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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The proximity of brownfields to the city’s urban fabric, predominantly 

residential areas, due to urban development, is a severe threat and, at the 

same time, a vital opportunity to reduce or improve living qualities, such 

as environmental vitality, dynamism, and security. Despite recent efforts 

concerning the brownfields’ revitalization, the principles and 

considerations in their redevelopment process have been neglected. 

Therefore, the present study seeks to apply the principles and 

considerations in the redevelopment framework of urban brownfields. 

The research approach is qualitative, and the method adopted at the 

theoretical level is meta-synthesis. Accordingly, the principles and 

considerations were first extracted and compiled from the literature, then 

scrutinized and applied at the empirical level through the case study 

method. The principles of “understanding the importance and narrative 

of the place,” “determining the causes of site obsolescence,” “cleaning 

up or controlling pollution,” “adapting the secondary use to the site 

conditions and surrounding context,” “flexibility of the reuse,” 

“preservation, display and use of identified and valuable elements”, and 

“preservation and improvement of landscape” with their specific 

considerations have been applied in the abandoned industrial zone 

belonging to the Naab Vegetable Oil Factory, located in the Hakimieh 

neighborhood of Tehran. Fulfilling and implementing these seven 

principles under the particular conditions of each site is an important step 

and a fundamental approach in responding to the challenge of the 

redevelopment of urban brownfields and, subsequently, their planning 

and design phases. 
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Extended Abstract 

Introduction 

During the last few decades, several 

industrial sites have been idled or 

abandoned through the economy’s 

restructuring. These sites, which are so-

called brownfields or industrial heritage 

because of having technical and 

architectural features and containing 

tangible or intangible values, need to be 

transformed from industrial centers into 

cultural ones to provide new functions. The 

proximity of brownfields to the city’s urban 

fabric, predominantly residential areas, due 

to urban development, is a severe threat 

and, at the same time, a vital opportunity to 

reduce or improve living qualities, such as 

environmental vitality, dynamism, and 

security. Despite recent efforts concerning 

the brownfields’ revitalization, the 

principles and considerations in their 

redevelopment process have been 

neglected. Therefore, the present study 

seeks to apply the principles and 

considerations in the redevelopment 

framework of urban brownfields. 
 

Methodology 

The research approach is qualitative, and 

the method adopted at the theoretical level 

is meta-synthesis. Accordingly, the 

principles and considerations were first 

extracted and compiled from the literature, 

then scrutinized and applied at the 

empirical level through the case study 

method, including tools such as field 

surveys and observations, review of the 

available documents, and obtaining the 

opinions of the residents and the former 

factory officials as the sources of data 

collection. The case study focuses on the 

abandoned industrial zone belonging to the 

Naab Vegetable Oil Factory, located in the 

Hakimieh neighborhood of Tehran. Its 

activities, with a history of more than 50 

years, have been stopped since 2012 

because of the residents’ dissatisfaction due 

to the unpleasant smell, as well as 

numerous warnings from the organizations, 

including the Municipality and the 

Department of Environment. After the 

closure, the factory’s space has been rented 

to more than 70 small-scale industrial 

workshops since 2016. So, the site has been 

abandoned for nearly a decade and became 

a space for establishing small-scale 

industrial workshops, which are 

incompatible with the residential context 

and have led to a decline in the quality of 

life in the neighborhood, a decrease in its 

vitality, visual disturbances and other 

problems such as insecurity. 

 

Results and discussion 

The principles of “understanding the 

importance and narrative of the place,” 

“determining the causes of site 

obsolescence,” “cleaning up or controlling 

pollution,” “adapting the secondary use to 

the site conditions and surrounding 

context,” “flexibility of the reuse,” 

“preservation, display and use of identified 

and valuable elements”, and “preservation 

and improvement of landscape” with their 

specific considerations have been applied in 

the Naab Vegetable Oil Factory. The cause 

of deterioration of the site is environmental, 

and due to the mentioned unprincipled 

interventions, it is identified physically and 

visually. However, because the factory has 

specialized purification systems, its land is 

not subject to pollution and possible effects. 

The socio-cultural, functional, and physical 

analyses by exploring the neighborhood’s 

historical core, the past and current areas 

and land-uses, and the typology of the 

designed buildings with identity and value 

of industrial architecture have also been 

addressed. Determining the secondary use 

based on the needs assessment of the 

residents within the framework of the 

zoning proposed in the development 

documents, as well as recognizing and 

using the physical patterns of the buildings, 

are other significant considerations 

regarding the redevelopment of the site. 

Besides, identifying the qualities of the 

landscape, the skyline, and the redesigned 

facades of the factory, as a symbol of 

industrial architecture in the neighborhood, 

as well as its view to the surrounding areas, 

including the Alborz Mountains, old trees 

and gardens as natural elements, and Eshraq 

Cultural Center, are among other important 
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considerations. 

 

Conclusion 

Following the research’s purpose and its 

approach, by reviewing the theoretical 

foundations and subsequently exploring the 

facts in practice, the seven principles of 

“understanding the importance and 

narrative of the place,” “determining the 

causes of site obsolescence,” “cleaning up 

or controlling pollution,” “adapting the 

secondary use to the site conditions and 

surrounding context,” “flexibility of the 

reuse,” “preservation, display and use of 

identified and valuable elements”, and 

“preservation and improvement of 

landscape” with their specific 

considerations were explained and applied 

regarding the redevelopment of urban 

brownfields and especially the abandoned 

industrial zone of the Naab Vegetable Oil 

Factory. Fulfilling and implementing these 

seven principles under the particular 

conditions of each site is an important step 

and a fundamental approach in responding 

to the challenge of the redevelopment of 

urban brownfields and, subsequently, their 

planning and design phases. 
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 شهری، توسعه پی در مسکونی، محالت خصوصا   و شهر بافت با ایقهوه اراضی جواریهم
 نظیر زیست هایکیفیت ارتقا یا و تنزل بر ناظر حیاتی فرصتی حال،درعین و جدی تهدیدی

