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قدمه م
 در مبحث توسعه پايدار و به طبع ان معماري پايدار اينكه هر 

ساختمان بايد با بستر و محيط طبيعي  پيرامون خودتعامل 
داشته باشد به امري بديهي تبديل شده است.قسمت بحث 
برانگيز و مورد توجه اين امر چگونگي برقراري تعامل و نوع 

تدابير در نظر گرفته شده است.توجه ما در رويكرد اين پژو هش 
، حاضر به پديده هايي است كه به عنوان عامل وحدت بخشنده 

يا هويت دهنده مورد توجه و از طرفي جنبه تاريخي نيز 
دارند،بستر شكل دهي آنها تاريخ وزمان گذشته و عوامل مرتبط 
با آن ،هويت و سنت و فرهنگ اين مرز و بوم است، فضاهايي كه 

كالبد معماري آنها در بناهاي تاريخي جلوه گر مي شود و اين 
جلوه گري به شكل بناهاي ساده، كوشك ها وكاخ هاي شخصي 
و حكومتي و  كارخانه در باغ هاي ايراني بوده اند و نقش بسيار 
مهمي در ايجاد احساس هويت دارند و بدين سبب آثار تاريخي 

باقي مانده از اين دست از گذشته هاي بسيار دور در همه 
كشورها مرمت،احيا و بازسازي شده  و در موارد خاص با تغيير 
كاربري در نوع استفاده از آن و يا اضافه نمودن بناهاي همگون 

و همساز جهت رفع احتياجات كاربران سعي در حفظ كالبد 
بناهاي موجود و موارد فراكالبدي آن دارند تا به بهترين شكل 

گوياي فرهنگ،تاريخ وهنر آن سرزمين باشند. 
لذا هدف از تحقيق در پيشينه و ادبيات موضوع ما را برآن مي 
دارد تا با مطالعات كتابخانه ايي دقيق وسوابق اينگونه بناهاي 

موجود در باغات ايراني ،به مطالعات ميداني مورد بررسي  
تا پس از شناخت و آسيب شناسي و باززنده سازي  بپردازيم

ابنيه موجود و اضافه نمودن بناهاي تلفيقي در آن باعث 
احيا،شادابي و نشاط و جريان يافتن زندگي در رگ هاي حياتي 
سايت و مردم و حفظ پايداري معماري باشيم و با چنين انديشه 

ايي كاربري هاي جديد و مطابق نياز را طراحي و پيشنهاد 
نماييم ،زيرا  قسمت هاي گسترده ايي از اين ابنيه در دوره هاي 

معاصر به فضاها و عرصه هاي غير قابل قبول و ناكارآمد در 
فضاهاي شهري تبديل شده و نوع كاربري فعلي آنها موجبات 

مشكالت زيست محيطي،فرهنگي و عدم مطابقت با اصول 
شهرسازي شده است. 

در اين رهگذر مرحله شناخت را با شناخت  توسعه پايدار و 
مفاهيم آن و سپس شناخت ابنيه صنعتي شروع و اشاراتي نيز 

به باغ هاي ايراني كه اين ابنيه در انها ساخته شده اند خواهيم 
كرد،در مرحله آسيب شناسي با توجه به ابنيه موجود در باغ 

هاي مذكور كه بعضا با تغيير كاربري باعث حفظ ابنيه موجود و 
به تبع آن حفظ باغ هاي ايراني گرديده و حفظ فرهنگ و 

مفاهيم توسعه پايدار را در بر دارد،  مي پردازد و در مرحله بعد 
با استفاده از نتايج حاصل برنامه فيزيكي تدوين شده در كالبد 
معماري و مسايل فرا كالبدي (بيرون از بنا) و با توجه به كليه 
مسائل اجتماعي، اقتصادي،فرهنگي و در جهت حفظ توسعه 

پايدار به ارائه فضاي تعريف شده معماري با توجه به معماري 
همسان و همگون با ابنيه موجود اقدام و با توجه به مسائل 

تاثيرگذار مذكور و اصول معيارهاي طراحي در راستاي اهداف 
طرح از جمله معماري پايدار و بازگرداندن حيات و زندگي  

 سالمتر به سايت مورد طراحي مي پردازد.
 

