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Abstract 

Scientific and technological developments particularly 
after the Industrial Revolution have led to the creation 
of numerous industrial buildings in city suburbs. 
Although industrial plants are developed to meet the 
various needs of humankind, they do entail a series of 
negative effects and though built in suburban areas they 
strongly influence urban expansion. 

This paper studies the physical impacts of industrial 
buildings on urban development in Iran. It requires a 
look into several fields of study and employs a 
composite research method to proceed. In a deskwork 
process, the authors first present a summarized history 
of urban developments in the face of growing industrial 
advances. They then study the urban expansion of 
Tehran with the industrial plants developing around it 
through a comparative method employing maps and 
documents.   

The Tehran Refinery and the Baghershahr residential 
district are chosen as components of a case study. The 
authors use questionnaires, conduct interviews and take 
note of their observations to evaluate the impact of 
industrial buildings on urban expansion. Finally, an 
analytical strategy is employed to conclude that 
industrial plants, which are mainly built in city suburbs 
as new urban indicators, inevitably affect urban 
development and people’s lives. The paper ends with a 
series of proposals for architects and urban developers 
to reduce the destructive impacts of industrial buildings 
on urban development. 

 Keywords 

 Urban Expansion, Industrial Buildings,    Physical 
Effects, Industries. 

  چكيده
ــدن  پــس از  خصوصــاًتوســعه صــنايع  ــد آم ــالب صــنعتي موجــب پدي انق

متعددي در حاشيه شهرها شـده  ) كارخانجات صنعتي(ي صنعتي ها ساختمان
نيازهاي نسل بشـر   نيتأمبه منظور  عمدتاًكارخانجات صنعتي با اينكه . است

 ضـرورتاً رغم اينكه  ، اما عوارضي را نيز به همراه دارند و عليشوند يمساخته 
، با اين حال، گسترش شهري را به شدت شوند يمدر خارج از شهرها ساخته 

ي هـا  سـاختمان اين مقاله به بررسي اثرات كالبدي . دهند يمقرار  ريتأثتحت 
ماهيـت موضـوع،    ليـ بـه دل . پـردازد  يمصنعتي بر گسترش شهري در ايران 

ي بوده و جهت رسـيدن بـه هـدف از    ا رشته تحقيق حاضر يك پژوهش ميان
ي، تاريخچـه  ا كتابخانهاست؛ ابتدا با روشي  راهبردهاي تركيبي استفاده شده

مختصري از تحوالت شهري در ارتبـاط بـا توسـعه صـنايع و پديـدار شـدن       
 هـا  نقشهسپس از طريق مطالعه اسناد و . شود يمي صنعتي ارائه ها ساختمان

ي، گســترش شــهري تهــران بــا توجــه بــه موقعيــت ا ســهيمقاو بــا روشــي 
در ادامه از طريق انتخـاب  . گردد يم ي صنعتي اطراف آن بررسيها ساختمان

و ) پااليشگاه تهـران و منطقـه مسـكوني باقرشـهر    (يك جامعه آماري نمونه 
انجام مطالعات ميداني به روش پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده در اين نمونـه  

ي صنعتي در توسـعه شـهري منطقـه    ها ساختمانگذاري ريتأثموردي، ميزان 
ـ    سرانجا. گردد يممورد نظر سنجش  ه م با يك روش تحليلـي ايـن نتيجـه ب

در خـارج از   عمـدتاً ي صنعتي و كارخانجات كه ها ساختمانكه  ديآ يمدست 
ي جديد شهري به حسـاب  ها شاخصه، در عين اينكه شوند يمشهرها ساخته 

ناپـذيري بـر توسـعه شـهري و زنـدگي مـردم نيـز         آيند، اثـرات اجتنـاب   مي
براي معماران و شهرسـازان در جهـت   خاتمه نيز پيشنهادهايي ر د. گذارند يم

ي صنعتي بر توسـعه شـهري ارائـه    ها ساختمانكاهش اثرات مخرب احداث 
  .خواهد شد

  

 واژگان كليدي 
  .ي صنعتي، اثرات كالبدي، صنايعها ساختمانتوسعه شهري، 
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  مقدمه 
يك سامانه اقليمي، محلي و بومي و  ؛كند يميك نظام فضايي به كاربران خود خدمات ارائه  به عنوان كهدر عين اينساختمان كامل، "

 .تضمين كندوزن خود و بارهاي وارده را به زمين منتقل و ايستايي بنا را  تواند ميكه در قالب يك سيستم هماهنگ،  استي ا سازهصاحب 
. [Hodgkinson, 1983: 9] "دده يم، برق و غيره يك مجموعه منظم را تشكيل ساتيتأسي ديگر ها بخشهمه اين موارد به انضمام 

ظاهر آن به . يي داشته باشدجا جابههمانند يك سيستم ممكن است در طول عمر نياز به نگهداري، تعمير، تغيير و يا حتي  ،اين مجموعه
 دهد يمقرار  ريتأثلحاظ تزئينات، جزئيات و دكوراسيون بر روي كاربرانش مؤثر است و در قالب يك كل، شهر و پيرامونش را تحت 

[Brookes & Poole, 2004: 7]به صورتي ساختماني ها گونهتوسعه روزافزون دانش، تنوع در  ليبه دل كه نجايياز آ .)1تصوير ( ؛ 
امري ، هر ساختمان بر شهر و پيرامونش چگونگي تأثيراتدانستن  ،براي معماران و شهرسازان، لذا ي در حال افزايش استا ندهيفزا

  .باشد يمضروري 
  

  
  
  

يك متخصص تمايل دارد كه فقط به . ي متنوع موضوعات طراحي، تخصص در طراحان مشكالت خاص خود را داراستها جنبه ليبه دل
ي ديگر، تعريف چندان مشخصي ها حرفهتخصص در معماري نسبت به  كه يدر حالآن جنبه از كار برسد كه در ارتباط با تخصص اوست، 

اين احتمال وجود دارد كه عدم موفقيت برخي معماران و شهرسازان در طراحي، نتيجه عدم  .[Brookes & Poole, 2004: 7]ندارد 
 كه ييجادر  خصوصاًاينكه خالقيت و مبتكرانه فكر كردن براي آنها  به خصوصدرك كافي و مناسب از موضوعات تخصصي باشد؛ 

