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  خالصه

 

-ها را به دنبال داشتتههای موجود را نیز تحت تاثیر قرار داده و فرسودگی و زوال آنغییر در جوامع امروزی، ساختمانت

است. بنابراین عدم پاسخگویی کاربری اولیه این بناها در شرایط فعلی امری متداول است و امکان استفاده مجدد با کاربری 

هتای های اخیر جهت شناستایی ستاختمانگردد. در سالنیازهای جدید مطرح می پذیری بااحیانا متفاوت در جهت انطباق

های گیری از مدلهای موجود بهرهدارای امکان بهسازی و انتخاب هر یک از دو گزینه تخریب یا استفاده مجدد از ساختمان
یگزین تخریب به بررستی قابلیتت شود. این مقاله با هدف افزایش تمرکز بر بهسازی به عنوان جاگیری پیشنهاد میتصمیم

پردازد. در روند مقاله بیان مفاهیم مرتبط با حوزه های موجود در شهر شیراز به عنوان نمونه میاستفاده مجدد از ساختمان

است. در ادامه بتا تکیته بتر گیری از سوی دیگر مد نظر بودههای تصمیمبندی مدلبهسازی، از یک سو و شناسایی و دسته
صنعتی موجتود در منطقته اهتار شتیراز مشتخ   ساختمان 11و مشاهدات میدانی قابلیت استفاده مجدد از  ARPمدل 

روابط میان معیارهای اجتماعی، اقتصادی، ساختاری، فنی، حقتوقی و سیاستی را بترای تشتخی   ARPاست. مدلگردیده

ت آمده تحلیل و با مطالعات موجود در این کند. در نهایت نیز نتایج بدسهای موجود تعیین میمیزان فرسودگی ساختمان

-گیری جهت تسهیل رونتد بهستازی، نشتان متیهای تصمیماست. نتایج این تحقیق ضمن معرفی مدلزمینه مقایسه شده

 باشند.های بررسی شده دارای قابلیت باالیی جهت استفاده مجدد میاز ساختمان  %06دهد
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 مقدمه   .1

شود. بر این اساس بخش ساختمان به دلیل حضتور زمینه گسترش تغییرات عمده در جهان روز به روز بیشتر میاین 

گردد. با این دید بیشتتر مهندستان و اراحتان بتر اراحتی و انسان به عنوان عامل اصلی دستخوش تغییرات بیشتری می
های بستیاری اند. این در حالی است که ساختمانی جدید جهت پاسخگویی به نیاز افراد متمرکز گشتههاساخت ساختمان
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اند. بخشی از این بناها جنبه تاریخی داشته و نیاز به وجود دارند که به حال خود رها شده و به پایان عمر مفید خود رسیده

سال عمر داشته و قابلیتت بته روز شتدن و  06ما در حدود هایی هستند که عموتخص  مرمت دارند، اما سایر موارد ارح
استفاده مجدد را نیز دارند. در شهر شیراز تعدادی سایت با این ویژگی وجود دارد که به دالیل مختلف اجتماعی، اقتصادی، 

خود باید به نقاط مناسب ها به دلیل کاربری نااند. برخی از این سایتکارکردی، ساختاری، حقوقی و... داار فرسودگی شده

ماند این در حالی است که از بسیاری های آنها بال استفاده باقی میدیگر و یا خارج از شهر منتقل گردند. بنابراین ساختمان

هتای ها قابلیت استفاده مجدد را دارند. از اینرو این مقاله در دو بخش کلی به بررسی مفتاهیم بهستازی ستاختماناز جنبه
پردازد. سپس به عنوان نمونه این گیری میهای تصمیمگیری جهت استفاده مجدد بر مبنای مدلتصمیمموجود و اگونگی 

 گیرد.های صنعتی در شهر شیراز مورد مطالعه قرار میروند در مورد ساختمان
 
 

 ضرورت و اهمیت موضوع -1-2
 

ان و در اثر تحوالت جدید، کارکرد دار است که به مرور زمهای فرسوده و مسئلهترین معضالت شهری بافتیکی از مهم

هتای از بافتت»دار شهری عبارت استت  رفته رو به اضمحالل گذارده است. بافت مسئلهگذشته خود را از دست داده و رفته

آورد و بتا نتزول های کیفی محیط زیست انسان را فراهم متیشهری که وجود عوامل و عناصر مختلف در آن، کاهش ارزش

. انواع بافتت [1]«یابدشود و میل به مهاجرت در جماعت ساکن فزونی می، نوسازی در بافت متوقف میهای سکونتیارزش
باشتد، کته در های آمیخته با کاربری صتنعتی متیبافتگیرد. یکی از این انواع، دسته جای می 11دار در فرسوده و مسئله

 خورد.منطقه اهار شیراز به اشم می

گیرد. اما آنچه متد نظتر های فرسوده و ناکارآمد را در بر میهری، بهسازی و نوسازی بافتبهسازی در ایران در سطح ش
ها باشد که با هدف افزایش اول عمر مفید ساختماناین مقاله است بهسازی و استفاده مجدد در حوزه صنعت ساختمان می

-بازسازی پس از سانحه در متورد ستاختمان ای،سازی و بهسازی لرزهشود؛ از جمله مقاومهای مختلفی مطرح میبه صورت

های آسیب دیده، مرمت و حفاظت از ابنیه تاریخی و خاص که جنبه ملی و نمادین دارند. از ارفی در سطح خترد توستط 

کاربران و مالکان بهبود ساختار ساختمان)تاسیسات، سازه، نمای ساختمان، گردش فضای داخلی از اریق کواک و بزرگ 
-ها جهت کاهش تبادل حرارتی و ...( مد نظر قرار میها، تغییر مصالح خصوصا پنجرهحذف یا افزودن دیواره نمودن فضاها با

های موجود و به اتور ختاص صتنعتی و نیمته گیرد. مورد دوم که حوزه تمرکز این مقاله است استفاده مجدد از ساختمان

یتر کتاربری متناستب بتا شترایط اجتمتاعی، اقتصتادی، نماید که شامل تغیصنعتی موجود در بافت شهری را پیشنهاد می
فرهنگی، ساختاری ساختمان و محدوده ااراف آن از یک سو و تغییرات جزئی از سوی دیگر استت کته در مجمتوع بهبتود 

 وضعیت ساختمان و محدوده ااراف آن را به همرا دارد.  

متی ساخته شهرها حاشیه در صنایع توسعه مهندسی و هایفعالیت منظور به که کارخانجات و صنعتی هایساختمان

 میزان به نیز را آن سیمای و شهر توسعه روند بلکه هستند، مؤثر ااراف مردم درك و عمومی روی دیدگاه بر تنها نه شوند،

هتای صتنعتی و نیمته صتنعتی در بافتت شتهری . همچنین وجود ستاختمان[2]سازنددگرگون می و متحول توجهی قابل

ها به بیرون شهر مورد ها بسیاری را به دنبال دارد. در حل این مشکالت عموما انتقال این صنایع و کارگاهدگیمشکالت و آلو

ارح ساماندهی مشاغل آالینده در شهر شیراز از این دسته است. با است؛ توجه قرار گرفته و گاه نسبت به آن نیز اقدام شده
است. ها اتخاذ نشدهبرداری از آنماند و تاکنون تصمیمی جهت بهرهی میها متروك باقهای آنخروج این مشاغل ساختمان

کند. از لحاظ اقتصادی این امر به اور مستقیم ها مشکلی است که در سطوح مختلف نمود پیدا میمتروك ماندن ساختمان

امنی اجتماعی از ارفی زمینه نانمایند. گذارد و فشارهای مالی بسیاری جهت مهار و نگهداری اعمال میبر مالکان تاثیر می
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ها گرفته تا از بین بردن اموال عمومی و یا مشاغل غیر قانونی و غیررستمی را در و به دنبال آن جرم و جنایت، از خرابکاری

  . [3]گذارندبر خواهد داشت. عالوه براین شکل ذهنی منفی را به اور غیر مستقیم بر جای می
 

 سوال تحقیق -1-3
 

های موجود در ایران ستواالت متعتددی وجتود ت تحقیق در زمینه قابلیت استفاده مجدد از ساختمانبا توجه به ضرور