روش تحقيق 
بديهي است هر پژو هش  علمي نياز به يك روش تحقيق 

متناسب با موضوع خود دارد.انتخاب روش تحقيق مناسب و 
تداوم ان در تمامي فرايند و مسير پژو هش  از اصول راهبردي 

تحقيق علمي است.روش مواجهه با مساله و پژو هش  در ارتباط 
تنگاتنگ و دو سويه با ساختار و ماهيت تحقيق است. از همين 

رو براي ايجاد شالوده اي انسجام بخش به اين تحقيق روش 
كيفي انتخاب و در طول پروسه پژو هش  مورد استفاده قرار 

گرفته است. 
براي بدست اوردن نتايج مطلوب در اين مقاله از تحقيق 

كتابخانه اي اعم از كتاب ،رساله، مقاالت و سايت ها استفاده 
شده است.در نهايت سعي شده است با بازديد از امكانات موجود 
ميداني و آوردن نمونه موردي مطالب به دست آمده را تحليل و 

 تكميل نموده و به جمع بندي نهايي رساند.
 

توسعه پايدار و تعاريف آن: 
هر چند تاكنون تعاريف زيادي از توسعه پايدار ارائه شده ولي 

محور تمامي آنها توجه به نسل هاي بعدي ،آينده محيط زيست 
و حفاظت از محيط زيست جهاني بوده است.توجه به فرهنگ 

،ويزگي هاي بومي و تجربيات گذشته ،بهره گيري از انرزي هاي 
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تجديد شونده و پرهيز از بكارگيري انرزي هاي تجديد ناپذير از 
 [1]اصول توسعه پايدار است.

 
هدف معماري پايدار: 

هدف از طراحي ساختمان هاي پايدار كاهش آسيب آن بر روي 
محيط از نظر انرزي و بهره برداري از منابع طبيعي است ،كه 

شامل قوانين زير ميباشد: 
 كاهش مصرف منابع غير قابل تجديد

 توسعه محيط طبيعي
حذف يا كاهش مصرف مواد سمي و يا آسيب رسان به طبيعت 

در صنعت ساختمان 
 

اصول معماري پايدار: 
اصولي كه بايد رعايت شود تا يك ساختمان در زمره بناهاي 

پايدار طبقه بندي شود به شرح زير است: 
-حفظ انرزي 1
-هماهنگي با اقليم 2
-كاهش استفاده از منابع جديد 3
-برآوردن نيازهاي ساختمان 4
-هماهنگي با سايت 5
-كل گرايي 6
 

الگوهاي معماري پايدار: 
امروزه ساختمانها نيز بخشي از محيط زيست را تشكيل ميدهند 

و بخش اعظمي از آلودگي هاي محيط زيست را ايجاد مي 
كنند.با يك تفكر،طراحي و برنامه ريزي دقيق، ميتوان ساختمان 
هايي ساخت كه كمترين تاثير منفي را بر محيط زيست داشته 

باشند.در تعريف پايداري سه ركن اصلي زير وجود دارد: 
-ارتقاء كيفي زندگي و سالمت انسانها(نسل حاضر و آينده) 1
-تامين نيازهاي روزمره انسان  2
-حفظ سيستم هاي اكولوزيكي و منابع انرزي  3

هدف كلي از طراحي پايدار در يك ساختمان اين است كه به 
واسطه بهره وري صحيح از انرزي و منابع طبيعي تاثير سوء 

ساختمان بر محيط زيست كاهش يابد.يك طرح پايدار همزمان 
در پي رسيدن به ارزش هاي زيبا شناختي،زيست 

محيطي،اجتماعي،اقتصادي،اخالقي و معنوي است.بنابراين مي 
توان الگوهاي زير را در معماريايدار ارائه داد: 

-به حداقل رساندن بهره برداري از منابع تجديد ناپذير و به 1
كارگيري  انرزي هاي طبيعي و تجديدپذير 

-ارتقا كيفيت محيط زيست و گسترش محيط زيست طبيعي  2
-از بين بردن يا به حداقل رساندن مصرف مواد آلوده و سمي 3
-حفظ هويت فرهنگي و قومي 4