  . [Hodgkinson, 1983: 9]اطالعات كافي وجود ندارد، بسيار سخت خواهد بود 
 شرافا صرفاًي متعدد در طراحي بيشتر از گذشته بوده و ها تخصصتوسعه سريع دانش و علوم مهندسي، نياز به  ليبه دلي اخير ها دههدر 

توسعه صنايع مختلف و علوم  ريتأثموارد فراواني تحت . دينما ينممعماران و شهرسازان به موضوعات مهندسي در امر طراحي كفايت 
از جمله اين عوامل، توليد . ي طراحان در موضوعات مختلف شده استها ينيب كه موجب برهم زدن بسياري از پيش آمدهدسي پديد مهن

. ندينما يمسالمت جسمي، روحي و رواني افراد جامعه را تهديد  ؛ي مختلفها روشي متعدد صوتي و زيست محيطي است كه به ها يآلودگ

)سامانه(ساختمان كامل 

 نگهداري تعمير تغيير و جابجايي مرگ و تخريب

 )معماري(سامانه اقليمي 

مصالح  تكنولوژي بومي

 هاي وابسته به معماري سامانهزير

 سيساتأت سازه

 برق

انتقال بارها به زمين ايستايي بنا

  اسكلت و 
دهنده معماري شكل

 )معماري(زيبايي : اسيونتزئينات، جزئيات و دكور

  )معماري(رفع نياز كاربران 

 شرايط آسايش تناسبات انساني

 شهر و توسعه شهري

  .گاننگارند: مأخذ . ها در سامانه يك ساختمان كامل شاخهها و زير نمودار ارتباطي زيرمجموعه. 1 ريتصو
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. فراواني بر چهره شهرها، نحوه توسعه و زيباسازي آنها دارند راتيتأثيي هستند كه ها ساختمانات از جمله ي صنعتي و كارخانجها ساختمان
اگرچه اين . ندينما يمي زيادي نيز توليد ها يآلودگرغم مزاياي فراوان اقتصادي و فني،  پيشينه تاريخي نداشته و علي ،گونه بناها اين

قرار داده و به مثابه يك سامانه  ريتأثتحت  به شدتحال توسعه شهري را ن ، با ايشوند يمساخته  در خارج از شهرها عمدتاً ها ساختمان
اين امر مسئله بسيار مهمي است كه مدنظر اين مقاله . دهند يمخود قرار  الشعاع تحت را آن، شهر و پيرامون رگذاريتأثساختماني كامل و 
ناپذير  در ايران اجتناب راتيتأثاين  حال نيبا ازمينه استانداردهايي نيز وجود داشته باشند، رغم اينكه ممكن است در اين  قرار گرفته و علي

لذا شناسايي . ريزي مناسب نمود برنامه ،بوده و ضروري است تا براي كاهش مشكالت ناشي از توسعه شهري در حاشيه كارخانجات صنعتي
 .شود يمدر اين مقاله بدان پرداخته  است كهطراحان ضروري يي بر توسعه شهري براي ها ساختماناثرات كالبدي چنين 

  ها روشمواد و 
گرايانه در ايران  ي صنعتي بر توسعه شهري به منظور طراحي بهينه و آيندهها ساختمانشناسايي اثرات كالبدي  ،از آنجا كه هدف اين مقاله

، ]370: 1384وانگ،  ؛گروت[ "باشند يمي خاص تركيبي ها روشد ي بوده و نيازمنا رشتهي معماري بين ها پژوهشبسياري از "است و نيز 
قابل ذكر است كه چنين . ي استفاده شده استا رشته ي بودن موضوع، در پژوهش حاضر از روش تحقيق ميانا رشته ماهيت بين ليبه دل لذا

ش تحقيق است به طريقي پويا تركيب جمع آرا نبوده بلكه در هدفي واحد، آراي مختلف را كه ناشي از كثرت رو"روشي به مفهوم 
ي يكپارچه ا مجموعهي الزم است از تدابير چندگانه استفاده شود، يعني تركيبي ابداعي از ا رشته در پژوهش با روش تحقيق ميان. دينما يم

، قراملكي[ "پذير نمايد ي ارائه شده امكانها پاسخكه ضمن ارائه راه حلي منطقي براي مسئله تحقيق، امكان اثبات فرضيه را از درون 
1385 :375[ .  

خود قرار داده و خود  الشعاع تحتي صنعتي حاشيه شهرها در ايران، گسترش شهري را ها ساختمانست كه ا در اين مقاله فرض بر اين
جام كارهاي زمين ارزان و امكان ان(اين كارخانجات با وجود اينكه به داليل اقتصادي . شوند يمي جديد شهري ها شاخصهتبديل به 
بردن محيط زيست و كمربند سبز شهري، موجب گسترش بدون برنامه شهرها  كشانند، ضمن از ميان جمعيت را به سوي خود مي) خدماتي

كه  شود يمدر عين حال ديدگاه اهالي نسبت به معيارهاي زندگي، به سبب مجاورت با كارخانجات صنعتي به شدت متحول . شوند يم
 به وجودي بعد ها نسلبراي  خصوصاًمشكالت اجتماعي فراواني  متعاقباًخواهد داشت و  به دنبالو فرهنگي فراواني  منفي رواني راتيتأث

ي صنعتي بر گسترش شهري و زندگي ساكنين مجاور آنها براي معماران و شهرسازان امري ها ساختمانلذا شناسايي اثرات . خواهد آمد
عالوه بر كاهش قابل توجه اين اثرات  تواند يمتدابير اجرايي از سوي طراحان در روند طراحي ضمن اينكه اتخاذ برخي . باشد يمضروري 

ي صنعتي و ها ساختمانكالبدي  راتيتأثي كوتاه ابتدا ا مقدمهبر اين اساس پس از . منفي، به تقويت جوامع انساني ساكن نيز منتهي گردد
ي ها نقشهي و از طريق مطالعه اسناد و ا كتابخانهدر اين مرحله با روشي . شود يمكارخانجات اطراف بر گسترش شهري تهران نشان داده 

سپس يك جامعه آماري . شود يمو سمت و سوي آن مشخص  گردد يمي مختلف بررسي ها سالموجود و مقايسه آنها، توسعه شهري در 
با انجام مطالعات ميداني به . ران قرار داشته باشدكارخانجات صنعتي ته نيتر مهمكه در مجاورت يكي از  گردد يمنمونه چنان انتخاب 