 در اخیر، هایسال در شدهانجام هایشتال علیرغم. است محیطی امنیت و پویایی سرزندگی،
 مدون مالحظات و اصول تدوین اراضی، این مجدد توسعه و احیاء منظوربه کشور، نیز و جهان

 پژوهش رو،ازاین. است مانده مغفول همچنان ها،آن مجدد توسعه فرآیند در کاربست منظوربه
 شهری ایقهوه اراضی جددم توسعه چارچوب در مالحظات و اصول کاربست دنبال به حاضر
 و اصول تا است فراترکیب نظری، سطح در شناسیروش و کیفی پژوهش، رویکرد. است

 روش بر مبتنی و تجربی سطح در سپس و تدوین و استخراج ادبیات، میان از ابتدا مالحظات
 صولا چنین،این. شوند واکاوی مصداقی صورتبه عینی، اینمونه با ارتباط در موردی، مطالعه

 یا سازیپاک» ،«سایت شدن متروک و فرسودگی علل تعیین» ،«مکان روایت و اهمیت درک»
 ،«پیرامونی بافت و سایت شرایط با متناسب ثانویه استفاده سازگاری» ،«هاآلودگی مهار
 و مندهویت عناصر کارگیریبه و نمایش حفظ،» ،«مجدد استفاده منظوربه پذیریانعطاف»

 صنعتی پهنه در یک، هر اختصاصی مالحظات و «دید کیفیت ارتقاء و فظح» و «ارزش واجد
 نمونه عنوانبه تهران، شهر حکیمیه محله در واقع ناب نباتی روغن کارخانه به متعلق متروک

 با متناسب مذکور گانههفت اصول تطبیق و سازیپیاده. اندقرارگرفته کاربست مورد مطالعاتی،
 مجدد توسعه چالش به پاسخ در کلیدی رهیافتی و اساسی گامی سایت، هر خاص شرایط

 .است هاآن طراحی و ریزیبرنامه مراحل متعاقبا   و شهری ایقهوه اراضی
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 مقدمه

صنعتی همچون انواع  هایپهنهفاقد برنامه شهرها، محاصره شدن  عمدتا از پیامدهای مستقیم گسترش افقی و 

. نامطلوب شناخته شدن و اندگشتهاز آن  ناپذیرجداییتوسط شهرهاست که اکنون جزئی  ایحاشیهو انبارهای  هاکارخانه

، برجای درنتیجهرا در پی داشت و محدوده قانونی به خارج از  هاآنبا بافت شهر، لزوم انتقال  هاکاربریناسازگاری این 

و در  1ایهاراضی قهو با عنوان هاآناز  طالحا اصکه را رقم زد در انواع مختلف  متروکرها زمین بالاستفاده و ماندن هکتا

یاد  ،2، میراث صنعتیملموس یا ناملموس یتاهمو  ارزشها و کیفیات فنی و معماری واجد صورت دارا بودن ویژگی

(، Locke et al., 2018الک و دیگران ) تعبیربه (. Arbab & Alborzi, 2022; Rey et al., 2022) شودمی

صنعت  این .اندنابودیو  زوالروبهمداوم  طوربهاز درون و ، زمانهمطراف در حال گسترش هستند، ز اشهرها ا کهدرحالی

بر اقتصاد و  تنهانه ،ستکشورهااز  یاریعمده بس یکه نگران داخل شهرهادر  یدیتول هایسایتو رها کردن  3زدایی

 کی عنوانبهو گذاشته  ءسو اثراتی منطقه کی یزندگ تیفیک ، سالمت عمومی وی، بلکه بر رفاه اجتماعزیستمحیط

 ،زندگیاولیه  هایکیفیتو فاقد  متروکهای هشهرها را با انبوهی از پهن، یو توسعه شهر ریزیبرنامه یبرا یدیچالش کل

منابع  برداری ازبهره سرعت فعلیدر این میان، . (Masiero et al., 2022; Rizzo et al., 2015) مواجه ساخته است

صنعتی و  سابقا ناکارآمد اماکن  اصالحریزی نامساعد شهری، های ناپایدار استفاده از آن، برنامهن به دلیل شیوهزمی

در  ویژهبه ایهتوسعه مجدد اراضی قهو، روازاین .در سراسر جهان رو به افزایش است ،یافتهسازمانهای توسعه غیر پروژه

توسعه  ،باید توجه داشت (.Ahmad et al., 2020) یابد ءارتقا بایستیو م شدهشناختهضروری ، توسعهدرحالاقتصادهای 

بلکه  ،شودینم رهاشدهاز فضاهای  استفاده مجددخاص و  هاییزمینمحدود و منحصر به احیاء  ایهمجدد اراضی قهو

 (.Wang et al., 2022)را نیز باید به همراه داشته باشد  ریجوامع درگ یمنیسالمت و ااقتصادی،  -بازآفرینی اجتماعی

توسعه شهری از دیدگاه پایداری شهری و توسعه خالق شهری  درزمینهیک موضوع اصلی  ایقهوهتوسعه مجدد اراضی 

 درنتیجههای صنعتی در طول چند دهه گذشته، بسیاری از سایت(. Szabo & Bozsoki, 2022ای است )و منطقه

و  غیرمادیهای مادی و ها و اهمیت، واجد ارزشحالدرعینکه  اندشدهمتروکیا  غیرفعالتجدید ساختار اقتصاد، 

شهرها از مراکز  یافتن پاسخگویی به عملکردهای جدید متناسب با الزامات نوین تحول منظوربه، نیازمند تغییر زمانهم