هتای مختلتف های موجود با کاربریترین سوال مطرح در این راستا آنست که فرآیند استفاده مجدد از ساختماندارد عمده
ه در بستر متورد مطالعته، شتهر شتیراز، فرضتیه ساماندهی مشاغل آالیند ایست؟ براساس سوال مذکور و با توجه به ارح

های صنعتی واقع در منطقه اهار شیراز، دارای قابلیت بهسازی بوده رسد ساختمانشود  به نظر میتحقیق انین مطرح می

 باشد. ها پس از انتقال مشاغل نمیو نیازی به تخریب آن

 
 

 روش تحقیق -1-4
 

باشد. مرحله اول  روش توصتیفی بتر آن مبتنی بر دو مرحله میمقاله حاضر پژوهشی کاربردی است که روش تحقیق 

بنتدی گیری را از منابع موجود استتخراج و دستتههای تصمیمباشد که مفاهیم اولیه و مدلای میمبنای مطالعات کتابخانه
استت. پرداخته گیری به سنجش میزان قابلیت در شهر شیرازهای تصمیمنموده است. در مرحله دوم بر مبنای یکی از مدل

هتای ضتروری، تکمیتل در این تحقیق، ااالعات مورد نظر از اریق مطالعات میدانی، مشاهده، تصتویربرداری، تهیته نقشته

متد نظتر تجزیته و  شوند، سپس با آنالیز پرسشنامه و استفاده از مدلهای میدانی، گردآوری میپرسشنامه بر مبنای بازدید
ها و نمودارهای قابل فهم تبدیل شده و در نهایت با مطالعات جهانی مقایسه نتایج به گرافپذیرد. ها صورت میتحلیل داده

 ( 1گردد.)شکل می
 

 
 .. مراحل پژوهش، منبع: نگارندگان1شکل شماره 

 
 

 مبانی نظری تحقیق -2

 تعاریف و مفاهیم پایه  -2-1
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، لتوییس فرنانتدز ،استتفن برتلینت ، جونز کرامترهاست و توسط افرادی همچون تغییر یک ویژگی ذاتی در ساختمان

سرعت باال و غیرقابل مهار پیشرفت فناوری در جامعته امتروزی بته  .[4]استمورد بحث قرار گرفته جیمز داگالسو  گالینو
پذیری نیز در ارتباط با مهار تغییترات استت. به اور کلی انطباق .[5]شودحدی است که تغییر با پیشرفت یکی دانسته می

بینتی تغییترات ام امکان پیش11توان ایستا فرض نمود. با این وجود به دلیل ماهیت قرن را به هیچ وجه نمیها ساختمان

 ad)انطباق( از ترکیب دو لغت التین  Adaption.[6]توان علل آن را تا حدودی شناسایی نمودبدین سادگی نیست اما می

(to) (+fit )aptare (به معنای متناسب کردنto fitتشک )است و به هر نوع عملیات عمده در جهت تنظیم شرایط یل شده
در واقع به  .[6]شودموجود، استفاده مجدد، به روز کردن یک ساختمان برای تناسب با شرایط و یا نیازهای جدید اتالق می

عمده و یا جزئی در  از اینرو انطباق هرگونه تغییر .باشدهای موجود میمعنای مهار تغییرات ساختاری و کارکردی ساختمان

شود که ممکن است کاربری پیشین را احیا نموده و یا کاربری جدیدی در ساختار ساختمان تزریتق ساختمان را شامل می
-.)1باشتدها کاربرد دارد که سطح مداخله هریتک متفتاوت متیپذیری ساختمانهای متعددی در زمینه انطباقنماید. واژه

-داری، نوسازی، استفاده مجدد تطبیقی، بهسازی، اراحی مجدد، استحکام بخشتی، مقتاومتوان به نگه( از جمله می1شکل

-از آنجایی که در بیشتر موارد کاربری فعلی ساختمان جوابگوی شرایط نمتی .[7]سازی، تبدیل و رونق بخشی اشاره نمود

-خله تقریبا کلیه موارد باال را شامل میگیرد. این شیوه مداباشد، موضوع استفاده مجدد با تغییر کاربری مورد بحث قرار می

ای از سطوح مداخله به کار رود. یکی از تعتاریف مختصتر شود و بر ابق شرایط در هر بخش از ساختمان ممکن است گونه

استت  بیتان گشتته 3شتهری-سازمان زمتین)به اور اختصار استفاده مجدد(، توسط  2استفاده مجدد تطبیق یافتهدر مورد 

است به ساختمانی با هدفی جدید که از نظر اقتصادی مقرون به تمان که از ابتدا با هدفی معین ساخته شدهتبدیل یک ساخ
هایی متتروك کته توسعه قابلیت یک بنا جهت کاربری جدید در مورد ساختمان»در تعریف دیگر به معنی .[8]صرفه باشد

و یا تبدیل یک بنای تاریخ گذشته و فرسوده جهت کاربری به معنای انطباق   .[9]استبیان شده« اند.داار فرسودگی گشته

( 1662)گروه محیط زیست و میراث فرهنگیو  (1661)داگالس(، 1666)التمن(، 1111)دولینک و دیویدسونجدید است. 

 نمایند.به تعاریفی مشابه اشاره می
 

 

 
 [10]. سطوح مداخله در روند بهسازی. 1شکل شماره 

 
 

 های صنعتی موجودماناستفاده مجدد از ساخت -2-1-1
 

هتای هتر های اجتماعی، فرهنگی و پیشرفتهای صنعتی بیانگر ارزشسبک معماری ساختمان والتر کیدنیبنابه گفته 

یابند، برخی نیز به ها به دلیل ارزش تاریخی و نمایش فرآیند تولید اهمیت میبخشی از این ساختمان .[11]باشددوره می

ها در درون شهر موقعیت مکانی. اما برخی نیز به دلیل گسترش شهرها و قرارگیری این سایت های ساختمانی ودلیل ویژگی

                                                 
 های ساختمان است.میزان تغییرات اعمال شده در هر یک از بخش منظور از سطوح مداخله1 

2 Adaptive Reuse 
3  Urban Land Institute 
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های صنعتی معموال به دلیل ماهیت کارکردی ساختمان [12]های زیست محیطی احتمالی باید مد نظر قرار گیرندو آلودگی

های بزرگ شهری و بدون تعامل با به عنوان لکه ها در درون شهرگیرند، این سایتخود اندان در ارتباط با مردم قرار نمی
نمایند و باعث جذب ها متروك گردند به عنوان نقاط تهی در بافت شهری عمل میباشند. حال اگر این ساختمانمردم می

گردند. عالوه براین موجب پراکندگی مردم از ایتن نتوع منتااق شتده و تتراکم های غیررسمی و انتشار آلودگی میکاربری

استفاده  .[13]باشندیابد. اما از ارفی به عنوان سرمایه اجتماعی، اقتصادی برای محله و شهر مطرح میجمعیتی کاهش می

ها معمتوال دارای وضتعیت های صنعتی سرعت در ساخت و ساز را به دنبال دارد، زیرا این نوع ساختمانمجدد از ساختمان
کند بیان می نیژوفتوانند در خود جای دهند. های متنوعی میبنابراین کاربریساختاری خوبی بوده و سازه مناسبی دارند. 

بدون هرگونه مطالعات در زمینه استتفاده مجتدد از آن  1190در سال  درونونپیترکه تخریب ساختمان کارخانه نساجی 

عتی معموال اهره جذابی ندارند های صنهای صنعتی به وجود آورد. این نوع ساختمانانقالبی در زمینه حفاظت از ساختمان
-باشد. فضاهای وسیع و بیها میها و منااق مجاور آنها ابزاری موثر در رونق بخشی این نوع سایتاما استفاده مجدد از آن

ا آورد. اما اینکه کدام ساختمان قابلیت استفاده مجدد رپذیری را فراهم میها بهترین زمینه انطباقپیرایه این نوع ساختمان

ای باید مورد بهسازی قرار گیرد نیازمند روشی هدفمند و مشخ  است که در این مقالته ستعی باشد و به اه شیوهدارا می

 در دستیابی به آن را داریم.
 