گذاري كارخانه مورد بررسي در جامعه آماري نمونه و توسعه شهري آن ارزيابي ريتأثروش مشاهده، تهيه پرسشنامه و انجام مصاحبه، ميزان 
در مجاورت پااليشگاه تهران قرار  كه باشد يمدر جنوب شهر تهران  »شهرباقر«در اين تحقيق منطقه مسكوني  نمونه موردي. گردد يم

دست آمده و تعميم آنها، به ارائه پيشنهاداتي در طراحي به منظور كاهش اثرات ه سرانجام با روشي تحليلي و با مقايسه نتايج ب. گرفته است
  . شود يممنفي كارخانجات صنعتي و تقويت جوامع انساني در شهرهاي ايران پرداخته 

  تحوالت شهريتاريخچه توسعه صنايع و 
معماران به صنايع و دانش . قرار داد ريتأثپس از رنسانس، تحولي عظيم در توسعه صنايع و دانش مهندسي پديد آمد و معماري را نيز تحت 

از ؛ گرفت يمآلبرتي از همه كس ياد "ي چنان بود كه گفته شده ريرپذيتأثاين . فني زمان احاطه يافتند و آن را در آثار خود بكار بستند
 .[Brookes & Poole, 2004: 22] "...مبادا دانش و رمز خاصي باشد كه جا بماند و او نداند... سازان، كفاشان و  زرگرها، كشتي

ي خرپايي را در ها پلنظير از  ندارد، با اين وجود يك تفسير بيدربر ويتروويايي ريتأثگونه  در قرن شانزدهم اگرچه هيچ »پاالديو«ي ها نوشته
  . [Hodgkinson, 1983: 12]... گردد يم، معابد و پياتزاها شامل ها خكاميان 
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چنداني در  ريتأثتعداد كم و نيز مقياس كوچك  ليبه دل حال نيبا اي صنعتي وجود داشتند، ها تيفعاليي نيز جهت ها كارگاه ،در اين دوران
بودن مقياس،  نوع فعاليت، مصرف سوخت و نيز كوچك ليبه دلمحيطي آنها نيز  ي زيستها يآلودگتحوالت شهري نداشتند، ضمن اينكه 

كه  گردد يممشخص  »معماريان«و  »پيرنيا«ي ها نوشتههمچنين با مراجعه به  .[Brookes & Poole, 2004: 68]چندان مطرح نبود 
در اصفهان و يا مسجد ميدان نقش جهان . در اين دوران معماران سنتي ايران زمين نيز بر دانش مهندسي بومي احاطه كامل داشتند

احداث بادگيرها در اكثر . ديآ يماميرچخماق در يزد، اوج تجلي مهندسي سازه و دانش فني زمان در معماري و شهرسازي ايراني به حساب 
يز در ايران ن. باشند يمشهرسازي  متعاقباًشهرهاي كويري نيز جهت انجام فرايند تهويه بوده و تجلي مهندسي مكانيك در معماري و 

يي نظير ها كارگاه. اند بودهصنعتگران در دل بازارهاي سنتي به كار صنايع مشغول  عمدتاًي صنعتي چنداني وجود نداشته و ها كارگاه
چنداني در توسعه  ريتأثبودن مقياس،  كه به دليل كوچك شدند يمپراكنده در خارج از شهرها ساخته  به صورتي آجرپزي نيز ها كوره

خود  الشعاع تحتيك شاخص يا راهنما  به عنواناز دور منظر شهرهاي اطراف را تا حدودي  ها كورهيد ارتفاع بلند اين شا. شهري نداشتند
  ).2تصوير (قرار داده باشد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ديد آمده ي متمايز از معماري پها حرفهمشخصي براي  يتحوالت دنياي اقتصاد و صنعت، چنان بود كه گويي قلمرو ،در اواخر قرن هفدهم
ي ها كوششي متعددش بسياري از قلمروهاي سنتي معماري و ها رشاخهيزو  ها شاخهكه با ) مهندس(» engineer«شغل مدرن . است

مهندسين توانستند قبل از  ،در اين دوران [Cowan, 1980: 64].به تصرف خود درآورد، به جامعه معرفي شد و توسعه يافت  را  آنعلمي 
ي ماشيني، دانش فني و صنايع جديد را ها ستميس، كارخانجات و ها ابيآسي هيدروليكي، ها ستميسآشنا و جديد در نا يها تالشاقدام به 

گاردنر، [كامل در سيطره تكنولوژي و مهندسي قرار دهند  به طوركار بندند و تحوالت شهري را ه گرفتن در مسايل شهري ب جهت كمك
را كشف نمودند و نسبت به ) فوالد ساختماني(ماده ساختماني دوران مدرن  نيتر مهمهندسين با توسعه دانش و صنعت، م". ]615: 1374

از آن حادثه به بعد، براي كارهاي تخصصي و خالقانه، دانش نويني از اطالعات علمي مدرن در حوزه مكانيك . تكميل آن اهتمام ورزيدند
انقالب . ي صنعتي قرار گرفتها شرفتيپدانش مهندسي عمران شهري و  ريتأثتحت  رسماًبدين ترتيب چهره شهرها .... مورد نياز بود

آن كارخانجات صنعتي دوران مدرن يكي پس از ديگري ساخته  به دنبالآورد و  به وجودصنعتي نيز تحوالت عظيمي را در صنعت 
  ].1382پاول، [ "....شدند

در  خصوصاًي مثبت اقتصادي و فني، توسعه شهري را ها جنبهغم ر ي دارند و عليا ژهيوامروزه كارخانجات صنعتي در جهان جايگاه 
توسعه صنايع و  زمينه موجود در1از ادبيات شده تهيه يك آمارگيري .اند دادهخود قرار  ريتأثشهرهاي بزرگ به ميزان قابل توجهي تحت 

 ي كارگرانها يماريب شناسايي و مشاهده ها و مقاالت در زمينه رسالهدرصد  40كه بيش از  دهد يمساخت كارخانجات در جهان نشان 
به  درصد 8شخصي را پوشش داده و كمتر از  يها حفاظتدرصد  8جمعي بوده،  يها يماريدر جهت اثرات فيزيكي و ب درصد24بوده، 

ختصاص داده بر توسعه شهرها ا ها ساختماندرصد مطالعات به اثرات اين  1/0كمتر از  ،در اين ميان. كنترل محيط اختصاص يافته است
الزم به ذكر . دينما يمييد أامر ضرورت تحقيق را در اين زمينه ت اين[Burgess; Ellenbecker and Treitman, 2004].  شده است