اهتمام  طهواسبههای اخیر در سال(. Arbab & Alborzi, 2022به مراکز فرهنگی هستند ) شدنتبدیلو صنعتی 

پتانسیلی  عنوانبه رهاشدههای نهادهای علمی در تحقق مفاهیمی چون توسعه پایدار و رشد هوشمند، توجه به این پهنه

برای حال و  منبعی ،4با عنوان میراث شهریها، هاین پهن کهچنانآن .ه استشد دوچندان ،ستفاده و توسعه مجددا منظوربه

یک ، زیرساخت یک عنوانبهمیراث که شوند. این میشناخته لدی برای توسعه آتی شهر و نیز مو آینده برای ایهسرمای

شهرهایی که با  احیاینقطه شروعی در  عنوانبهتواند مییابد، عمل کرده و نمود می 6کاالیی عمومیو  5دارایی مشترک

طی یک دهه گذشته، در کشور ما  (.Locke et al., 2018) شود قلمدادزوال، انحطاط و رها شدن شدید مواجه هستند، 

، در قالب اجتماعی و گسترش فضاهای شهری ،های جدید اقتصادیخلق فرصت باهدفهای مرتبط، نیز، نهادها و ارگان

اند که این امر خود نشان از قوت ای پرداخته، به احیای اراضی قهوههای ناکارآمدبازآفرینی عرصههای متعدد تعریف پروژه

هم در میان  آنچهریزی و مدیریت شهری دارد. در این میان، وسعه مجدد و توجه به آن در نظام برنامهگرفتن سیاست ت
                                                           
1 . Brownfields 

2 . Industrial Heritage 

3 . De-Industrialization 

4 . Urban Heritage 

5 . Commons Resource 

6 . Public Good 



 167     ...                                                      یشهر یاقهوه یدد اراضکاربست اصول و مالحظات توسعه مجارباب و البرزی / 

تجارب خارجی توسعه مجدد این اراضی و هم از بین اندک مطالعات و اقدامات صورت گرفته و یا در حال انجام حول این 

کاربست در چنین فرآیندی است.  منظوربهحظات موضوع در داخل کشور، مشهود است، مغفول ماندن تدوین اصول و مال

اما  .( ,2022Schillingاست ) 1یک مدل پروژه به پروژه صورتبه عمدتا ای سیاست و عمل توسعه مجدد اراضی قهوه

از نبوده و  2ای و تصادفیسلیقه هایانتخاب حاصلکه خواهند بود  بخشنتیجهتنها در صورتی  های توسعه مجدد،پروژه

های محلی آغاز موثر بر سازگاری سایت را از شرایط و ویژگی هایحلراهناظر بر اصولی که شناسایی تحلیلی  یمسیر

تدوین اصول و مالحظات  به دنبال (. بنابراین، پژوهش حاضرDe Gregorio et al., 2020کنند، منتج شوند )می

ابتدا و در سطح نظری، ضمن است تالش شده  روازاینای شهری است. کاربست در توسعه مجدد اراضی قهوه منظوربه

توسعه مجدد  منظوربههای استفاده مجدد از این اراضی، اصول و مالحظات مرور مبانی نظری و تجارب ناظر بر پروژه

سپس در سطح تجربی، مصادیق اعمال و کاربست این اصول، در بستر نمونه  .ای شهری استخراج گردداراضی قهوه

سال، قریب  50 بربالغ ایباسابقهتهران که  شهر ناب واقع در محله حکیمیه ی کارخانه متروک روغن نباتییعن موردمطالعه

 قرار گیرد. موردتوجهبه یک دهه متروک مانده است، 

 

 مبانی نظری

 ای شهری،های موجود و متمرکز بر احیای اراضی قهوهکه اشاره شد، واقعیت این است که در عمده پژوهش طورهمان

مشخص به ارائه اصول مدون که در چارچوب توسعه این اراضی قابل کاربست باشد، پرداخته نشده  صورتبهو  مستقیما 

 فردمنحصربههای نگاهی تخصصی مبتنی بر شرایط و ویژگی با هاآنمرور، تحلیل محتوا و سنتز  واسطهبهاست اما 

 قرارگرفته موردتوجه تفصیلبهاصول و مالحظات که در ادامه  توان در مسیر استخراج و تدوین اینای، میاراضی قهوه

ای، مالحظاتی در راستای انتخاب صحیح کاربری در پژوهشی پیرامون اصول بازآفرینی اراضی قهوهاست، حرکت نمود. 

 Hollander etهای ناشی از کاربری پیشین، تبیین شده است )آالینده سازیپاکثانویه، گردآوری و لزوم توجه به امر 

al., 2010 ی، به صنعت یندهایاز فرآ یبرخ مرسوم یهاندهیآالبودن  آمیزمخاطره(. همچنین در پژوهشی دیگر، در باب

کارگیری راهبردهای ای دیگر، در ذیل به(. در مطالعهJackson et al., 2010است ) شدهپرداخته هاآنبندی دسته

در  (.Kim, 2015است ) شدهارائه ازکارافتادهنهایی اراضی در خصوص کاربری  یشنهادهاییپزیرساخت سبز، 

یکی از  عنوانبهای، دیگر، ضمن پیگیری اهدافی اختصاصی، علل منسوخ شدن و فرسودگی اراضی قهوه ییهاپژوهش

 (.Al-Attar, 2011; Cahantimur et al., 2010; Lepel, 2006است ) قرارگرفته مورداشاره، موردبررسیمالحظات 

بستری واجد ارزش  عنوانبه، درمجموعای، حاوی ابنیه تاریخی بوده و برخی از اراضی قهوه کهازآنجاییویی دیگر، از س