 

 ادبیات پژوهش -2-2
 

پیشینه مبنایی این مقاله در دو بخش قابل ذکر است؛ اول  مطالعات صورت گرفته در حوزه مفاهیم و مبانی بهسازی و 
های موجود و به دنبال آن قابلیت استفاده مجدد معیارهایی را استفاده مجدد که در جهت تعیین میزان فرسودگی ساختمان

پردازند. در بندی میزان قابلیت استفاده مجدد میدهی و اولویتگیری که به وزنهای تصمیمنمایند؛ دوم  مدلمشخ  می

گتردد. از جملته ایتن رسی مطالعات حوزه بهسازی بافت فرسوده مشخ  متیمورد اول بخشی از معیارهای فرسودگی با بر
های فرسوده مورد بحث ( حوزه اجتماعی فرسودگی خصوصا امنیت را در بافت1831)عسگری تفرشی و همکارانمطالعات  

ی، عوامل کالبدی ( شناسایی بافت های فرسوده را متکی بر سه حوزه عوامل جمعیت1811)رادبمانیان و رضاییدهد. قرار می

پردازد. از های مداخله میو دلفی به اولویت  GISهایبندی ذکر نموده و با اتکا به این معیارها و بر اساس مدلو عوامل دانه

آبادی و (، خلیل1816(، احمدی)1839توان به موارد دیگری همچون  حبیبی)این مطالعات در حوزه بافت شهری می جمله
ستازی ( اشاره نمود.  عالوه براین در راستتای بهستازی و بته خصتوص مقتاوم1816نیاز)رهنما و بی(، 1839الدینی)سیف

ریتزی نظتارت راهبتردی ریاستت معاونتت برنامته 890و  820، 806تتوان بته نشتریات شتماره های موجود میساختمان

ه اتور ختاص بتر روی یتک نمونته های سایر کشورها بتجمهوری)سازمان برنامه و بودجه سابق( اشاره نمود. اکثر پژوهش
( اگتونگی رونتد بهستازی را از 1661)داگالسدهند. متمرکز گشته و یا یکی از معیارهای تاثیرگذار را مورد بحث قرار می

دهتد، های اجرا شده مورد بحث قرار متی( ضرورت بهسازی را با بررسی نمونه1616)کاروندهد، تئوری تا عمل توضیح می

دهد. بتا مطالعته های صنعتی و شیوه مداخله جهت بهسازی را مورد مطالعه قرار میوك شدن سایت( علل متر1611)برنز
 شود.بیان می 1موارد ذکر شده معیارهای فرسودگی در جدول 

 [12]. انواع فرسودگی در ساختمان، عوامل و معیارهای تاثیرگذار.1جدول شماره

 عوامل معیارها نوع فرسودگی

اقتصتتتادی) ستتتایت و 
 ائل مالی(مس

نرخ اجاره بها، عرضه بیش از حد و یا کاهش تقاضا، ارزش سرمایه اولیه  استهالك، نرخ بازده، مقرون به صرفه
 نسبت به ارزش توسعه.

نارسایی،کاهش خدمات، عدم وجود گنجایش، پیشرفت هتای تکنیکتی، هتتای ستطح استتتفاده، پاستتخگویی بته اهتتداف، وابستتتگی کارکردی)موقعیت(
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های موجود به صورت موردی و با یک کاربری خاص جهت بهسازی و استفاده از آنجایی که در ایران بررسی ساختمان

ز ا ها را جهت بهسازی مشخ  نماید.مجدد و تغییر کاربری با مشکالتی مواجه است، مدلی الزم است که قابلیت ساختمان
-های متعدد، دامنه وسیع در برنامهارفی پیچیدگی موضوع بهسازی به دلیل اهداف اندگانه، دشواری در شناسایی گزینه

گیری را دو های تصمیمهای مختلف، نیاز به استفاده از مدلای، دخیل بودن گروهها، عدم قطعیت، موضوع میان رشتهریزی

هتای ریاضتیاتی های نظری و مدلهای مختلفی همچون اک لیست، مدلرتگیری به صوکند. ابزارهای تصمیماندان می
گیری در راستتای تستهیل رونتد بهستازی های تصمیمتحقیقات اخیر در موارد متعددی به ارائه و بررسی مدل وجود دارند.

ربوط به ساخت وساز های مها و تئوری( عمده تکنیک1133)آدلیاند، برخی از مطالعات صورت گرفته عبارتست از  پرداخته

هایی ( دستورالعمل1116)تسوایانماید؛ ای و مدوالر را پیشنهاد می( ااراوبی اند مرحله1116)هنکتکند؛ را بیان می

( ااراوبی سیستتماتیک 1118و همکاران) ریدیکند؛ و های دولتی در این مطرح میبرای بهسازی و بازسازی ساختمان
استت. بتا بررستی و بیان شده 1های صورت گرفته در جدول سایر پژوهش  .[10]مایندنگیری مطرح میدر فرآیند تصمیم

های پتیش از مدل -ها را در سه دسته کلی جای داد  نوع اولتوان آنهای ذکر شده مشخ  گردید که میبندی مدلجمع

هتای متدل -باشند. نتوع دومیهای موجود جهت استفاده مجدد مفرآیند اراحی  که تعیین کننده میزان قابلیت ساختمان
حین فرآیند اراحی  که هدایت کننده فرآیند اراحی یعنی بررسی وضع موجود و تعیین سطح مداخله و نتوع کتاربری در 

های پس از فرآیند اراحتی  یتا همتان ابزارهتای ارزیتابی کته مدل -شود. نوع سومصورت نیاز به تغییر در بنا را شامل می

 1دهند. ز اتمام فرآیند انطباق مورد سنجش و سپس امتیازدهی قرار میوضعیت ساختمان را پس ا
 

   .,[19] ,[18] ,[17] ,[16]  ,[15] ,[14] [9] ,[7] منبعهای موجود. گیری در زمینه بهسازی ساختمانهای تصمیم. مدل1جدول شماره 
 های نوع دوممدل های نوع اولمدل

 نوع کاربری مکان/سال نوان مدلع نوع کاربری مکان/سال عنوان مدل

 های اداریساختمان 1661لندن، تورنتو/  هیث، تی. نامشخ   1131بریتانیا/ اادلی، آر.

 اداری 1661نروژ/  بلکاستاد، اس.اچ. انواع کاربری 1110بریتانیا/  اهمن ، اف.

گریدتس، ار.پی و ون 

 در وورت، تئو

 تجاری 1661لندن/  .کینکید، دی های اداری ساختمان 1661هلند/ 

تغییر کاربری در  1660لندن/  کینی، پی. 

 های تاریخیساختمان

 بیمارستان مسلولین 1662آمریکا/  کوئیک، ال.ام.

النگستون، سی. و 
 همکاران

 اداری 1660نروژ/  آرگ، کی. - 1669هن  کنک/ 

های صنعتی ساختمان 1660آمریکا/  کانتل، اس.اف. های عمومیساختمانی 1611سنگاپور/  تئو، ای. و لین، جی.

 تاریخی

 های صنعتیساختمان 1660آمریکا/  سیندر، جی.اچ. انواع کاربری 1611/ -آوراهام، ا.بی. و کاپلتو، 

                                                 
اند. ابزارهایی همچون لیید، اس.بی، برییم، گرین استار جز این این دسته در جدول ذکر نشده است، این ابزارهای اصوال بر مبنای اهداف توسعه پایدار شکل گرفته1 

 باشند.دسته می

 خطا در حذف و تغییر شکل و فرم ساختمان. تکنولوژیک

ستتتاختاری) مستتتائل 

 زیست محیطی(

ای، ویرانی/ فرسودگی، فرستودگی بافتت زوال ساختاری، مشکالت سازه ثبات سازه، کارکرد کلی، مشکالت آب و هوایی

 شهری

اجتماعی)مستتتتتتتائل 

 فرهنگی(

الزامات فرهنگی، راضی نمودن کاربران بتا پاستخگویی بته 

 نیازها

های جمعیتی، تغییرات در رات در انتظارات، تغییرات و جابه جاییتغیی

 های و سبک های موجودسطح سلیقه

های قوانین جانبی موجود، تغییر در قوانین و مقررات، تغییر در سیاست تطابق با ضوابط و قوانین حقوقی)کنترل(
 های مخرب و دارای تاثیر منفیبرنامه ریزی، ساختمان

ای زیبتتتایی)ارزش هتتت

 معماری(

  سبک معماری ساختمان دیگر پذیرفته نباشد
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 ای.جی.