است كه توسعه شهري در اطراف كارخانجات صنعتي در ايران مشكالت فراواني به همراه داشته و در اين مقاله اين مشكالت در تهران 
  .اند گرفتهار مورد بررسي قر

  . در جنوب تهرانپزي كوره آجر. 2 ريتصو
 .نگارندگان: مأخذ 
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  كارخاجات صنعتي و توسعه شهري در تهران
ي را به خصوصي هستند كه اصناف و صنايع ا ژهيواماكن اقتصادي  ،و كارخانجات صنعتي ها ساختمانبراساس قوانين موجود در ايران، 

مختلف از  ليبه دالي است كه ا گونه زاييده انقالب صنعتي و دوران مدرنيزم هستند و شرايط آنها به ،اين صنايع. دهند يممخاطب قرار 
كه بسياري از آنها شيميايي (ي زيست محيطي ها يآلودگي اجتماعي براي شهروندان، سروصداي زياد، توليد انواع ها مزاحمتجمله ايجاد 

يي ها ابانيخطه، نياز به مربو ساتيتأسي ويژه جهت بارگيري، نياز به حمل و نقل ريلي و ها مكانآالت سنگين و  ، نياز به ماشين)باشند يم
ي اجتماعي و مسكوني ها مكاناز  به دورزدن و پارك تريلرها و بسياري موارد ديگر ضروري است تا در حاشيه شهرها و با قابليت دور

ويژه لذا به داليل ذكرشده، تجمع اين صنوف در ايران، در مكاني . ]1385مهندسين مشاور اركان پويش، [شهري و روستايي احداث شوند 
ي صنعتي جهت اسكان ها شهركاحداث  ،در اين ارتباط. رديگ يمتحت كنترل انجام  به صورتو به دور از مناطق شهري و روستايي 

مشكالت فراواني را پديد آورده است كه برخي  ،در حاشيه شهرهاي بزرگي مانند تهران خصوصاًي شهري ها توسعهكارمندان و نيز 
  .است  بودهي گذشته ها سالديگر ناشي از عدم مديريت صحيح در ناپذير بوده و برخي  اجتناب

  
  
  
  
  
  
  
  

پس از مطالعه اسناد و :  دهد يمدقيق نشان  به صورتي گذشته، روند توسعه اين شهر را ها سالي شهر تهران در ها نقشهمطالعه 
، www.googleearth.comاز سايت اينترنتي دست آمده ه ي موجود در آرشيو شهرداري تهران و مقايسه با تصاوير هوايي بها نقشه

 ها نقشهبا مطالعه اين . اند دهيگردارائه  6تا  3دست آمد كه در تصاوير ه شته بذسال گ 30نتايج جالبي در خصوص توسعه شهري تهران در 
در اطراف مناطق صنعتي و  رغم قانون صريح شهرداري تهران در مورد ممنوعيت هرگونه ساخت و ساز علي اوالًكه  توان نتيجه گرفت مي

كارخانجات، توسعه شهري به طرف كارخانجات صنعتي بوده و اين توسعه تا جايي پيش رفته كه امروزه اكثر كارخانجات موجود در حاشيه 
صنعتي اطراف فاصل شهر تهران و كارخانجات د ي كشاورزي حها نيزمتمامي  به تقريب ،اًيثان ،اند گرفتهدر درون شهر قرار  باًيتقرتهران، 
  ).5تصوير ( اند رفتهاز بين 

  
  
  
  
  
  
  

  .هجري شمسي1388محدوده شهري تهران در سال . 3تصوير 

  هاي اي توسعه شهري تهران در بين سال نقشه مقايسه. 4 ريتصو
  اين تصوير از انطباق نقشه شهري. هجري شمسي1388تا  1371 
  و تصوير ) آرشيو شهرداري تهران(شمسي  1371تهران در سال  

 .بدست آمده استتوسط نگارندگان  شمسي 1388هوايي تهران در 
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ي مناطق صنعتي آثار متعددي در پي دارد به سوي مسكوني و شهري و هدايت توسعه شهري ها بافتي صنعتي در ها ساختمانقرارگيري 
) كوني باقرشهر و شهر ري و نواحي اطرافپااليشگاه تهران و توسعه شهري در منطقه مس(كه در اينجا با انتخاب يك جامعه آماري نمونه 

  .شود يمي صنعتي بر توسعه شهري پرداخته ها ساختمانناگزير  راتيتأثو انجام تحقيقات ميداني بر روي آن، به 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهرتوسعه شهري در منطقه مسكوني باقرپااليشگاه تهران و 
 15شركت در  اين .آوري وقت احداث شد ار منطبق با آخرين فنهكت 400در زميني به مساحت  1347پااليشگاه تهران در سال "

ي پس از ها سالدر . باشد يم) 2شماره (و شمالي ) 1شماره (كيلومتري جنوب تهران واقع گرديده است و مشتمل بر دو پااليشگاه جنوبي 
 "....اجتماعي شهري قرار گرفته است و  رويه شهر تهران، اين كارخانه در مجاورت فضاهاي مسكوني و انقالب اسالمي و با گسترش بي

 عمدتاً، در حاشيه شرقي كارخانه وزند يماز غرب به شرق  عمدتاًبا توجه به جهت بادهاي تهران كه  ].1388شركت پااليش نفت تهران، [
لي است كه در اين در حا 2.شود يمانجام  ها نيزمي كشاورزي در اين ها تيفعالساختمان مسكوني كمتري ساخته شده و در عوض 

ي شهري به همسايگي ها نيزمي مسكوني و ها خانهي باير موجود در غرب و شمال كارخانه، گسترش شهري چنان است كه ها نيزم
به زودي در حوزه توسعه  رسد يمي باير واقع در جنوب و شرق كارخانه نيز چنان است كه به نظر ها نيزموضعيت . اند دهيرسپااليشگاه 

  ).1نمودار( رنديگ يمشهري قرار 
  

:  هاي صنعتي در اطراف تهران اختمانپراكندگي س. 5 ريتصو
كارخانجات ايران خودرو و سايبا در سمت غرب، منطقه صنعتي 
چهاردانگه و كارخانجات متعدد ديگر در جنوب غربي، پااليشگاه تهران 

سيسات وابسته در جنوب، كارخانجات سيمان و گچ در جنوب شرق أو ت
 .گاننگارند: مأخذ . و شرق