از  یقیاستفاده مجدد تطبهایی معدود نظیر در پژوهش هاآنآیند، برخی مالحظات اختصاصی می حساببهمیراثی 

های تاریخی، ( و یا استفاده مجدد از اماکن و سایتHettema and Egberts, 2020ی )سازیکشت میراثی هاکارخانه

کمیته است.  قرارگرفته موردتوجه( NSWDP and RAIA, 2008از سوی موسسه معماران سلطنتی استرالیا ) شدهمطرح

نیز اقدام به تدوین راهنمایی برای حفاظت از میراث صنعتی نموده است )دوئت،  3المللی حفاظت از میراث صنعتیبین

توان مورد ای، میهایی دیگر، مالحظات چندی را از خالل اهمیت هویتمندی اراضی قهوهدر پژوهش نهایتا (. 1396

( در طی 1394از میان پژوهشگران داخلی نیز، افرادی و نوریان ) (. ,Lee, 2018Cenci ;2019شناسایی قرار داد )

گانه، همگی  25اند. این مالحظات پرداخته متروک یهامهم در کاربرد مجدد پهنه یفیمالحظات ک یمعرفپژوهشی، به 
                                                           
1 . Project-by-Project Model 

2 . Arbitrary Choices 

3 . The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) 
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( 1383زاده و آریامن )اند. همچنین امینمالحظات کیفی عامی هستند که در قالب یک چارچوب ارزیابی، ساماندهی شده

، اصول و راهکارهای کالن طراحی این مناظر را که شامل تداوم فرا صنعتینیز در پژوهشی پیرامون احیای مناظر 

پذیری و اند. این در حالی است که در پژوهشی دیگر، تجارب اجرایی انطباقی، بازیافت و سازگاری است، ارائه کردهتاریخ

 قرارگرفتهای شهری، در ایران مورد بازخوانی ای اختصاصی از اراضی قهوهنمونه عنوانبهاستفاده مجدد از میراث صنعتی، 

 (.1398، همکاراناست )حناچی و 
 

 ای شهریحظات توسعه مجدد اراضی قهوهاصول و مال

 درک اهمیت و روایت مکان

کیفیت مکان، ریشه در اقتضائات محلی و ناظر بر درک و تبیین واقعیات اجتماعی و اقتصادی جوامع است )حسینی و 

. است توسعه مجددمرحله از هر پروژه  نیدرک آنچه در مورد مکان مهم است اول، یافتن و روازاین(. 1399دیگران، 

(. NSWDP & RAIA, 2008ها و اهمیت سایت و بافت آن باید در قالب یک بیانیه شفاف تدوین شود )تحلیل ارزش

 تیرا روا خصوصبه یکه داستانداند می یراثیم رابدون استفاده  یصنعت تیسا کیدر باب روایتگری مکان، سنسی 

 همرویننده هویت و سرگذشت مکان است و چگونگی (. در حقیقت، تاریخچه مکان، روایت کCenci, 2018) کندیم

یافتن چرایی ، چیستی صرفا  جایبهنماید. های متعدد را تا رسیدن به نتیجه نهایی امروز، بازگو میقرارگیری فشرده الیه

ن چراکه به یافت ، بسیار حائز اهمیت است،های شهریندهای در پس دگرگونیآپدید آمدن فرم شهر امروز در خالل فر

و ریزان در مورد چگونگی انجام آن، که در حیطه کار برنامه یشنهادهاییپبرای تغییر شرایط و نیز ارائه  یهایحلراه

 .(Locke et al., 2018) کند، کمک میاستشهری طراحان 

دانند بخشی از راویان هویتی برای آینده ضروری می عنوانبهای را هتما و اگبرتز، تبیین تاریخچه اراضی قهوه

(Hettema & Egberts, 2020 ،این تاریخچه .)فرصت و یا تهدیدی در  عنوانبهپهنه  یابیرا درباره ارز یر روشنیتصو

های خوانش الیه .(Kirkwood, 2003) سازدیم، فراهم رامونیپ ونقلحمل یهاو سامانه یمسکون مناطقبا  مجاورت

هایی است، نقش بسزایی در اتخاذ کاربری ثانویه آن چه ارزش قبلی و درک صحیح سرگذشت سایت و اینکه مکان راوی

ریزان و برنامهاکثر  ،متروک هاییتر استفاده مجدد از ساددر آینده از مسیر احیاء و استفاده مجدد این روایت دارد. 

فرهنگ  خیتارظ گیرند که حافدر نظر می های ارزشمند چندالیهنسخه نیتربرجسته عنوانبهها را مکان نیا ،طراحان

نیز  اختمانس .خود است تیهو ، نمایانگرخود غیرمادیو  یهر قلمرو با منابع ماد (.Lee, 2019)هستند  ملیو  یمحل

و  هاگها و تحوالت آن، فرهنیدگرگون ،جامعه یزندگ وهیش خ،یاز تار یبازتاب عنصری مهم از این مجموعه، عنوانبه

شخصیت ( که بر این اساس، از قابلیت De Gregorio et al., 2020) است یساختمان و مصالح محل یسنت هاییکتکن

(. این موارد، در قالب مالحظات و 1400به یک ناحیه و ایجاد حس مکان برخوردار است )حناچی و تیمورتاش،  بخشی

 و تحلیل هستند. شناساییقابلفضایی -فرهنگی، عملکردی و کالبدی-های اجتماعیالیه
 

 ودگی و متروک شدن سایتتعیین علل فرس

سنجش و هاست. شناسایی، ای، فرسودگی و متروک بودن آناراضی قهوه کنندهتعریفهای اصلی و ویژگی ازجمله

تعیین علل متروک شدن و فرسودگی این اراضی نظیر فرسودگی عملکردی، کالبدی، موقعیتی و ... در کاهش میزان 