 

 

 
 

 

 مسکونی 1660/- زوشی، کی.

ایگنجاتوویک، جی.ام. و 
 ایگنجاتوویک، دی.

 مسکونی 1660سروستان/ 

 - 1660آمریکا/  کرستین ، جی.ام

آمریکا و ایتالیا/  فراتری،ا.ال و الرنس، 

1669 

 تغییرکاربری انبارها

 - 1669استرالیا/  بولن، پی.

 آموزشی 1669ایتالیا/  فینانچی، ام.

رموی، اچ.تی. و ون در 

 وورت، تی.جی.ام

 های اداری ساختمان 1669هلند/ 

 اداری 1663استرالیا/  آرپ

، کانیجس،اس. و النگستون

 سی.

های انواع کاربری/ساختمان 1616استرالیا/

 جدید

 های مذهبیساختمان 1616آمریکا/ سیمونس، ار. و اویی، ا

 
و   AHP،Topsis ، MCDMدهی اند معیاره همچون از این دست مطالعات در کشور ایران با اتکا به ابزارهای وزن

DEA  است که عموما در ترکیب با نرم افزارGIS دهی را متد نظتر دارد، ها اون صرفا وزنروند. البته این مدلیبه کار م

( برخی از این مدل ها را در حوزه 1833)مرادی و اخترکاوانمحمدمعیارها باید با توجه به مطالعات پیشین انتخاب گردند. 

د بافت فرسوده را در نمایند. بنابراین قابل ذکر است عمده مطالعات موجوبندی میمعماری و مرمت شهری معرفی و دسته
های مد نظر در این مقاله به اور مشخ  به موضوع بهسازی مدل 1ها را.دهد و نه فقط ساختمانکل مورد بررسی قرار می

 های موجود پرداخته و معیارهای دخیل در هر مدل کامال واضح است. در ساختمان

ای موجود، جهت انتخاب مدل مناسب باید مقایستههای گیری در بهسازی ساختمانهای تصمیمبا توجه به تعدد مدل
های اجتماعی، اقتصتادی، زیستت از جهت گستردگی معیارهای دخیل)حوزه 1های ذکر شده در جدول صورت پذیرد. مدل

دهی به معیارهتا، جامعیتت جهتت اعمتال در منتااق محیطی، اقتصادی(، زمان، هزینه و تخص  مورد نیاز، اگونگی وزن

به دلیل قابلیت تطابق با شرایط محلی  النگستون یره مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در این میان مدلمختلف جهان و غ

ریزان شتهری، سترعت بتاال در حصتول بته نتیجته، ای بستر مورد مطالعه، قابلیت استفاده توسط معماران و برنامهو منطقه
ین محاسبات ریاضی ساده و در عین حال تبدیل نتایج به جامعیت در معیارهای مد نظر، هزینه معقول و به صرفه و همچن

قابلیتت استتفاده های موجود با عنتوان متدل ترین مدلاین مدل یکی از معروف اعداد و ارقام قابل مقایسه انتخاب گردید.
مه ایتن در ادا است.نیز مدام به روز گشته 1611مطرح شده و تا سال  1669در سال  النگستونباشد که توسط می مجدد

 شود.مدل و اگونگی کاربرد آن در شهر شیراز توضیح داده می

 

 

                                                 
( با تعیین 1816نماید؛ داوودپور و نیک نیا)( که تحلیل مسائل شهری بر مبنای مدل فازی را مطرح می1811برخی از این مطالعات عبارتند از  حبیب و شکوهی)1 

ها پرداخته است؛ رهنما و و تحلیل داده به تجزیه Spssو  GISافزارهای های توسعه پایدار در راستای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با استفاده از نرمشاخ 

های بالقوه اولویت دار برای احیا محله پاجنار مشهد ( ضمن معرفی مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و سیستم ااالعات جغرافیایی به تعیین مکان1839همکاران)

به تبیین وضع موجود و   GISو AHP بهسازی بافت فرسوده براساس مدل  شناسی تعاریف، مفاهیم و راهکارهای( نیز ضمن گونه1833پردازد؛ مطوف و خدائی)می
های موجود دهد و نه صرفا ساختماننماید.  همانطور که مشخ  است اکثر مطالعات بافت را در کل مورد بحث قرار میهای فرسوده اشاره مینحوه مداخله در بافت

 را به صورت انفرادی.
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 معرفی مدل النگستون  -2-3

 

-هتای موجتود متیاز ساختمان 1قابلیت استفاده مجددبندی جهت تشخی  و رتبه النگستونااراوب مفهومی مدل 

ترین ااالعات مورد نیاز در ایتن تداییهای موجود در سراسر جهان را دارد. ابباشد. این مدل قابلیت تعمیم به کلیه کاربری

گتردد. باشد که هر دو به سال بیان متیمدل تخمین عمر ساختاری ساختمان و سن ساختمان در زمان تعیین قابلیت می
باشد. در نهایت نیز الگوریتمی جهتت محاستبه عالوه براین تعیین میزان فرسودگی ساالنه نیز یکی از مراحل این مدل می

کن  آزمایش هایی واقعی در هن اده مجدد به درصد اراحی شده است. این مدل برای اولین بار بر روی نمونهقابلیت استف

باشتد، پتس از آن عمتر مفیتد است. برآورد عمر ساختاری ساختمان اولین مرحله جهت محاسبه عمر مفیتد آن متیشده 
شتوند. امتا پتیش از آن ه مختصترا توضتیح داده متیهریک از موارد فوق در ادام .[20]گرددمحاسبه می 1براساس فرمول 

 از این قرار است   النگستونضروری است اصطالحات خاص این مدل معرفی گردد؛ برخی مفاهیم به کار رفته در مدل 

  منظور تفاوت سال ساخت و سال بررسی وضعیت ساختمان جهت استفاده مجدد. نکتته مهتم فعلی ساختمان عمر

مان به هر نحو بهسازی شده است جهت محاسبه عمر فعلی سال بهسازی مبنای محاسبات قترار آنست درصورتی که ساخت

 گیرد.می

-شود. این عدد را میمشخ  می 8و پرسشنامه جدول شماره  1  براساس فرمول شماره عمر ساختاری ساختمان

ستاله مواجته شتویم ولتی در  86 توان با ذکر یک مثال در مورد سن انسان تعریف نمود؛ گاهی ممکن است با فردی متثال

سال، که این تفاوت ناشی از شرایط جسمی و روحی فترد متورد  26سال به نظر آید مثال  86برخورد اولیه سن او بیش از 
 شود. ها نیز قابل ذکر است که در بخش بعد بیشتر توضیح داده مینظر است. این امر در ساختمان

شود و بیانگر مدت محاسبه می 1، اقتصادی، فنی و ... ابق فرمول شماره   براساس شرایط مختلف اجتماعیعمر مفید

 شود یک ساختمان قابلیت استفاده را داشته باشد.بینی میزمانی است که پیش

   درصد عمر مفید و یا عمر فعلی نسبت به عمر ساختاری ساختمان است.عمر مفید موثر و عمر فعلی موثر

و  پینتدر(، 1110)کالركو  باراس(، 1111)باومی اولین بار توسط افرادی همچون   نظریه فرسودگفرسودگی ساالنه

فرسودگی مقیاسی در جهت بیان کمبودها در کارکرد و خدمات ستاختمان استت؛  .[7]است( مطرح شده1668همکارانش)

از مدافتادگی و تتاریخ وضعیتی که نشان از کهنگی، »های استاندارد عبارتست از  تعریف لغوی فرسودگی براساس لغت نامه
فرسودگی صرفا بدین معنا نیست که عنصر مد نظر کامال از کارافتاده و کارایی خود را از دست داده، « گذشتگی ایزی دارد.