-ترويج زندگي سالم 5
-استفاده خردمندانه از زمين و همگوني شكل ساختمان با 6

محيط زيست 
-اقتصادي بودن ساخت و ساز با استفاده از فناوري هاي 7

جايگزين كارآمد 
 -جلوگيري از ايجاد آلودگي صوتي و هوا8
 

معماري صنعتي 
ايران هنگامي كه به دوره صنعتي رسيد كه غرب دوران اوج 
صنعتي را ميگذرانيد. ايران اين مسير را بعد از جنگ جهاني 
اول شروع كرد. حقيقت اين است كه معماري صنعتي ايجاد 
شده به شيوه صنعتي ، شكلي از معماري مدرن است كه در 

بيشتر كشورها و از جمله ايران به شكل نارساي معماري 
صنعتي گفته ميشود. از اين رو بناهاي مورد نظر آن دسته از 

بناها و عمدتا كارخانهها هستند كه با انقالب صنعتي نيمه دوم 
قرن هيجدهم به وجود آمده و توسعه يافتند؛ اما در ايران در 

دوره رضاشاه تاسيس سلسلهوار كارخانههاي بزرگ صنعتي در 
بافت كهنه و سنتي شهرها و پيش از آنكه شهرهاي ايران 

زمينه توسعه صنعتي نظير اروپا داشته باشند، معماري خاصي 
ايجاد كردند كه بايد شروع معماري صنعتي ايران را از اين تاريخ 

دانست. اين سالها از نظر تاريخي يكي از دورههاي مهم 
 به بعد اوج درخواست 1311سالهاي [9]تاريخي ايران است. 

-براي كارخانههاي گوناگون است كارخانههاي نساجي، پشم
ريسي، نخريسي، چرمسازي، قندسازي، چاي و ... تا قبل از 

 كارخانههاي بزرگ نساجي و نيز منسوجان 20شهريور 
-شيميايي تاسيس شد. بيشتر اين كارخانهها از آلمان وارد مي

شد و طرحريزي ساختمانهاي صنعتي طبعا توسط كارشناسان 
 [6][3]خارجي صورت گرفت. 

فضاي كارخانهها در مجموع شديدا تحت تاثير عملكرد آن 
هستند. پيش از آنكه معمار بتواند در طرح فضاي داخلي 

كارخانههاي صنعتي دخيل باشند، اين كاركرد كارخانههاست 
كه طراحي فضاي داخلي را به معمار ديكته ميكند. بنابراين 
بيان ساختماني و عظمت صنعتي كارخانه بر بيان هنري آن 

برتري دارد. حضور سنگين و مقتدرانه بناهاي صنعتي عالوه بر 
اينكه توانست آن نمايش عظمت را به صورت فيزيكي بيان كند، 

 در قالب [2]چنانچه به شكل ذاتي در ابعاد بناها نهفته بود.
توسعه و تحول نيز توانست عمال جدايي خود را از ساختار و 

شكل سنتي معماري گذشتگان كه نمادهاي آن بناهاي عظيم 
مساجد با گنبدها و مناره ها بودند جدا سازد. معماري صنعتي 

در دوره پهلوي اول از آن رو قابل اهميت است كه با حضور 
وسيع و نمادين خود در شهرهاي مختلف چهره و اندازه جديد 

 [4]از بناها و فضاي شهر به وجود آورد. 
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 آسيب شناسي وجود كارخانه نزديك منطقه مسكوني 
مسأله آلودگي يكي از مهمترين و حادترين مسائل ناشي از 

تمدن انساني در جهان امروز به شمار مي رود چرا كه از اعماق 
چند هزار متري زمين گرفته تا معادن ، آبهاي تحت االرضي، 

بيوسفر، تروپوسفر و حتي در داخل هواپيماهاي بلند پرواز و جو 
خارجي زمين ، چرخه و سيستم حيات را مورد تهديد قرار داده 

است . مولكول آالينده اي كه امروز از كارخانه يا منبع آلوده 
كنندة ديگري مثالَ در اروپا، وارد محيط مي شود اگر تجزيه 
نشود يا تغيير شكل ندهد احتماالَ بعد از چندي مي تواند در 
رية انسانهايي كه در قلب جنگلهاي آفريقا يا دشتهاي وسيع 

 .[12] آسيا زندگي مي كنند وارد شود
محيط زيست كنوني انسان در اثر فعاليتهاي آدمي همواره در 

معرض آلودگيهاي مختلف قرار دارند و با توجه به اختالفاتي كه 
انسان پرتعدادتر و پرمصرف تر از گذشته ، بر منابع محيطي 