، با روازاینرساندن احتمال بازگشت به وضعیت پیش از احیا، الزامی است.  و نیز به حداقل هاآناثرات منفی ناشی از 

مشخص کردن نوع یا انواع و نیز علل متروک شدن برای هر سایت، اصلی  ی دالیل فرسودگی در ادبیات موضوع،بررس

ای در قهوه آید. شرح انواع فرسودگی و متروک شدن اراضیمی حساببهای شهری مهم در توسعه مجدد اراضی قهوه
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 تبیین شده است. 1جدول 
 

 ای شهریانواع و علل فرسودگی و متروک شدن اراضی قهوه .1جدول 

نوع و علت 
فرسودگی و 

 متروک شدن

 مأخذ توضیحات

 هایمؤلفه
 ی،کیزیف

ی و عملکرد
 بصری

ای صنعتی، فیزیکی و عملکردی اراضی قهوه مؤلفهبر  تأکید( با 1992جیکل و ویلسون )
 کنند:نه این فرسودگی را به شرح زیر عنوان میعلل و گو

 یکیزیف ازنظر(، اما غیرفعال) ی و بدون متصدیخال فرسودگی عملکردی: کارخانه -
 ( مناسب است.تأسیساتساختمان/ )
 فیزیکی ازنظر کامال کم استفاده که کارخانه عملکردی:  -فرسودگی جزئی فیزیکی -

 .حاظ عملکردی فعال باشدبه لشود اگرچه ممکن است ینم ینگهدار
 استفاده سوءهایی که به لحاظ ساختاری مورد بصری: ساختمان -فرسودگی فیزیکی -

 .اندقرارگرفتهعملکردهای جدید در فضاهایی با طراحی ضعیف  عنوانبههستند، 
نظارت  ای یو نگهدار حفاظتبدون ، متروک یهاسازهعملکردی:  -فرسودگی فیزیکی -

 هستند. میمستق
 بصری: کارخانه در حال تخریب است. -عملکردی -فرسودگی شدید فیزیکی -

Al-Attar, 2011; 

Jakle and Wilson, 

1992 

 هایمؤلفه
 عملکردی،
 فیزیکی،

 و اجتماعی

 شمردهدرون شهر اراضی انحطاط  یبرا هیفرض کی عنوانبهرا  ( فرسودگی1982بورن )
 :صورت باشد نیتواند به چندیه مک
 ،گرید ییتقاضا ای یمکان تی، موقعیطراح لیساختار موجود به دل یوقتعملکردی:  -

 .نباشد استفادهقابل یاقتصاد ازنظر
 .باشد و اجتماع ناپذیر سکونتغیرقابلسازه  یوقتفیزیکی:  -
 نیستند. موردتقاضااجتماعی: ترجیحات  -

Al-Attar, 2011; 

Bourne, 1982; 

 

 ناکارآمدی
عملکردی، فیزیکی 

 و کالبدی

 طوربهو تا حدی یا  شدهای را که از عملکرد اصلی خود دور عواملی که آینده اراضی قهوه
 زیر است: قراربهدهند، اند، شکل میکامل متروک، بالاستفاده یا خالی از سکنه شده

از دست دادن عملکرد، متروک شدن، استفاده موقت، ویرانی و تخریب و استفاده 
 مدتطوالنی

Lepel, 2006; 

Szabo and 

Bozsoki, 2022; 

Wang et al., 2022 

 ابعاد

اختاری، س-فیزیکی
عملکردی، مربوط 

، ذهنی به تصویر
قانونی و رسمی، 

 محیط موقعیتی،
مالی و  ی،زیست

 اقتصادی

و ... بافت  نی، حرکت زموهواآب تغییر زمان، باگذشتساختاری:  -فرسودگی فیزیکی -
و  حفاظتتوسط  آنچه ازفراتر ، بهبود حفاظت وبه  ازین کهطوریبه رفته زوالروبهشهری 
 ، دارد.در حال انجام است یعاد ینگهدار

آن  یکه برا یعملکرد یبرا گرید فرسودگی عملکردی: زمانی که بافت شهری -
استفاده  است، بالقوه ساکنانالزامات  ایمعاصر  یمطابق با استانداردها ای، شدهطراحی
 هاکارخانهدیگر  کههنگامیرسد، ای صنعتی نیز به نظر میوهدر باب اراضی قه .شودنمی

ای دیگر با امکانات تکنولوژیکی الزم را نداشته باشند، برای رفع این کمبود، کارخانه
 گردد.می تأسیسای دیگر از شهر شده، در نقطه روزبهامکانات 

ل )مثل ایستگاه های پیرامون یک کاربری فعاکاربری کههنگامیفرسودگی موقعیتی:  -
ها، از بین رفته و یا جمعیت روستایی آن به یا ترمینال اتوبوس( نظیر فروشگاه آهنراه

آن کاربری از فعالیت افتاده و دچار فرسودگی موقعیتی  مرورزمانبهشهر مهاجرت کنند، 
 گردد.می
مکن ی، معیطب ای ی، اقتصادی، اجتماعیانسان طیمحی: با تغییر زیستمحیطفرسودگی  -

 یدر مناطق داخل ییهانمونهاست بافت شهری دیگر با نیازهای روز، متناسب نباشد. 
در  سکونتشود یباعث م رهی، صدا، لرزش و غهوا یشهرها وجود دارد که آلودگ

ای نیز به در باب اراضی قهوهجذاب باشد.  ریگذشته غ یهادر زمان شدهساخته یهاخانه
از کاربری پیشین یا ناشی از متروک شدن سایت، تمایل های ناشی رسد، آلودگینظر می

 ساکنین به ادامه زندگی در آن محدوده را به میزان زیادی کاهش داده باشد.