های فرسودگی است، بلکه در بیشتر موارد عناصر فرسوده به کار خود ادامه داده ولی در هر اند که این موارد نیز از ویژگی

از استانداردهای معمول. با باال رفتن عمر ساختمان میزان فرسودگی نیز بیشتتر خواهتد شتد، مگتر آنکته  ترسطحی پایین
شتود، کته بتر تعمیرات و نگهداری مداوم در دستور کار قرار گیرد. تئوری فرسودگی به قانون دوم ترمودینامیک تشبیه متی

ها نیز همان فرستودگی استت. در ادامته وپاشی در ساختمانها تمایل به تجزیه و فروپاشی دارند؛ فرابق آن تمامی فرآیند

شود. البته مجموع فرسودگی ساالنه در محاسبات مد نظر است که برابر است با اگونگی تخمین میزان فرسودگی بیان می

 مجموع میزان فرسودگی در هر حوزه تقسیم بر عمر ساختاری.
 

 [14]. تعیین عمر مفید. 1فرمول شماره 

 

                                                 
1 Adaptive Reuse Potential (ARP) 
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 محاسبه عمر ساختاری ساختمان .2-3-1
 

پرسش در سته بختش شتامل  معیارهتای  86ای شامل پرسشنامهالنگستون جهت محاسبه عمر ساختاری ساختمان، 

-نحوه استفاده( و مشخصات سازه و ساختار)شتیوه اراحتی اولیته( ارائته داده زیست محیطی و بستر، مشخصات کاربران)

یک امتیاز  بلیمشخ ، هر سوال  بلی/خیرها با پاسخ اند، پرسشدهی شده( هر سه دسته به اور برابر وزن8است.)جدول 

است. بنابراین عمر ستاختاری  866نماید؛ حداکثر امتیاز در این جدول یک امتیاز منفی دریافت می خیرمثبت و هر امتیاز 

 گردد.محاسبه می 1ساختمان با پاسخگویی سواالت، براساس فرمول
 

 [14] . عمر ساختاری.2فرمول شماره 

 = عمر ساختاری 166های مثبت+ تعداد پاسخ -های منفیتعداد پاسخ
 

 

 تئوری تخمین فرسودگی ساالنه .2-3-2
 

پذیرد. فرسودگی به ا مشکل مواجه است و اندان دقیق صورت نمیب تعیین نرخ فرسودگی به دلیل اتفاقات غیرمنتظره
است اما در این مدل منظور از ترکیبی از معیارهای مختلف است که تعاریف هریک به اور های متعددی تعریف شده شیوه

شتود. درصتد تخمتین زده متی 16دهی در هر متورد فرستودگی، بتین صتفر تتا گردد. مقیاس وزنخالصه در زیر بیان می

 کند ( در مطالعات خود هر نوع فرسودگی را انین تعریف می1663)النگستون

  علت اصلی این فرسودگی گذر زمان و باال رفتن عمر ساختمان است. فرسودگی ستاختاری بتا فرسودگی ساختاری

 های نگهداری و تعمیرات ساالنه ساختمان قابل تخمین است. ها و سیاستارزیابی کارکرد و برنامه

افتد؛ بنابراین موقعیت ستاختمان   فرسودگی اقتصادی به دلیل موقعیت ساختمان نیز اتفاق میفرسودگی اقتصادی

 شود. کار سنجیده میونسبت به مرکز شهر، منااق فعال کسب

ای کته ستاختمان بترای آن منظتور   تغییر در اهداف و نیازهای صاحبان تا تغییر در هدف اولیهفرسودگی کارکردی

پذیری یک ساختمان ستنجیده شود. فرسودگی کارکردی با میزان انعطافاست موجب فرسودگی کارکردی میحی شدهارا

 یابد.پذیری ساختمانی کم باشد عمر مفید آن کاهش میشود؛ انانچه انعطافمی

و نگهداری هزینه  ها نسبت به تعمیر  زمانی که اجزا ساختمان مطابق با فناوری روز نباشند و تغییر آنفرسودگی فنی

شود، انانچه این ستطح کمتری را به دنبال خواهد داشت. فرسودگی فنی با میزان مصرف انرژی در ساختمان سنجیده می

 یابد. انرژی در جهت تامین آسایش کاربران باال باشد، عمر مفید ساختمان کاهش می

شود. زمانی که نیتاز وضعیت بازار مقایسه می   فرسودگی اجتماعی با ارتباط کارکرد ساختمان بافرسودگی اجتماعی

باشد کاهش یابد، عمر مفیتد نیتز ساختمان از خارج از آن تامین گردد و یا خدماتی که ساختمان به دلیل آن ساخته شده
 یابد. کاهش می
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  تغییر در قتوانین امنیتتی، استتانداردهای ستاختمانی و زیستت محیطتی، منجتر بته فرستودگی فرسودگی حقوقی

 شود. بنابراین کیفیت اراحی اولیه و رعایت استانداردها تعیین کننده میزان فرسودگی حقوقی است.ها میختمانسا

ریزی شهری در محدوده ارح مورد نظر تعیین کننده فرسودگی استت. های برنامه  تاثیر سیاستفرسودگی سیاسی

 یابد. ر مفید بیشتر کاهش میهای شهری بیشتر باشد عمریزیهای ناشی از برنامههراه محدودیت

برابتر  06گردد؛ درصد بیش از مشخ  می قابلیت استفاده مجددبا محاسبه فرسودگی و تعیین عمر مفید درصد 

قابلیت کم  و اگر برابر صفر باشد قابلیتت استتفاده  1-11قابلیت متوسط، درصد بین  16-21قابلیت باال درصد بین 

 .مجدد وجود ندارد
 

 

 دیمطالعه مور -3

 معرفی محدوده مورد مطالعه -3-1
 

تعداد خانوار  .است غربی این شهر واقع شدهکه در جنوب باشدمی گانهنهیکی از منااق  شهرداری شیراز اهارنطقه م 

ای کته بته ستمت شتهر در این منطقه در امتداد جاده هکتار است.1813بوده و وسعت آن برابر  06666این محله حدود 
بتود؛ در آن ای در ارح جامع پیشین به عنوان محل استقرار صنایع کارگاهی تعیین شده ر امیرکبیر، لکهرود، بلوابوشهر می

استت. در اترح ستاماندهی زمان این لکه خارج از محدوده شهر قرار داشت، لیکن اکنون بافت شهری این لکه را حلقه زده

در  .[21]انتقال این نوع مشتاغل پیشتنهاد شتده استتمشاغل آالینده و مزاحم مطالعات صورت گرفته نحوه ساماندهی و 

 [14] های موجود.پرسشنامه تعیین کننده عمر ساختاری ساختمان .3جدول شماره 

 معیارهای سازه معیارهای تملک معیارهای زیست محیطی

آیا ساختمان در فاصله یک کیلومتری رودخانه قرار 

 دارد؟

های کتاری معمتول متورد آیا ساختمان در ساعت

 گیرد؟استفاده قرار می

بنایی اجترا  ای ساختمان با مصالحآیا اجزای سازه

 شده است؟

گیری ساختمان نسبت به تابش خورشید آیا جهت*

 مناسب است؟

های صنعتی درون ستاختمان صتورت آیا فعالیت*

 پذیرد؟می

 آیا سازه ساختمان مورد بازسازی قرار گرفته است؟

 066آیا میزان بارندگی در سایت کمتتر از متوستط 
 میلیمتر در سال است؟

ای ساختمان پیچیده و غیرمتعارف آیا ساختار سازه موم باز است؟آیا ساختمان به روی ع
 است؟

آیا ساختمان به صورت اجاره در اختیتار کتاربران  آیا ساختمان در محیطی سبز قرار گرفته است؟

 است؟

ای ساختمان بادوام بوده و قابتل آیا اجزای سازه*

 باشند؟استفاده مجدد می

انرژی خورشیدی و  گیری ازآیا ساختمان قابلیت بهره

 باد را دارد؟

ای در فاصله بسیار کم از ساختمان قترار آیا سازه نماید؟آیا ارح تفصیلی امکان توسعه را فراهم می*

 گرفته است؟

های شهری را در اختیتار آیا سایت کلیه زیر ساخت

 دارد؟

اختمان وجتود آیا امکان افزودن ابقات بته ست* آیا دسترسی مناسب به درون سایت وجود دارد؟*