منطقه باقرشهر  وضعيت توسعه شهر تهران در. 6 ريتصو
و شهر ري در مجاورت پااليشگاه تهران، حد فاصل 

ش، از طريق مقايسه .ه 1388تا  1375هاي  سال
و  1375هاي  آمده از تهران در سال دسته هاي ب نقشه

    .و انطباق با عكس هوايي) شهرداري تهران( 1380
 .نگارندگان: مأخذ 
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  بررسي رويكردهاي موجود
كيلومتري كارخانه صورت  7، مصاحبه و مشاهده در شعاع )سؤاالت تستي(انجام مطالعات ميداني به روش پرسشنامه  ،در اين تحقيق

بندي نتايج تا شعاع  ارائه و جمع قاعده در حاشيه پااليشگاه، از پذيرفته و جهت كاهش خطاها و نيز اجتناب از ورود به محدوده شهرسازي بي
جامعه آماري مورد پرسش در اين . هرچند بجز در موارد جزئي، اختالفات چنداني در نتايج وجود ندارد. كيلومتري اجتناب شده است 4

نين مختلف ي از افراد، با سا گستردههمچنين سعي گرديد تا طيف . باشد يمپژوهش، شامل افراد ساكن و كسبه مقيم در محدوده فوق 
سال  85سال تا  12مورد بررسي قرار گيرند، لذا تحقيق بر روي زنان و مردان مختلف، صرف نظر از ميزان تحصيالت و با تنوع سني بين 

اين بر. شد مي) نفر 95(و مردان ) نفر 65(شامل دو گروه زنان نفر بود كه  160مجموعاً بدين ترتيب جامعه آماري . صورت پذيرفته است
تقسيم شدند و نمودار موجود ) سال 65باالي (و مسن ) سال 65تا  35بين (، ميان سال )سال 35زير (افراد به سه گروه سني جوان اساس 

عمل آمده و مشاهدات ه ي بها پرسش. دهد يمشوندگان، جنسيت و محدوده سني آنها را نشان  كه تعداد پرسشدست آمد ه ب 7در تصوير 
  .اند دهيگردشهر تهران تهيه دوده مسكوني باقردر مح عمدتاً ،دست آمدهه ب
ي سني ها گروهبه تفكيك  1شده در جدول  آمار ارائه ؛خالصه اين نتايج بدست آمد به طور، ها نامه ي داده شده به پرسشها پاسخاساس بر

در مورد . نيز ندارند ها يجوار هممردم از محل زندگي خود رضايت دارند و مشكلي با  درصد 70كه بيش از  دهد يمنشان  ،زنان و مردان
ي زنان و مردان از يكديگر ها گروه صرفاًي ارائه شده بسيار نزديك بود، تفكيك سني صورت نگرفت و ها پاسخ عمدتاًچون  ها پرسشساير 

كه  دانستند يماز زنان خيابان را محلي درصد 86از مردان و  درصد 68در حدود : دست آمده به اين شرح است ه نتايج ب. متمايز شدند
) بزرگراه شهيد رجايي(از زنان از سروصداي ناشي از خيابان  درصد25از مردان و  درصد12حدود . كاميون و تريلر بتواند در آن تردد نمايد

در  .)2جدول (متري از بزرگراه انتخاب شده است  200الزم به ذكر است كه جامعه آماري از ميان ساكنان منطقه، در فاصله . ناراضي بودند
با اين حال اين پرسش نشان داد كه بيش از . ارائه شده است 2دست آمد كه در نمودار ه ال مربوط به رنگ شهر، نتايج جالبي بؤپاسخ به س

  . ننديب يمدرصد مردم منطقه، شهر را به رنگ خاكستري  70
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمعيت مردان

  مناسب محل زندگي به عنوان منطقه مسكوني

  ددرص 76  سال 35جمعيت زير 

  درصد 95  سال 65تا  35جمعيت 

  درصد 73  سال 65جمعيت باالي 

  ها رضايت از همجواري

  درصد 68  سال 35جمعيت زير

  درصد 86  سال 65تا  35جمعيت 

  درصد 87  سال 65جمعيت باالي 

  جمعيت زنان

  مناسب محل زندگي به عنوان منطقه مسكوني

  درصد 52   سال 35جمعيت زير 

  درصد 33  سال 6تا  35جمعيت 

  درصد77  سال 65جمعيت باالي 

  ها رضايت از همجواري

  درصد 65  سال 35جمعيت زير

  درصد 77  سال 65تا  35جمعيت 

  درصد 81  سال 65جمعيت باالي 

محدوده سني، جنسيت و تعداد .1 نمودار
پرسش شوندگان در جامعه آماري مورد 

 .نگارندگان: مأخذ . پژوهش

  ها و محل زندگي  مندي ساكنان از همجواري رضايت. 1جدول 
 .نگارندگان: مأخذ . عنوان منطقه مسكونيه خود ب

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

       43-54/ ي صنعتي بر گسترش شهري در ايرانها ساختماناثرات كالبدي  /1390 بهار/ شتمسال ه/ ده شانزشماره  

 

50  

  
  
  
  
  
  

گيري اين  در نتيجه ها پرسشي ارائه شده به اين ها پاسخي تخصصي ديگري نيز مطرح گرديد كه ها پرسش ،عالوه بر سؤاالت كلي فوق
 نيتر مهمشوندگان اعم از زن و مرد با سنين مختلف، ساختمان پااليشگاه را يك شاخصه شهري و  همه پرسش. ق بسيار مؤثرندتحقي

تكميل پرسشنامه و مطالعات ميداني در حدود يك . دنديسنج يممسافت نقاط مختلف را نسبت به آن  معموالًو  دانستند يمساختمان منطقه 
با اين . شد يمرغم جهت باد غالب در تمام منطقه استشمام  ل اين مدت، بوي گوگرد و گازهاي پااليشگاه عليماه زمان برد و در تمام طو

جالب اينجاست كه . نمودند يماز كل جمعيت زنان بوي نامطبوع محيط را حس درصد 19درصد از كل جمعيت مردان و  10وجود فقط 
مردم در  درصد 5رغم اينكه كمتر از  علي. نمودند ينموي نامطبوع هوا را استشمام ب ،سال هر دو گروه 65يك از افراد جمعيت باالي  هيچ

داد و (داشته و به طرق مختلف  ريتأثمردم معتقد بودند كه اين كارخانه در اشتغال منطقه  درصد96پااليشگاه مشغول به كار بودند، در حدود 
 درصد91در حدود . ثر بوده استؤدر زندگي افراد و اشتغال آنها م) گرستد، باربري، تعميرات، رونق محصوالت كشاورزي و بسياري دي