Cahantimur et al., 

2010; 

Lichfield, 2009; 

Trouw et al., 2020 
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 هایا مهار آلودگی سازیپاک

وجود  متعاقبا و دارا بودن آلودگی ناشی از کاربری پیشین احتمال ، ایاراضی قهوه کنندهتعریفهای یکی دیگر از ویژگی

که نیازمند رسیدگی پیش از استفاده  استسایت بستر برخی خطرات بیولوژیکی، شیمیایی و یا فیزیکی در و یا درون 

 سازیپاکد های تخصصی مختلف، موربایست پس از ارزیابی به شیوهاین آلودگی می (.Sun et al., 2022مجدد است )

ی، عناصر بالقوه سم مدتطوالنیبا رسوب  تیسا کیدر مورد توسعه مجدد یا مهار قرار گیرد. به بیان پسینا و همکاران، 

آلودگی ناشی از کاربری  درنتیجه( و Pecina et al., 2021) را پنهان کند ماندهباقی یممکن است آلودگ اءیاحاقدامات 

اقدامات  ازجملهو مهار این آلودگی  سازیپاک، روازاینی باقی بماند. سالمت یبراپنهان  دیتهد کی صورتبهپیشین 

 ،تیمتخصص سا کی ای زیستمحیطمهندس  کبایست یآمده و می حساببهضروری فرآیند توسعه مجدد 

یکی از  .(Hollander et al., 2010دهد )انجام را مربوطه  یطیو عوامل مح تیموجود سا طیاز شرا یکامل وتحلیلتجزیه

 ای راهبردها یکی از عنوانبهاست که  1میمال یاصالح یهانهیگزگیری از های نوین تحقق این اصل، بهرهشیوه

است.  شدهتعریف، مؤثرند سکیر تیریبه مد یابیدست نیعملکرد خاک و همچن بهبود درکه  سکیر تیریمد یهایفناور

با  ای محیطبه  هاندهیکاهش انتقال آال یبرای، بر باکتر یمبتن ای ها و، قارچیاهیگ یهاروشگیری از این شیوه با بهره

های (. روشCundy et al., 2016کند )ها ایفای نقش مییا مهار آلودگی سازیپاک، در درجابه شکل  هاآن تیتثب

متروک بوده که به های صنعتی های مرسوم احیاء پهنهاست، یکی از تکنیک یادشدهاصالح گیاهی که زیرمجموعه شیوه 

با کمترین هزینه، ارتقاء زیبایی منظر را نیز به  دیدهآسیبمکان صنعتی  سازیپاک( ضمن 1383زاده و آریامن )بیان امین

 همراه دارد.

نیست، بلکه به نمایش  زیستمحیطحفاظت از  و نتیجتا  هاآنها یا مهار عاری ساختن محیط از آالینده صرفا هدف، 

هان و دیگران  کهچنانآنرا نیز با خود به همراه دارد.  اتخاذشدههای و نیز تکنیک مورداستفادههای یگذاشتن فناور

(2020Han et al.,  افزایش ظرفیت تنظیم ،)مهار  واسطهبههای استفاده مجدد را در ذیل انجام پروژه 2محیطیزیست

را در  5و آموزش فرهنگ 4دهایی چون نمایشگاه فناوریهدف قرار داده و افزودن عملکر 3ها و گردشگری صنعتیآالینده

و گاهی نیز به فراخور شرایط، تنها به مهار  شدهپرداختهها کامل آلودگی سازیپاکگاهی به اند. راستای آن، پیشنهاد نموده

 تواند بدل به فرصتی برای توسعه مجدد گردد.شود که این خود میها پرداخته میو کنترل این آالینده

 

 سازگاری استفاده ثانویه متناسب با شرایط سایت و بافت پیرامونی

فرد سایت و نیز بافت پیرامونی آن، یکی از تناسب و سازگاری استفاده ثانویه به شکل خاص با شرایط منحصربه

است اگر قرار که  باوراندداگنهارت و دیگران بر این  ای شهری است.ترین اصول توسعه مجدد اراضی قهوهکلیدی

 توسعه یابد یطور دیباای اراضی قهوهباشد،  یو مل یامنطقه ،یمحل نفعانیاز ذ یشماریتعداد ب تأییدمورد  ،تحوالت شهر

از  یبخش عنوانبهمنسجم و سازگار،  ایگونهبه ،6از شهر افتاده جدا هایسایت عنوانبهخود  یادامه نقش قبل جایبهکه 

بر این اساس، چهار مالحظه  .(Dagenhart et al., 2006) قرار گیرد مورداستفادهو  هشدشناختهاطراف  یهاشهر و محله

 هستند: توجهقابلارتباط با این اصل در به شرح ذیل، 

                                                           
1 . Gentle Remediation Options (GROs) 

2 . Ecological Regulation Capacity 

3 . Industrial Tourism 

4 . Technology Exhibition 

5 . Culture Education 

6 . Stand-alone Sites 
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کاربری و »، «ونقلحملدسترسی و »سازگاری عملکردی: سازگاری در نظام عملکردی خود شامل در نظر گرفتن  .1

استفاده مجدد  از مالحظات یکی ،در پهنه یینها یب مناسب عملکردهایترکاست. « و تجهیزات تأسیسات»و « فعالیت

مناسب  یت چند اصل به شکلین عملکردها با رعایالزم است، ا یینها یتخاب عملکردهانا ازپساست.  های متروکپهنه

ی عملکردهال یپهنه، تکم اتیبا خصوص ی، هماهنگیمناسب به کاربر یدسترس کهطوریبهب شوند یترک در کنار هم

ع یوزت نهایتا و  ین ناسازگاریو وجود کمتر جواریهمت یرعا با رامونیپ یعملکردها در پیوند با آندر  شدهبینیپیش