وارد مي آورند الزم است به بررسي مختصري از انواع، منابع و 
عوارض آلوده كننده هاي محيطي بر روي انسان ، نبات، 

 . حيوانات و مواد مختلف پرداخته شود
  آلودگي آب

آب، مايعي حياتي است كه نقش بسيار مهمي در حفظ و بقاي 
موجودات زنده دارد و انجام بيشتر واكنش هاي شيميايي نيز 

مستلزم وجود محيط آبي است. با توجه به خواص ويژه و 
منحصر به فرد كه اين ماده از آن برخوردار است، مي توان گفت 

نقش تنظيم كننده اي در طبيعت داشته و مانع تغييرات 
ناگهاني دما در محيط مي شود. اين در حالي است كه بخش 
قابل توجهي از آب مصرفي در محيط هاي خانگي، صنعتي و 

مزارع كشاورزي تبديل به پساب مي شود كه مي تواند منجر به 
آلودگي آب هاي سطحي و منابع زيرزميني و همچنين آلودگي 

محيط زيست شود. به طور كلي ، اثر آلوده كننده هاي آب بر 
آبهاي سطحي بيشتر مشهود است ، زيرا از طرفي تخليه ي 

فاضالبهاي صنعتي باعث تغيير تركيب آب مي شود و از سوي 
ديگر ، بارندگيهاي شديد در هواي آلوده و همچنين شست و 

شوي زمينهاي زراعتي آغشته به كودها و آفت كشها باعث ورود 
بسياري مواد شيميايي در آبهاي سطحي و حتي آبهاي زير 

 .زميني مي شود
پسابهاي گرم صنعتي گرچه فاقد مواد شيميايي هستند ، اما به 

علت به هم زدن شرايط زندگي آبزيان ، نوعي آلودگي معروف به 
 .آلودگي گرمايي در آب بوجود مي آورند

فاضالب هاي صنعتي، فاضالب هايي هستند كه تركيب  
شيميايي آنها به نوع فعاليت صنعتي ايجادكننده اين نوع 

فاضالب ها بستگي دارد. ورود فاضالب هاي صنعتي به درياها 
سبب آلودگي آب و در نتيجه مرگ آبزيان خواهد شد. كارخانه 

ها و فرآورده هاي توليدي آنها سبب آلودگي شيميايي پساب 
آرسنيك، جيوه و سرب از مهم ترين  .هاي صنعتي مي شود

تركيبات شيميايي موجود در پساب كارخانه هاي توليد كاغذ، 
پالستيك و مواد شيميايي دفع آفات گياهي هستند كه سبب 
آلودگي محيط زيست و آب هاي جاري و سطحي مي شوند. 

در سال هاي گذشته بسياري از رودخانه ها با تركيبات [13]
شيميايي كه در كارخانه هاي پالستيك سازي به عنوان ماده 
اوليه مورد استفاده قرار مي گرفتند، آلوده شدند كه بر اثر آن 
افراد ساكن در مناطق اطراف اين رودخانه ها به علت تجمع 

جيوه در بافت هاي بدنشان به بيماري هاي مختلفي مبتالشدند 
و عالوه بر اين به علت آلودگي آب آشاميدني با مواد شيميايي 

موجود در پساب اين كارخانه ها، هزاران نفر جان خود را از 
دست داده و يا هزاران كودك، زندگي در اين كره خاكي را با 

يكي از مهم [11]بيماري ها و نواقص مادرزادي آغاز كردند. 
ترين پيامدهاي نامطلوب ناشي از تخليه فاضالب هاي صنعتي 
در آب هاي سطحي، مرگ ومير حيوانات آبزي بخصوص ماهي 

هاست كه متالشي شدن اجساد و بقاياي اين موجودات نيز 
سبب افزايش آلودگي هاي زيست محيطي در آن منطقه خواهد 

 .شد
حال وجود اين كارخانه ها در مناطق مسكوني عالوه برايجاد 

آلودگي هاي زيست محيطي درون شهر مشكالت حمل و نقل 
،ترافيك،افزايش آلودگي صوتي،ايجاد بوي نامطبوع و...  را نيز در 
پي خواهد داشت  كه در نتيجه جابجايي اين كارنجات و انتقال 

آنها به خارج از شهر و تغيير كاربري ابنيه هاي صنعتي  به 
ساختمان هاي مورد نياز در بافت مسكوني مزبور رامي طلبد،كه 

هم باعث حفظ  اين ابنيه ميشود و هم كاهش آلودگي هاي 
شهري را در پي خواهد داشت. 