مجاورت پااليشگاه تهران ر نيز از اينكه د درصد93و در حدود  دانستند يمپااليشگاه را موجب گسترش شهرنشيني در اين منطقه  ،مردم
 . نمودند يم، احساس رضايت كنند يمزندگي 

 
  
  
  
  
  
  

  بندي جمع
چنين اظهار داشت كه وجود پااليشگاه در اين  توان يم ،دست آمده از نمونه مورديه ي آماري بها يبررساز نتايج در يك برداشت كلي 

اين كه  ييجا ناز آ. قرار داده است الشعاع تحتگذاشته و مناظر شهري اطراف را  ريتأثي اطراف ها نيزمبر توسعه شهري  به شدتمنطقه، 
. ديآ يملذا يك نشان شهري نيز به حساب  ،باشد يميت ؤه و از تمام نقاط نواحي اطراف قابل ركارخانه به يك شاخصه شهري بدل گشت

پذيري چنان است كه مردم شهر به آن عادت ريتأثي اطراف بر مبناي موقعيت كارخانه شكل گرفته و اين ها يفضاسازچيدمان شهري و 
ي اصلي به سمت كارخانه است و بنا به داليل تجاري، ساختار شهر در ها دهجا سيراز آنجا كه م. دانند متعلق به خود مي را  آننموده و 

 توان يمو  دينما يمنيز اين امر را تأييد  ها پرسشنامهنتايج حاصل از . امتداد جاده اصلي شكل گرفته و به تدريج كارخانه را دربر گرفته است
، شود يمكه از اين نمودار برداشت  گونه همان. ارائه نمود 10بندي كلي در دو گروه زنان و مردان اين نتايج را مطابق نمودار در يك جمع

دانند و  حال همگي وجود اين بنا را به لحاظ اقتصادي، مفيد مين ، با اي)درصد95بيش از (اگرچه اكثر مردم در پااليشگاه شاغل نيستند 

  تعريف از خيابان  جمعيت مردان
  درصد 68  ها و تريلرها با قابليت حركت كاميون
  درصد 32  هاي سبك لفقط جهت حركت اتومبي

  تعريف از خيابان  جمعيت زنان
  درصد 86  ها و تريلرها با قابليت حركت كاميون

  درصد14  هاي سبك فقط جهت حركت اتومبيل

احساس زنان و مردان نسبت به رنگ شهر  ةمقايس. 2 نمودار
 .نگارندگان: مأخذ . هاي مختلف سني در گروه

. هاي جمعيتي زنان و مردان از خيابان تعريف گروه. 2جدول 
 .نگارندگان: مأخذ 
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يي نظير مكانيكي، باربري، ها تيفعالي صورت گرفته، ها مصاحبهبر اساس :  باشد يمه بسياري از آنها در رابطه با اين كارخانه شغل عمد
ي تجاري و نيز كشاورزي شغل بسياري از مردم اين منطقه ها تيفعالخريد و فروش قطعات يدكي، تعمير ماشين آالت سنگين، ساير 

  . گردد يمجود پااليشگاه در اين محل موجب رونق اقتصادي و همگي معتقدند كه و باشد يم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الزم . دانند رغم مغايرت شرايط زندگي با استانداردهاي تعريف شده، براي زندگي مناسب مي درصد ساكنين، اين منطقه را علي 70بيش از 
همه ساكنين از محل زندگي خود . اند نگرفتهرا درنظر شوندگان در جواب به سؤال مربوطه، امكانات شهري  به توضيح است كه پرسش

راضي  ،در مجاورت پااليشگاه است شانيها خانهو از اينكه ) درصد95بيش از (رضايت كامل داشتند ) بدون درنظر گرفتن امكانات شهري(
ا پااليشگاه از داليل عمده اين مجاورت ب ليبه دلي تجاري ها تيفعالآمده، رشد اقتصادي و رونق  ي بدستها مصاحبهبراساس . بودند

با اين وجود، اين . ضمن اينكه قيمت ارزان زمين نيز موجب استقبال اهالي از سكونت در اين ناحيه شهري شده است. اند بودهرضايتمندي 
واني و معضالت به تخريب محيط زيست شهري، عوارض مختلف ر توان يمكه از جمله  اند داشتهها آثار ناخوشايندي نيز در پي  همجواري

  .اجتماعي متعدد اشاره نمود
ي صورت گرفته، نشان دادند كه تعريف ساكنان جديد منطقه نسبت به استانداردهاي زندگي ها مصاحبهشوندگان و  ي پرسشها پاسخ

مردم منطقه  چنانكه اكثر. اول حضور كارخانه موجب تغيير رنگ شهر شده و آسماني كدر ايجاد نموده است وهلهدر . متحول شده است
 يدر حالاين ). درصد80بيشتر از ( ندينما ينمضمن اينكه ديگر بوي نامطبوع كارخانه را احساس . ننديب يمرنگ شهر را به رنگ خاكستري 

آزمايشات ميداني ديگري نيز توسط . ديرس يمو متان به مشام  H2Sكه در بيشتر ساعات انجام مطالعات ميداني در محل، بوي بد گاز  ستا
، بنزن و گازهاي ديگر را در H2Sگيري آلودگي هوا در محل صورت پذيرفت كه حضور متان،  ي اندازهها دستگاهحققين با استفاده از م

اين گازها آثار مخربي بر ). شود ينممرتبط نبودن به آن اشاره  به علتدر اين مقاله ( نمود يمكيلومتري تأييد  10محيط شهري تا شعاع 
به هرحال با وجود . ندينما يمي اسيدي اين آثار مخرب را تشديد ها بارانضمن اينكه . ي شهري دارندها ساختمانن و روي انسان، گياها

مدت موجب پديدآمدن مشكالت فراوان در زندگي مردم و  محيطي كه در دراز ي زيستها يآلودگي رواني و ها يماريبمعضالت اجتماعي، 
  ). 3نمودار(ردم از همجواري با پااليشگاه به داليل كوتاه مدت اقتصادي رضايت كامل دارند ، اكثر مشوند يمنيز تخريب محيط زيست 