 .(1394محقق شود )افرادی و نوریان،  ،ا و امکاناتهسرانه دالنهعا

 شناسیگونهت و قدمت ابنیه، بندی، رابطه توده و فضا، کیفیبندی و دانهسازگاری کالبدی: شناسایی الگوهای بلوک .2

مالحظاتی است که شناخت  ازجملهدر سایت و بافت پیرامونی  هاآن ارزشالگوی معماری، کیفیت و  ازنظربناهای موجود 

گردد. از دیگر موارد حائز اهمیت دقیق آن، در کنار دیگر موارد، منجر به تحقق مطلوب اصل سازگاری استفاده ثانویه می

فناوری معماری، یکی و همکارانش،  ویگرگور یدهای ویژه ابنیه است. به اعتقاد لبدی، مصالح و فناوریبرای سازگاری کا

 هایم، زیرا انتخاب مصالح و سیستاست 1تطبیقی استفاده مجدداز ابزارهای اصلی برای تحقق و نهایی کردن یک پروژه 

که مشخصه آن  را ، بازیافت و پویاییپذیریت، برگشپذیریفاانطباق با الزامات انعط ،ناپذیراجتناب ایگونهبه وسازساخت

 (.De Gregorio et al., 2020سازد )قرار داده و وابسته به آن می تأثیر، تحت است

مالحظات اصل سازگاری استفاده ثانویه، جلوگیری از و یا  ازجملهبه حداقل رساندن تولید مجدد اراضی متروک:  .3

های متروک است. الزم نیست اقدامات صورت گرفته برای احیاء، ان تولید مجدد پهنهبه حداقل رساندن امک کمدست

تر، برداری جدید و مناسببایست بهرهسایت و محدوده آن را به وضعیت فعالیت پیش از افول آن بازگرداند بلکه می

کاربری ثانویه و لزوم دارا (. این موضوع بیانگر اهمیت انتخاب صحیح Mert, 2019شود ) گذاریهدفریزی و برنامه

نظام مالحظات استفاده مجدد اراضی متروک معتقدند،  تبیینبودن حداکثر سازگاری آن است. دیکسون و همکاران نیز در 

این سرنوشت، ا ی شدن پهنه را در پی نداشته باشد که مجددا  متروک تعیین شود ید به نحویمتروک با یهاپهنه یکاربر

(. عالوه بر نقش موثر طراحی در تحقق این مالحظه با Dixon et al., 2007اتفاق افتد ) یتریالنطوزمانی دوره  پس از

باز ای از منظر اولویت و پتانسیل بندی اراضی قهوه، طبقهریزانِبرنامهتر و اعمال نوآوری و خالقیت، در نگاهی جامع

ها، مدل بندیای است. یکی از این طبقهضی قهوه، اقدامی مهم در راستای به حداقل رساندن تولید مجدد اراتوسعه

و با  یافتهتوسعهتوسط ویوودیکوا و همکارانش،  اخیرا است که  3ABCبا نام  2پیشنهادی از سوی شبکه تخصصی کابرنت

 ای و استفاده از سوی محققان فعال درتوسعه مجدد اراضی قهوه یلپتانستبیین  منظوربهاست که  شدهارائه 4ABCDنام 

                                                           
1 . Adaptive Reuse 

2 . Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network (CABERNET) 

3 . ABC Model 

ذیل  دسته 3ای را بر اساس پتانسیل توسعه مجدد، به ، اراضی قهوهباز توسعهبه ارزش زمین پس از  باز توسعههای این مدل با در نظر گرفتن نسبت هزینه
 (: ,.2014Dolezelova et alکند )بندی میطبقه

 .ابدیتحقق  یبه بودجه عموم ازیدر اقتصاد بازار آزاد بدون ن تواندیم هانآ یبازساز که شوندیم دهینام «ابندهیتوسعه  خود» هاییتسا صطالحا ا: Aاراضی  -
و  قابل تحقق هستند ،یینها یتنها با سودآور هاژهپرو نیدارند. ا ازین یبودجه عموم به ینوعبه و بوده «توسعهدارای پتانسیل » هایی کهیتسا: Bاراضی  -
 .رسندیبه نظر م دارای ریسک یگذاران خصوصهیسرما یبرا ،رونیازا
 ،ستیزطیمح)حفاظت از  دارای توجیه یا ضرورت. در موارد دارد یضرر مالگذار، هیسرما یبرا هاکه بازآفرینی آن« توسعه رقابلیغ» هاییتسا: Cاراضی  -
 .شودیانجام م یبا بودجه عموم (رهیاز بازار امالک و غ تیحما ،یمنیا

4. ABCD Model 

 (: ,.2021Vojvodikova et alبندی چهارگانه ذیل است )ای دیگر و اندکی تغییر، مشتمل بر دسته، و با افزودن طبقهABCبا الهام از مدل 
 ها وجود ندارد.ی پیش روی توسعه این سایتمانع آشکار چیه :A اراضی -

 ، قابل برطرف شدن هستند.حالنیدرعکه  اندمواجهتوسعه موانعی برای  با هایتسا نیا: Bاراضی  -
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 (.Vojvodikova et al., 2021است ) توجهقابلاین زمینه 

ای بسته به عوامل مختلف نظیر اندازه، هزینه اصالح و گیری از کاربری موقت: توسعه مجدد اراضی قهوهبهره .4

اسب ای منشود که در آن استفاده موقت، گزینهدنبال می 1گامبهگامادراک اجتماع، اغلب از طریق یک فرآیند  طورهمین

 عنوانبه(. این مورد Szabo & Bozsoki, 2022در مسیر چگونگی ادغام مجدد سایت در بافت شهری است )

 یهاسال، در دهندگانتوسعهو برای  قرارگرفته مورداستفادهتواند تا اتخاذ کاربری نهایی سایت ای پیشنهادی میمالحظه