 
  معرفي كارخانه دخانيات و آسيب هاي ناشي از آن 

  دراصفهان(نمونه موردي)
 

مربوط به دوره پهلوي است و در اصفهان، خيابان  اين كارخانه 
كمال اسماعيل، در باغ درياچه، بين پل فردوسي وپل خواجو 

 ٴ با شماره1381 مرداد 8واقع شده و اين اثر در تاريخ 
به ثبت رسيده است.  به عنوان يكي از آثار ملي ايران6019ثبت

ديدن  كارخانه(نخ تاب) دخانيات آن هم داخل يك شهر 
توريستي كه با مشكالت عديده زيست محيطي نظير خشكي 

دست و پنجه نرم مي كند، احتماال  ...زاينده رود ، گردو غبار و 
براي هر بيننده اي عجيب و باور نكردني است. اما اين اتفاق در 
پايتخت فرهنگي ايران رخ داده است. آن هم وسط يك منطقه 

كامال مسكوني تا ساكنان آن، دچار بيماري هاي مختلف تنفسي 
 [8].و آلرژيك شوند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA�
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عبور و مرور كاميونهاي حامل مواد دخاني و بوي آزاردهنده اين 
مواد مشكالت عديده اي را براي مردم بوجود اورده و شهرداري، 

استانداري اصفهان و اداره كل محيط زيست به عنوان متولي 
اصلي حفظ سالمت مردم هيچ اقدام جدي براي خروج اين 

 .كارخانه از مركز شهر صورت نداده اند
تالش مردم در جمع آوري استشهاديه هاي محلي و همچنين 

مسئولين شوراي شهر در سال هاي گذشته، به داليل نامعلوم به 
نتيجه نرسيده و همچنان اين كارخانه با بوي نامطبوع تنباكو در 
كنار منطقه مسكوني كه از قضا محل نگهداري جانبازان دوران 

 .دفاع مقدس نيز هست، مشكالت جدي در پي داشته است
 

راهكار 
انتقال كارخانه دخانيات به خارج شهر و تغيير كاربري اين 

كارخانه به موزه اصفهان شناسي راه حل مناسبي براي اين بافت 
به نظر مي آيد ، اين موزه عالوه بر رفع يكسري نياز هاي مردم 

مانند كتابخوانه و ...ميتواند بين دو پل زاينده رود و سي وسه 
 پل مكان مناسبي براي شناساندن اصفهان به توريست ها باشد.
قسمت اصلي كارخانه به كارگاهها ي صنايع دستي اختصاص 

يافت. 

 
 
     نماي شرقي كارخانه دخانيات   :1شكل     

                          
انبار اين كارخانه تبديل به غرفه هاي فروش صنايع دستي 

اصفهان شدند. قسمتي از اين انبار تبديل به كافي نت شد.همه 
اين كارها با توجه به وضعيت موجود ونگه داشتن در و پنجره ها 

انجام شد. 

 
 غرفه هاي فروش و كافي نت  بهتغيير كاربري انبار كارخانه:2 شكل  
 

    .زورخانه و سالن كشتي اين مجموعه دست نخورده باقي ماند
قسمت اداري دست نخورده باقي ماند و براي قسمت اداري 

                .موزه در نظر گرفته شد
پاركينگ در كوچه دخانيات در نظر گرفته شد تا از تردد   

 .وسايل نقليه در خيابان عبدالرزاق كاسته شود

قسمت موتور خانه كالسهاي آموزشي نيز براي اين موزه در نظر 
  يكي از محلهاي اين كارخانه به كتابخانه تبديل شد .گرفته شد

كه در آن بصورت تخصصي كتابهاي اصفهان شناسي و شناخت 
اصفهان قرار داده شد. 

 نتيجه گيري
با تغيير كاربري كارخانه هاي داخل شهر به فضاهاي مطلوب 
شهري  و  مورد نياز مردم منطقه  عالوه بر حفظ اين ابنيه و 

رفع نيازات مردم سايت مربوطه در جهت حفظ توسعه پايدار و 
 كاهش آلودگي هاي شهري قدم برداشته ايم.
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