خالصه نتايج . 3 نمودار
آمده از مشاهدات محققين  بدست

در جامعه آماري نمونه كه بر 
ب درصد نشان داده شده حس
 .نگارندگان: مأخذ . است
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نشان دادند كه در طول مدت زمان سكونت مردم در حاشيه پااليشگاه تهران، تعريف مردم از  ها مصاحبهعالوه بر موارد يادشده فوق، 
نكته . ي سنگين تردد نمايند، آن مسير ديگر خيابان نيستها نيماشلر يا ساير آنها اگر در مسيري كاميون و تري به نظرخيابان عوض شده و 

 را  آني سنگين عادت نموده و ديگر ها نيماشمردم ساكن در اين منطقه به سروصداي خيابان و درصد  80ست كه حدود ا جالب توجه اين
كيلومتري منطقه قابل رؤيت است و دود  5هوا از شعاع  ي پااليشگاه در صورت پاك بودنها دودكش. دانند ينمعامل مزاحم در زندگي 

ي صورت گرفته، اين ها مصاحبهبرطبق . شود يماز تمامي نقاط منطقه ديده ) باشد يمبه رنگ خاكستري  عمدتاًكه ( ها دودكشناشي از 
نيز يك نشان شهري به حساب خود كارخانه . شود يميك راهنما در تمام مناطق اطراف ديده  به عنواندود يك شاخصه شهري است و 

  .سنجي افراد است آمده و مقياسي براي مسافت
 

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
ي متعددي يافته و به نوبه خود شهر و ها شاخهمثابه يك سامانه كامل است كه زيركه عنوان شد، هر ساختمان شهري به طور همان

 ،ته به نوع كاربري، وسعت و حجم ساختمان، خصوصيت كاربران و نيز توليداتبس راتيتأثاين . دهد يمقرار  ريتأثپيرامونش را تحت 
. مطلع باشند راتيتأثتر، از اين  گرايانه ي كاراتر و آيندهها طرحمتفاوت خواهند بود و الزم است تا طراحان در مسير طراحي جهت رسيدن به 

كه ساخت  ته باشد و مسايلي را نيز به جامعه تحميل نمايند؛ به نحوييي پيشينه تاريخي وجود نداشها ساختماناگر در مورد چنين  خصوصاً
و  اند دستهي صنعتي و كارخانجات از اين ها ساختمان. آن ضرورت جامعه باشد و در عين حال عوارض نامناسب هم به همراه داشته باشد

به . گرايانه بسيار مهم است ي آيندهها يطراحضرورت دانستن مسايل و عوارض مثبت و منفي آن براي طراحان در توسعه شهري و 
ي ها رشتهي مختلف طراحي كه نياز به تخصص ويژه دارند، در ها نهيزمخصوص كه تخصص در معماري هنوز تعريف مشخصي نداشته و 

  .اند مختلف معماري هنوز تفكيك نشده
روي ر ، نه تنها بشوند يمدر حاشيه شهرها ساخته  ي مهندسي و توسعه صنايعها تيفعالي صنعتي و كارخانجات كه به منظور ها ساختمان

نيز به ميزان قابل توجهي متحول و دگرگون  را  آنديدگاه عمومي و درك مردم اطراف مؤثر هستند، بلكه روند توسعه شهر و سيماي 
امطلوب زندگي، كمبود امكانات، ي باير اطراف پااليشگاه تهران با وجود شرايط نها نيزمكه از متن مقاله برآمد،  گونه همان. سازند يم

بودن از هسته مركزي شهر و نيز وجود قوانين محكم بر عدم امكان ساخت و ساز در اين مناطق در ساليان اخير توسعه چشمگيري  دور
براي  ها نيزمدر واقع شرايط نامناسب اين . در محدوده شهري قرار گيرند ها نيزمتا اين  است يافته و ساخت و سازهاي متعدد موجب شده

اين مسئله، گسترش . مد جامعه را به سوي خود بكشاندآدر موجب ارزان بودن آنها شده و همين امر باعث شده تا اقشار مهاجر و كم ،زندگي
ن مدزايي براي ساكنيآكه به دليل همجواري با كارخانه، امكان در خصوصاًناپذير بدل نموده است،  شهري را در اين نواحي به امري اجتناب

ي تنفسي ها يآلودگرغم مشكالت فراوان زندگي، معضالت اجتماعي،  به همين جهت ساكنين اين منطقه علي. اين منطقه مهيا گشته است
به عبارت ديگر قيمت ارزان زمين و اقتصاد براي . از محل سكونت خود رضايت كامل را دارند ،ل روانيي صوتي و مسايها يآلودگ، )هوا(

ي ها نقشهكه از  گونه هماناين نوع گسترش شهري . باشد يماز سالمت جسمي و رواني يا معضالت اجتماعي  تر مهممد آدر مردم كم
  .آيد، در مجاورت ساير نواحي صنعتي حاشيه تهران نيز اتفاق افتاده است شده در اين مقاله برمي ارائه

كيلومتري از شهر ساخته  15ش به فاصله .ه 1347كه در سال پااليشگاه تهران . يي عوارض منفي فراواني در پي دارندها يدگرگونچنين 
رغم قوانين شهرداري مبني بر ممنوعيت هرگونه  ي ديگر، عليبه عبارت. سال درون گستره شهري قرار گرفته است 40شد، در كمتر از 

يلومتر پيشروي داشته و امروزه ك 15ساخت و ساز در حوالي نواحي صنعتي، توسعه شهري در مسير پااليشگاه، از سمت تهران بيش از 
تخريب محيط زيست و حومه شهر تهران در سطح بسيار وسيعي  ،به عبارتي. ي خود، دربرگرفته استها يآلودگپااليشگاه تهران را با تمام 

ينده را به خطر معضالت اجتماعي فراواني نيز در پي دارد كه شرايط نسل آ ،اين امر. سال اتفاق افتاده است 40در مدت زمان كمتر از 
محيطي آن كنار  ي متعدد زيستها يآلودگ، مردم با رنگ كدر هوا، بوي نامطلوب كارخانه و برآمد ها پرسشنامهكه از  گونه همان؛ اندازد يم
كار به جايي و  دينما يمهمچنين تعريف آنها از شهر و شهرنشيني تغيير . ندينما ينمعامل مزاحم قلمداد  به عنوانو سروصدا را نيز  نديآ يم
ي اسيدي موجب تغيير رنگ شهر شده و گياهان را از بين ها باران. شود يميك نشان شهري قلمداد  به عنوانكه دود كارخانه  رسد يم
ي جديد شهرهاي مدرن ها شاخصههمانند پااليشگاه تهران به  توانند يمي صنعتي و كارخانجات بزرگ ها ساختمان ،ترتيب بدين. برند يم
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ريزي صحيح موجب تخريب  خود قرار دهند كه در صورت عدم برنامه ريتأثي مسكوني اطراف را تحت ها ساختمانگيري  و جهت بدل شوند
آمدن معضالت اجتماعي فراوان و نيز مشكالت رواني براي مردم قاعده شهرها، پديد هري، گسترش بيمحيط زيست، برهم زدن سيماي ش

