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  0/ 04186 105/1 9/3 4 105 هوی 

04237 /0 

 

 0/ 04344 255/1 8/4 127 مقررا   و ضوابط سیاسی 

 حقوقی
 0/ 04298 339/1 7/3 109 مالکی  

 0/ 04312 0/ 88 3/3 83 بودن  بیم 

 گیری بحث و نتیجه

سااخ  و طبیعی موجود در شاهر و حتی  تمامی عوام  انساان

هاا، درگیر تغییر و تحوالتی پیوساااتا  و آرا   خود انساااان

پذیر نیساا ، زیرا ب  باشااند. رهایی از این تغییرا ، امکانمی

معنای ساکون، ثبا  و توقف اسا  ک  منجر ب  مرگ حیا   

گردد. تغییر الزم  حیا  زندگی بشااار و حیا   شاااهری می

ای شاهری اسا  ک  میزان سارع  و شاتا  آن متفاو   واقع 

شاود، تغییر زمان را با شاتا ، ساریع و  اسا . گاهی تصاور می

جهشاای طی کرده و چهره، ساایما و پیکره شااهر را دگرگون  

ریتا  و حیااتی نو در جریاان  چیز ازمیاانساااازد، گویاا هما می

شاود تغییر آرا ، پیوسات  و همیشا ،  ز تصاور میاسا . گاهی نی

کناد. در هر دو گونا ،  نماایاد و از آن عبور میزماان را طی می

گاذارد و  تغییر رد پاایی را از خود در زماان و مکاان برجاای می

ایجااد می بااعاث  تحولی ژر  در حیاا  شاااهری  کناد و 

گردد  های شاهری مییرساایش و یرساودگی یضااها و یعالی  

م و  القاا میو چهره  را  متفااو   روناد عناایی  امروزه  کناد. 

تخریب در ایران بساایار شااتابان شااده اساا . این پدیده در 

دهد ک  با توج  ب  وجود مصااال  بادوا  در شاارایطی رم می

رود عمر مفید سااازی کشااور انتظار میااانع  ساااختمان

ها  تر باشاد. در کشاور ما سااختمانها بسایار طوالنیسااختمان

 شوند.ب  پایان عمر مفید خود برسند تخریب میقب  از آنک  

شاوند. عمر مفید اساتفاده میها در اثر گذر زمان بیسااختمان

شاود عمر  یابد و این مسائل  باعث میها کاهش میسااختمان

های عمر ییزیکی آن بینیمفید سااختمان بسایار کمتر از پیش

یری  تنها جلوگ ها ن ها و بازساازی آنشاود. تخریب سااختمان

ازاندازه از مصاال  سااختمانی بلک  جلوگیری  از اساتفاده بیش

محیطی، اقتصادی، اجتماعی، عملکردی، های زیس  از آسایب 

  بسازایی  تأثیر طرح،  بساتر  حقوقی و سایاسای نیز اسا . همواره

  پروژه  این در الخصاو علی  اسا    داشات  منظر طراحی در

  ساای   هوی   و  گذشات  ب   توج  ااالی طراحی  مای جان ک 

 .  اس  

اولین   بنیادین  اهمی   از جدا شاااد  گفت   ترپیش  ک  طورهمان

 مدرن ااانع    تاری   نوعیب  ک  ایران در آهن و   کارخان 

  زماان جناگ   در  کا   ایتااریخچا   کناد می  نمااینادگی  را  ایران

  اتفاقا    آن، از ترمهم و  گذشااات   ساااای   این بر دو   جهانی

 هاآن  گیریشاک   بساتر ایران تاریخی،  دوره این در ک   مهمی

.  کندمی دوچندان را  ساای   این  وجودی اهمی    اسا ،  بوده

 این  از  تاا بخشااای  کنادمی  یراهم  را  یضاااایی  پروژه  روازاین

با   .کند  روای    خود  بسااتر در را ایران  پریرازونشاایب   تاری 

توج  ب  نتایج ب  دسااا  آمده از ضاااریب آنتروپی شاااانون  

رین تأثیر و تزئینا  کمترین تأثیر را ضاوابط و مقررا  بیشات

آهن کرج  بر انطبا  سایساتمی و معااارساازی کارخان   و 

داشات  اسا . درنتیج  ب  ارائ  راهکارهایی در رابط  با ضاوابط  

 شود.طراحی یضاها پرداخت  می

 در  سااااختماان  هاایباازمااناده  قرارگیری  با   توجا   باا •

 یضاای سابز ب   در منظر  روای    نحوه تواندمی شارقی،  قسام  

 جناگ  وقاایع  غربی  قساااما    در  کا   پاذیرد  ااااور   نحوی

های  بازمانده ک   شارقی  قسام   در و  شاود  بازگو  اول  جهانی

  جناگ   وقاایع  باازگوکنناده  دارد،  حضاااور  آهن و   کاارخاانا 

 .باشد ایران در دو   جهانی

 آجری  بنای درون در  ایشاایشاا  جعبۀ  ساا  ایجاد •

 بازدیدکننده  بیشتر  امنی    و احساس  بنا ب   احترا   باعث 

  طراحی   اداری ساختمان با  متناسب  پیرامون  محوطۀ •

ایجاد شاود.    غربی  در ضالع بزرگ  حوض  ی  و  شاود  اجرا و

  سبز   یضای با  متناسب  هاسالن و هااتا  شام   ساختمان کالبد

 .مرتبط باشند همدیگر  با نحوی ب  و  شدهمحوط  طراحی
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دزدی،  • خارابای،  ماقاااباا   در  حافاااظاا   ازناظار 

ازحد، نور شادید آیتا  و ساوزی، رطوب ، خشاکی بیشآتش

 گردوغبار مطمئن باشید.

 های محرک توسع تأمین مالی از طریق کاربری •

تعمیر و معااارساازی و پذیریتن تغییرا  از منظر  •

 کنشگران

ایجااد محرک و انگیزه ماداخلا  و شااانااخا  مکاان   •

توساااط طراح و اساااتفااده از ایاده و کاانساااپا  طراحی در 

 مکانمعاارسازی  

های سااقفی ساابب  اسااتفاده از نورگیرها و پنجره •

ها از گردوغبار، خطر ایزایش وزن با ، پوشاایده شاادن پنجره

ها، انقباض در اثر رطوب  و انتشاار گرما  شاکسات  شادن شایشا 

 شود.می

 

 

 

 

کر نشاده   گزارش  نویساندگان  توساط موردی: قدردانی و  تـش

 اس .

گزارش    نویساااندگان  توساااط موردی: اخالقی  هایتأییدیه

 اس . نشده

 نشااده گزارش  نویسااندگان  توسااط  موردی:  منافع تعارض

 اس .

هم ندگان ـس ااالی،  اول، پژوهشاگر  نویسانده:  مقاله  در  نویـس

(، %50متن ااالی مقال  با ساهم ) و نگارنده جمع آوری داده

و   یرعی  دو ، اساتاد راهنمای دانشاجو و پژوهشاگر  نویسانده

 ( اس .%50)کنترل نتایج با سهم 

 .اس   نشده  گزارش  نویسندگان  توسط موردی:  مالی منابع
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