 دارد؟

آیا ساختمان انباری جهت نگهداری مواد ستمی و  باشد؟آیا سایت دارای پارکین  می

 خطرناك دارد؟

 آیا ضوابط اراحی در ساختمان رعایت شده است؟

های گسترده در محدوده سایت سوزیآتش آیا امکان

 وجود دارد؟

 16نفتر در  1آیا تراکم ساختمانی موجود بیش از 

 ع است؟مترمرب

پذیری آیا ساختمان دارای پالن باز بوده و انعطاف*

 باشد؟الزم جهت اراحی جدید را دارا می

آیا ساختمان در محیطی قترار رگفتته کته درگیتر *

 های اجتماعی باشد؟ناآرامی

هتای احتمتالی سوزیآیا ساختمان در مقابل آتش آیا ساختمان تحت نظارت امنیتی دائم است؟

 است؟ سازی شدهمقاوم

آیا ساختمان به عنوان یک موزه یا بنای شتاخ   آیا ساختمان به اور کامل بیمه شده است؟ هایی در محدوده سایت وجود دارد؟آیا آلودگی*

 گردد؟شهری تلقی می

                                           امتیاز دو برابر خواهند داشت.    *موارد مشخ  شده با 
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مترمربع انتخاب و با مشاهده و مطالعات 1666سایت با مساحت بیش از  11متر از این بلوار تعداد 166ای به اول  فاصله

ند و باشهایی با ساختار سوله مانند میها به اور عمده کارگاه(  این سایت8میدانی درصد فرسودگی مشخ  گردید.)شکل 
ای مشاهدات میتدانی و  النگستونهای بصری، صوتی و زیست محیطی بسیاری را به همراه دارند. با توجه به مدل آلودگی

 های مذکور ااالعات الزم گردآوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مصاحبه با مالکان و کاربران سایت
 

 
 .نگارنده های بررسی شده. منبع:. موقعیت سایت3شکل شماره 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -3-2
 

گردد. براساس پاسخ بته به عنوان نمونه ذکر می کارگاه سنگبریجهت آشنایی با روند محاسبات، روند تعیین قابلیت 

باشد. با توجه به سال می 06و عمر فعلی آن برابر  116عمر ساختاری این ساختمان  1( و فرمول شماره8پرسشنامه)جدول 
هایی جهت تعمیر و توسعه این کارگاه، میتزان فرستودگی ستاالنه در نی و مصاحبه با مالکان و وجود برنامهمشاهدات میدا

ای زیاد نسبت به مرکتز شتهر، شود، با وجود قرارگیری این کارگاه در فاصلهدر نظر گرفته می %0ی ساختاری برابر با  حوزه

خواهد بود. با توجه به پالن %16فرسودگی ساالنه در حوزه اقتصادی  اون در محدوده فعال از نظر اقتصادی قرار دارد میزان
 %16پذیری سوله موجود در کارگاه، و در عین حال ارتفاع کوتاه سوله فرسودگی ستاالنه در حتوزه کتارکردی باز و انعطاف

یش، سترمایش و تخمین زده شود، ارا که هیچ نتوع سیستتم گرمتا %10شود. در حوزه فنی فرسودگی ساالنه پیشنهاد می

تهویه متناسب با شرایط کارگاهی در نظر گرفته نشده است. ای مصاحبه با مالکان و بررسی میزان فروش و نیتاز بتازار در 

خواهد بود. از نظر کیفیت اراحی و میزان تطابق با استانداردهای موجتود  %16نگاه کلی فرسودگی ساالنه از نظر اجتماعی 
فرض نمود. بررسی ارح تفصیلی در منطقه اهار شتیراز  %10توان فرسودگی حقوقی را می از جمله مقررات ملی ساختمان

هتای شتهری دارد از اینترو فرستودگی ستاالنه در حتوزه ریزیها و برنامهنشان از توسعه و تغییر کاربری و وجود محدودیت

خواهد  666603( برابر با 8-1ت بخش شود. بنابراین مجموع فرسودگی ساالنه)مطابق با توضیحاتخمین زده می%10سیاسی 
شود. عمر مفید موثر)درصد عمر مفید نسبت به عمر ساختاری( نیز محاسبه می 01عمر مفید  1بود و براساس فرمول شماره

شود. از آنجایی که عمر فعلی موثر)درصد عمر می %93حداکثر قابلیت  0خواهد بود که بر ابق فرمول شماره  29برابر با 

باشد کمتر است بنابراین قابلیت استفاده می 29از عمر مفید موثر ساختمان که  20به عمر ساختاری( با عدد  فعلی نسبت

 بود.که قابلیت باال و در حال افزایش خواهد  %90برابر  8مجدد بر ابق فرمول
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 [20] .. قابلیت در حال افزایش و کاهش5و  4،  3فرمول شماره 

 u< EL bEL ARP )b*ELu/100)]/EL2 قابلیت در حال افزایش
u(EL -= [100 increasing) 3 

 u> EL bEL قابلیت در حال کاهش
ARP)-)*(100uEL-/100)]/(1002 

u(EL -= [100 decreasing)

)bEL 
4 

ARP)/1002 
uEL -= 100maximum) 5 

  uELعمر مفید موثر=  bELعمر فعلی موثر= ARP قابلیت استفاده مجدد=
 
 

سال بعد، با ثابت در نظر گرفتن سایر پارامترهتا، بتا  89در نظر گرفته شود یعنی  36علی موثر برابر با حال اگر عمر ف

 2( پتانسیل استفاده مجدد از این کارگاه بر ابق فرمتول 29( از عمر مفید موثر)36توجه به بیشتر بودن عمر فعلی موثر)
دارد، انانچته در شترایط فعلتی اترح این تفاوت بیان مییعنی قابلیت متوسط و در حال کاهش خواهد بود.  %11معادل 

های آتی وضعیت ساختمان بدتر خواهد بتود و اته بستا بته ستمت استفاده مجدد یا بهسازی در برنامه قرار نگیرد در سال

ای هتااالعات مربوط به سایر ساختمان 2تخریب پیش خواهیم رفت که آثار منفی بسیاری را به همراه دارد. جدول شماره 
 دارد.بررسی شده را بیان می

 
 

 های صنعتی در شیراز. منبع: نگارنده.. خالصه نتایج بررسی قابلیت استفاده مجدد از ساختمان4جدول شماره 

مجموع درصد  عمر ساختاری سال ساخت عنوان سایت ردیف

 فرسودگی

حداکثر قابلیت  عمرمفید

 /درصد
نماینتتتتدگی محصتتتتوالت  1

 ایرانیت

1801 116 6600 08 9160 

 90 06 6696 166 1821 تراشیکارگاه میلن  1

 86 09 6690 36 1803 آالتکارگاه فروش آهن 8

 93 13 6690 06 1823 تعمیرگاه اتومبیل 2

 21 08 6690 96 1826 ساختمان متروك 0

 93 01 6690 116 1826 کارگاه سنگبری 0

 93 31 6690 116 1801 آالتکارگاه برش آهن 9

 90 10 6696 06 1820 سازیانه یخکارخ 3

 98 31 6600 196 1821 سازیکارگاه مبل 1

 96 189 6606 106 1820 شرکت نفت 16

 91 06 6696 186 1820 کارگاه تولید موزائیک 11

 56 55 7074 121 43 میانگین

 
 

 بندی گیری و جمعنتیجه -3-3
 

نوان شاخ  عمل نموده و سطح قابلیت کم، متوسط و زیاد را (به ع1نماید  مدل النگستون سه نکته اساسی را مشخ  می

(وضعیت قابلیت استفاده مجدد را در یک بازه زمانی در حال افزایش و 1نماید. برای استفاده مجدد از یک ساختمان مشخ  می

اخته؛ بدین ترتیب که های مختلف با هم پرد(عالوه براین به مقایسه ساختمان8کند. ها را مشخ  مییا کاهش بیان و اولویت

 (2)شکل تواند انتخاب شود.هر ساختمان درصد قابلیت بیشتری داشته باشد، با اامینان بیشتری جهت استفاده مجدد می
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های بررسی شده. تفکیک نمودار توسط خطوط افقی محدوده . درصد قابلیت استفاده مجدد سایت4شکل شماره 