بر اين اساس . ناپذير خواهد بود طراف كارخانجات صنعتي در صورت عدم كنترل، امري اجتنابلذا گسترش شهري در ا. جامعه خواهد شد
  :پيشنهادات زير را در توسعه شهرهاي مجاور كارخانجات صنعتي عنوان نمود  توان يم

آن  راتيتأثكاربران و  ي ساخته شده در آن منطقه، خصوصياتها ساختماناز آنجا كه تحوالت هر منطقه شهري، وابسته به نوع و عملكرد 
ي ها طيمحگرا در  ، لذا ضروري است تا همواره طراحان جهت رسيدن به طرح مناسب، كارا و آيندهباشد يمبنا بر محيط اطراف خود 

ي باير اطراف كارخانجات داشته ها نيزمي صنعتي بر اقتصاد نواحي اطراف و نيز خصوصيات ها ساختماني به اثرات ا ژهيوصنعتي، توجه 
 .استدر نواحي صنعتي ضروري  خصوصاًي مورد نياز در هر منطقه شهري ها تخصصاشراف طراحان به . باشند

ي فعاليت ا منطقهكنان زيادي دارند و در مقياس فراكارخانجات بزرگي كه كار خصوصاًتوسعه شهري در اطراف كارخانجات صنعتي، 
، ضمن دينما يملذا اجراي قوانين محكم بسيار ضروري . ناپذير است ه اجتناب، به داليل رونق اقتصادي و نيز ضرورت كارخانندينما يم

ريزي نمايند كه ضمن  اينكه طراحان در توسعه شهري الزم است تا اين نكته را مدنظر قرار دهند و گسترش شهرها را به نحوي برنامه
ي اصلي بسيار مهم است، ها جادهطراحي مسير صحيح  ،شرايطدر اين . بيني نمايند حفظ حريم كارخانه، مسايل اقتصادي منطقه را نيز پيش

و اين مسئله از ديدگاه توسعه شهري حائز اهميت است كه شكل  رنديگ يمي اصلي شكل ها جادهچراكه عمده ساخت و سازها در اطراف 
 .قرار دهد ريتأثساخت و سازهاي آينده را تحت  تواند يمجاده اصلي و فضاي سبز اطراف آن 

درآمد در اين  ي باير اطراف كارخانجات صنعتي عامل مؤثري در اسكان مهاجرين كمها نيزمبودن  الوصول سهلبودن و  كه ارزان از آنجا
يي غير از ها يكاربردر طرح جامع شهري براي آنها  عمالًريزي نمود و  از قبل برنامه ها نيزم، لذا الزم است تا براي اين باشد يمنواحي 

ضمن اينكه . را نخواهند داشت ها يكاربري تحت اشغال ساير ها نيزماقشار مهاجر امكان اسكان در  ،ترتيب بدين. تمسكوني در نظر گرف
 .خواري در اين نواحي ضرورت دارد ي ذيربط جهت مبارزه با زمينها سازمانكنترل و نظارت دقيق 

ي ها شهركطراحان بايد و  شوند ينملذا محدوديت تلقي . ي جديد و كارخانجات صنعتي، ناگزير و ضرورت زمان استها ساختمانساختن 
 .جديد را بر اساس موقعيت اين كارخانجات طراحي نمايند

ي دور قابل ها مسافتي جديد شهري هستند و دود ناشي از فعاليت اين كارخانجات، از ها شاخصهكارخانجات مدرن و بزرگ خواه ناخواه 
ي جديد شهري در دوران ها نشانه به عنوانقيم بر معماري و شهرسازي مناطق اطراف دارند و مستقيم و غير مست راتيتأثلذا . است تيرؤ

ي شهري تا حد امكان مانع ديد مستقيم به طرف كارخانجات ها يطراحضروري است تا طراحان در  رو از اين. نديآ يممدرن به حساب 
 .را از ديد شهروندان مخفي نمايند ها ساختمانصنعتي شده و اين 

لذا احداث فضاي سبز . ي مختلف گازي، هوايي كدر با بوي نامطبوع دارندها يآلودگوجود  ليبه دلنواحي شهري مجاور كارخانجات 
 . دينما يمدر اين مناطق بسيار ضروري حداكثري 

لذا پرورش . ف دارندمخربي بر محيط زيست اطرا راتيتأثشده و  منطقهي اسيدي و جو آلوده موجب از بين رفتن پوشش گياهي ها باران
 .ي ناشي از فعاليت كارخانجات، امري ضروري است كه الزم است از ديدگاه منظر شهري بررسي شودها يآلودگدر برابر   مقاومگياهان 

ي جديد شهري در دنياي ها شاخصهو جلوگيري از زشتي  ها يآلودگوجود كمربند سبز در اطراف كارخانجات صنعتي به منظور كاهش 
  .ؤثر استم) ارخانجاتك(مدرن 
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  ها نوشت پي
Literature review 1 .  

نمايد، با اين حال در اين مقاله از  هاي فراوان ناشي از فعاليت كارخانه، صنعت كشاورزي را در اين منطقه تهديد مي محيطي و آلودگي رغم اينكه خطرات زيست علي. 2
  .دليل گستردگي خودداري شده استه اشاره به آن ب

  

  ت منابع فهرس
 .انتشارات دانشگاه تهران: چاپ سوم، تهران . گالبچي:  ت .نگاهي به معماري فردا: هاي آينده  سيستم.  1382. پاول، م •
:  تهران. المللي سازه و معماري، ايران، تهران اولين كنفرانس بين:  در ."هاي آينده و معماري پايدار سازه". 1386. رهايي، اميد •

  .دانشگاه تهران
  .شركت پااليش نفت تهران: تهران  .هاي محيط كار گزارش آالينده. HSE .1388ت پااليش نفت تهران، اداره شرك •
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  . انتشارات دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهد  .شناسي مطالعات ديني روش. 1385. ف. قراملكي، ا •
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