های با رنگ سیاه دارای قابلیت در حال نماید. میلهتیب از پایین نمودار مشخص میکم، متوسط و زیاد را به تر

 کنند. منبع: نگارنده.های با رنگ خاکستری روشن قابلیت در حال کاهش را مشخص میباشند و میلهافزایش می
 

 

دهد. هیچ یک از موارد می سال را نشان 106تا  06ها، نتایجی بین ( عمر ساختاری ساختمان8بررسی پرسشنامه)جدول  

ساختمان بررسی  11اند. میانگین عمر ساختاری در میان باشد را بدست نیاوردهمی 866حداکثر مقدار عمر ساختاری که برابر 
، [22]باشدسال می 120 النگستونباشد؛ در حالی که میانگین عمر ساختاری در محاسبات جهانی سال می 111شده برابر با 

شتود. میتانگین عمتر واقعتی ای ساختمان مربتوط متیه تفاوت شرایط زیست محیطی، نیاز کاربران و ساختار سازهکه مسلما ب

بسیار کمتر است؛ علت این تفاوت در عمر  النگستونسال در بررسی 166باشد که از عدد می 2361های بررسی شده ساختمان
  ها در شرایط مختلف است.سازه

نه هر مورد بر عمر ساختاری و بیان آن به صورت درصد، میزان فرسودگی ساالنه را مشخ  تقسیم مجموع فرسودگی ساال

درصد 6690باشد و حداکثر مقدار آن درصد می660کند. حداقل مقدار فرسودگی ساالنه مربوط به سایت شرکت نفت معادل می

باشد، از اینترو بستیاری از ک منطقه مشخ  میها در یاست. علت این تشابه قرارگیری کلیه سایتکه در پنج مورد تکرار شده
شرایط اجتماعی، اقتصادی، حقوقی برای تمامی موارد تقریبا مشابه بوده است. سایت شرکت نفت نیز به دلیل مالکیت دولتی آن 

اال بتودن است. این میزان نشتان از بتهای زمانی مختلف مورد بهسازی قرار گرفتهاز فرسودگی کمتری برخوردار است و در دوره

های مختلف فرسودگی قابتل شناستایی استت. در بیشتتر متوارد ها دارد که علل آن در جنبهروند فرسودگی در این ساختمان
ها با استانداردها و اند، که علت اصلی آن عدم تطابق ساختمانفرسودگی فنی و حقوقی درصد باالتری را به خود اختصاص داده

حتی اگر استفاده مجدد مد نظر نباشد، جهت رفع این مشکل تمهیداتی باید شکل گیرد. میانگین باشد. بنابراین فناوری روز می

 6681های صتنعتی در مورد ساختمان النگستونباشد. این میانگین در مطالعات درصد می669میزان فرسودگی ساالنه برابر با 

های متورد مطالعته دارد و بایتد بته گی در ساختمانگیر نشان از سرعت باالی روند فرسودذکر شده است که این تفاوت اشم
 ای مهار گردد تا حداقل اثرات منفی را به دنبال داشته باشد.شیوه

های با کتاربری ای ساختماندر مطالعه النگستونباشد. سال می 00های بررسی شده برابر با میانگین عمر مفید ساختمان

 %0061های صنعتین مطالعات میانگین حداکثر قابلیت استفاده مجدد ساختمانمتنوع را براساس این مدل سنجیده است. در ای
مورد قابلیت استفاده مجدد در  11باشد، این تفاوت نشان از آن دارد که حداقل در این می %03در حالی که در شهر شیراز برابر 

باشتد می %26مورد  11ستفاده مجدد در این در کشور استرالیا است. میانگین قابلیت ا النگستونشهر شیراز بیش از مطالعات 
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(؛ یعنی 0گیرد)شکل در یک رده قرار می،  ]23[ 8 النگستونهای صنعتی توسط ذکر شده در بررسی کلی سایت %2061که با 

قرار دارد و براساس نظر او احتمتال موفقیتت  النگستونبینی شده توسط قابلیت متوسط. به هر حال این رقم در محدوده پیش

در دو مورد  2باشد وجود دارد. البته ابق جدول درصد می 00تا  10های بررسی شده که قابلیت استفاده مجدد در بازه  رحا
وضعیت هر ساختمان را نسبت به  0گیری صورت پذیرد. شکل باشد که با احتیاط باید تصمیممیزان قابلیت از این بازه خارج می

  9دهد.اثر زمان و افزایش و کاهش هر یک را  نشان میمنحنی استاندارد تغییرات ابیعی در 

 
 

 
فرسودگی ساالنه   های صنعتیساختمان

6681 

حداکثر قابلیت ساتفاده مجدد= 

2061  
   [23]های صنعتی براساس مطالعات النگستون. . وضعیت ساختمان5شکل شماره 

 

 

پتی بترای درشوند، در نظر گترفتن ارخته عمتر پتیتصور می ها در حال تغییرها نیز مانند انساناز آنجایی که ساختمان

های صنعتی و رسد. اصوال ساختمانها که در پایان عمر اولیه خود برای فعالیتی جدید آماده گردند ضروری به نظر میساختمان
باشند. امتا نکتته می نیمه صنعتی به دلیل سازه و ساختار مناسب، پالن باز و منعطف جهت ادامه روند بهسازی قابل اامینان

های مختلتف را بترای گیری توانایی سنجش قابلیت بهسازی ساختمانهای تصمیمتر در روند این تحقیق آنست که مدلاساسی

باشد و اه بسا تخریب و ها قابل اعتماد نمیکنند. اراکه گاهی اراحی اولیه ساختمانریزان شهری فراهم میمعماران و برنامه

شود و ه و زمان کمتری را به دنبال داشته باشد. این روند در حال حاضر در ایران با احتیاط فراوان مطرح میساخت مجدد هزین
های متروك و بدون کاربری مطرح استت. از ارفتی ها و ادارات به اور خاص و یا در مورد ساختمانتنها در مواردی در سازمان

های احتمالی است و سازی صرفا جهت مقابله با زلزلهشوند و این مقاوممی زیساهزار واحد مسکونی در کشور مقاوم 166ساالنه 

های بسیاری در سطح شهرها وجود دارند که یا با کاربری نامناسب و یتا بتدون پذیرد. اما ساختمانای صورت میاز جنبه سازه
هتای موجتود و ینترو بهستازی در کلیته کتاربریاز ا های بسیاری را برای مالکان خود به همراه دارند.کاربری رها شده و هزینه

که البته باید بومی نیز گردند و  النگستونهایی همچون مدل های دولتی و غیر دولتی باید مد نظر قرار گیرد که مدلساختمان

 توانند در این راستا مناسب باشند. شرایط جامعه کشور ایران در آن دخیل شود می

های موجود وابسته به عواملی متعددی است که می تتوان بهسازی و استفاده مجدد از ساختمانهای عالوه بر این موفقیت ارح
گذاری، بازده، میزان افزایش ارزش بعد از استفاده مجدد، ارزش فعلی، ارزش سرمایهبه موارد زیر اشاره نمود. در حوزه اقتصادی  

 -مزایتای اجتمتاعیدر حوزه اجتماعی  های احتمالی. هزینه های ساخت و ساز، میزان سهولت تبدیل به کاربری جدید وهزینه

-های فرهنگی، بازسازی و نوسازی شهری، جنبتههای تاریخی، سروصدای ناشی از حمل و نقل، حفاظت از میراث و ارزشجنبه

                                                 

های مختلف پرداخته است و بدین ترتیب اولویت اجرای های موجود با کاربریای به بررسی و مقایسه قابلیت استفاده مجدد از ساختمان( در مقاله1611) النگستون8 
 های بهسازی به دست دهد.ای را جهت موفقیت بیشتر ارحارح بهسازی در دید کالن نیز مطرح شده است تا الگوی اولیه

سازی جهت ادامه روند انتخاب گردید. ساختمان بررسی شده براسا مدل النگستون، ساختمان کارگاه مبل 11در ادامه روند رساله پس از تعیین قابلیت استفاده مجدد 9 

 گرفت و ارح بهسازی آن ارائه گردید. های مختلف، تغییر کاربری از کارگاهی به سرای محله مد نظر قرارهای نوع دوم و بررسی وضع موجود از جنبهبراساس مدل
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اختمان/ تعتداد های زیباشناسی، ارائه امکانات و خدمات شهری، تصویر ذهنی مد نظر است. عوامل ساختاری از جمله  ارتفاع س

ابقات، مساحت زیر بنا، شکل پالن ابقات، محل قرارگیری تاسیسات، قابلیت گسترش در راستای عمتودی یتا افقتی، درجته 

هتای پتذیری، روشها، انعطافهای مجاور، دسترسی به درون ساختمان، سازه، فاصله میان ستونوابستگی و تماس با ساختمان
های حمتل و ننده است. از جنبه موقعیت مکانی  حمل و نقل، دسترسی)مجاورت با ایستگاهساخت و قابلیت تغییر آن تعیین ک

های قطار و ...(، نوع کاربری)مسکونی، تجاری، صنعتی، تفریحی و فرهنگی و یا انتد کتارکردی همچتون نقل عمومی، ایستگاه

حقتوقی   یلی، میزان تراکم جمعیتی. و از نظترهای تفصبندی و ارح تفصیلی، قابلیت تغییر ارحاداری و خرده فروشی(، منطقه
نشتانی، مستائل بهداشتتی و مستاجران انفرادی و یا گروهی، استانداردهای ستاختمانی، استتانداردهای آتتش -مالکیت، کاربران

 ایمنی؛ و در مسائل زیست محیطی کیفیت محیط داخلی، وجود مواد آالینده و اهداف توسعه و اراحی پایدار مطرح است.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

. دایره توپر نشان دهنده حداکثر قابلیت استفاده مجدد در این 1.راست  الگوریتم مربوط به سایت  به عنوان نمونه0شکل شماره 
-دارد. اپ  الگوریتم کلیه ب سایتبیان می 1811باشد و دایره تو خالی درصد قابلیت استفاده مجدد را در سال ساختمان می

سی شده در منطقه اهار شیراز. منبع  نگارنده.های صنعت یرر
 

  

 

 فهرست مراجع -4
 

، صت  2، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره «ساز شهریبافت های فرسوده و مشکل» (.1890) ،حجهانشاهی، م .1

10-19. 

لنامه بتا  ، فص«ایران در شهری گسترش بر صنعتی هایساختمان کالبدی اثرات» (،1816پ. ) قائم مقام، رهایی، ا و  .2
 ، 28-02، ص  10نظر، شماره 

3. Remoy, T.; van der Voordt, Theo J.M. (2005). "A New Life: Transformation of Vacant 
Office Buildings into Housing". Delft University of Technology. 

عمر مفید 

 موثر

ساختاری عمر 

 موثر

 حداکثر قابلیت



 

 

 
wwwCAUP.ir         11 

4. Hannah, P. (2010). "Dirty Laundry: The adaptive reuse of an existing building". An 
explanatory document submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree 

of Master of Architecture (Professional). 
5. Kersting, Jessica. (2006). "Integrating Past and Present the Story of a Building through 

Adaptive Reuse". A thesis submitted to The Division of Research and Advanced 
Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the 
degree of Master of Architecture in the school of Architecture and Interior Design of 

the college of Design, Architecture, Art and Planning. 
6. Douglas, J.(2002). " Building Adaption". Heriot-Watt University. Edinburgh. UK. 
7. Wilkinson, Sara Jane. (2011). "The Relationship between Building Adaptation and Property 

Attributes". Submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy, Deakin University. 

8. McLaughlin, Sara Beth. (2008)."Large Scale Adaptive Re-Use: An Alternative to Big-Box 
Sprawl". A thesis in Historic Preservation Presented to the Faculties of the University of 
Pennsylvania in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Master of Science in 
Historic Preservation. 

9. Snyder, Gregory Howard. (2005). "Sustainability through Adaptive Reuse: The Conversion of 
Industrial Buildings". A thesis submitted to the Division of Research and Advanced Studies of 
the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master 
of Architecture in the Department of Architecture of the College of Design, Architecture, Art 
and Planning. 

10. Rosenfeld, Y. & Shohet, I. M. (1999). "Decision support model for semi-automated 

selection of renovation alternatives". Automation in Construction (8). pp503–510. 
11. Bissaillon, Joseph. (2005). "Transformation: Adaptive Reuse as a Response to a Disposable 

Society". A thesis submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the 
University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER 
OF ARCHITECTURE In the School of Architecture and Interior Design of the college of 
Design, Architecture, Art, and Plannin. 

12. Berens, C. (2011). " Redeveloping Industrial Sites A Guide for Architecture, Planner, and 
Developer". John Wiley & Sons, Inc. Hoboken. New Jersey.  

13. Brady, Conor. (2004) "Ugly Duckling: A Proposal for the Adaptive Reuse of Machine 
Factory". A thesis Submitted to the Graduate School of the University of Cincinnati in partial 
fulfillment of the requirement for the degree Master of Architecture in college of Design, 
Architecture, Art, and Planning. 

14. Langston, C. (2008). "The Sustainability Implications of Building Adaptive Reuse". 
This research is funded by an Australian Research Council Linkage Project grant 2007-

2010 in collaboration with The Uniting Church in Australia and Williams Boag 
Architects. 

15. Kenny, Paul. (2006). "Developing a Best Practice Model for the Re-use and Regeneration of 
Vacant Buildings at Risk in the Context of a World Heritage Site". Abstract Paper for Bean 
Conference 17th May. P:1-8. 

16. Kincade, D.(2002)."Adapting Buildings for Changing Uses". Spon Press11 New Fetter Lane. 
London EC4P 4EE. 

17. Zavadaskas, Edmundas; Mickaityte, Aistë; Kaklauskas, Artûras; and Tupenaite, Laura. (2008). 
"Decision-Making Model for Sustainable Buildings Refurbishment. Energgy Efficiency 
Aspect".  The 7th International Conference Faculty of Environmental Engineering Vilnius 
Gediminas Technical University, Saulėtekio ave 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania. P:894-901. 

18. Geraedts, Rob P.; Voort, Theo van der. (2003)"Offices for Living in,  an instrument for 

measuring the potential for transforming offices into homes". Delft University of 



 

 

 
wwwCAUP.ir         11 

Technology, Faculty of Architecture. Department of Real Estate and Housing. The 
Netherlands. http://www.bmvb.nl. 

19. Teo, Evelyn Ai Lin; Lin, Guangming. (201). "Building adaption model in assessing adaption 
potential of public housing in Singapore". Building and Environment 46.1370-1379. 

20. Langston, C., Wong, F. , Hui, E. C.M. & Shen, L. (2008). "Strategic assessment of building 
adaptive reuse opportunities in Hong Kong". Building and Environment (43), pp1709–1718. 

گزارش ویژه  مطالعات مشاغل آالینده و مزاحم شهری ».)؟؟؟؟(. س؛ کدخدازاده، ز؛ نصر، مآخوندزاده، حرحمانیان، س،  .21
 مرکز مطالعات و توسعه و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز.«. در شهر شیراز

22. Conejos, S. & Langston, C.A. (2011)"Designing for future building adaptive reuse using 
adaptSTAR". International Conference on Sustainable Urbanization: ICSU 2010. Hong 
Kong.Dec. 

23. Langston, C.(2011). "On archetypes and building adaptive reuse". Paper presented at the 17th 
Annual Pacific Rim Real Estate Society (PRRES) conference, Gold Coast, Australia. 

 

 
 

http://www.bmvb.nl/

	1-2- ضرورت و اهمیت موضوع
	1-3- سوال تحقیق
	1-4- روش تحقیق
	2- مبانی نظری تحقیق
	2-1- تعاریف و مفاهیم پایه
	2-1-1- استفاده مجدد از ساختمانهای صنعتی موجود

	2-2- ادبیات پژوهش
	2-3- معرفی مدل لانگستون
	2-3-1. محاسبه عمر ساختاری ساختمان
	2-3-2. تئوری تخمین فرسودگی سالانه


	3- مطالعه موردی
	3-1- معرفی محدوده مورد مطالعه
	3-2- تجزیه و تحلیل دادهها
	3-3- نتیجهگیری و جمعبندی

	4- فهرست مراجع