(. نکته مهم اما گزینش صحیح Hollander et al., 2010ه باشد )ابتدایی پروژه، کارآمدی اقتصادی را نیز به همراه داشت

تواند بدل گیری از کاربری موقت گاهی میدر صورت نامطلوب بودن یا عدم تناسب، بهره چراکهاین کاربری موقت است 

 های متروک گردد.به عاملی مخرب برای پهنه
 

 استفاده مجدد منظوربه پذیریانعطاف

به هنگام کردن آن برای پذیرش استفاده جدید، از دیگر  منظوربهای ات در بستر اراضی قهوهاعمال سطحی از تغییر

استفاده از  پایدارکننده هایکیفیت ازجمله پذیریرسد انعطافیبه نظر م چراکهست. ا هااین سایت باز توسعهاصول اساسی 

وجود  واسطهبهفرد سایت هبشرایط منحصرمتناسب با  پذیریانعطاف ،طرفازیکمختلف است.  هایمکان در زمان

های امکان استفاده از تکنولوژی، تحدیدکنندهمرزهای فیزیکی  وجود ها همچون آلودگی ویاری از محدودیتبس

بر این اساس،  (،Tiesdell & Adams, 2004)سازد می غیرممکن را ، مفاهیم استانداردسازی و نظایر آنساختهپیش

و  ها، امکانات و پتانسیلاز طرف دیگر، اصلی ضروری است. موجود محدودکنندهابق با شرایط طم پذیریانعطاف کاربست

است. با ایجاد امکان برای ظهور خالقیت موثر  هایقابلیتیت از دیگر از سوی سا شدهارائه به تعبیر دیگر، انعطاف

انطباق با  منظوربهساختمان  پذیریفطاانع گان،سازند ( نیز معتقد است، برایWilson, 2010که ویلسون ) طورهمان

 .باشدمی برانگیزچالش ،هااز پروژه یبرخ یبرا ویژهبهکه البته خود،  است حائز اهمیت دیجد یکاربر

که واجد ارزش تاریخی نیز هستند، اعمال تغییرات احتمالی به کمترین میزان خود  ایهبدیهی است در بستر اراضی قهو

 یتویانستکه از سوی  دیجد یهاهدر استفاد هاتیو سا یخیتار ابنیه یاصول سازگارکه در  ورطهمانیابد. یکاهش م

بایست متناسب یتعیین سطحی از تغییرات م(، NSWDP & RAIA, 2008)تبیین شده است  ایاسترال یمعماران سلطنت

مانع از حفاظت از  دینبامجدد توسعه  و یسازگارمکان و نیز با مداخالت حداقلی در سایت و پهنه همراه باشد و  بااهمیت

سازی آن برای پذیرش استفاده جدید، گاهی در هی اعمال تغییرات در سایت و آماددر راستا گردد. ندهیدر آ یراثیم عناصر

، از روند یتواجد ارزش تاریخی، نظام کالبدی استفاده ثانویه، به علل مختلف همچون اعمال خالق ایهبستر اراضی قهو

 به بیان هتما و اگبرتز گیرد.به خود می ویکرد متفاوتیر ،سایت ریزی و طراحی توسعه مجددبرنامهتبعیت نکرده و  ،مرسوم

را شکل  متروکاستفاده مجدد از بسترهای تاریخی  سازی، رویکردهایهتمایزی، استمراری، پاالیشی و بهین چهار رویکرد

به فراخور مالحظات خاص هر سایت، و  موجود یهاسازه چهخیخ به تاردر پاس مقتضیبر راهبردهای  تأکیدبا  که دهندمی

 .(Hettema & Egberts, 2020) قابل اتخاذ هستند

 

 

                                                                                                                                                                          
 .ستندین استفادهقابل ی،فعل طیدر شرامواجه بوده و  یتوجهقابلنع توسعه وامبا  هایتسا نیا: Cاراضی  -

اطراف  طیمح ما یخود، مستق یفعل تیکه با وضع یساختمان یا یآلودگ کیممکن است  خطر نی. اهایی هستند که با مخاطره همراه هستند: سایتDاراضی  -
 .کند، باشدیم دیخود را تهد

1 . Step-by-Step Process 
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 رگیری عناصر هویتمند و واجد ارزشکاه، نمایش و بحفظ

ی گذشته سایت است که روزگار روایت گویایمانده از استفاده صنعتی پیشین، نماینده هویت و  جایبهعناصر شاخص 

اصول  ازجملهاگر واجد ارزش میراثی باشند،  ویژهبههای شاخص، در آن جاری بوده است. بنابراین، حفاظت از المان

های ها همچون اجزای مختلف سازهترین المانطیفی از موارد، از جزئی عمدتا است. این عناصر  توسعه مجدددر  توجهقابل

دهنده سایت و نیز حتی پوشش ها تا چارچوب فضایی کلی تشکیللهسوها، سیلوها و ها، اسکلتصنعتی نظیر دودکش

ریزی و تیم برنامهشوند. پس از شناسایی هر یک از عناصر هویتمند مذکور، گیاهی دارای قدمت و خاص آن را شامل می

این اصل محدود به  نماید.می هاآناحیاء حفظ و ، اقدام به موردنظر ایدهو  شدهگرفتهنظر بر اساس مالحظات در  طراحی

، شهری پویا یت در مدیریت میراثیک کل عنوانبهمنظر شهری را  اساسا شود بلکه ینم شدهحفاظتعناصر تاریخی و 

و  ایهفارغ از نگاه موز، ترتیباینبه دارد وقلمرو عمومی در نظر  و های خیابانیهمعمولی، شبک هاینشامل ساختما

 ,.Locke et alبیند )یدر حال تکامل مکلی منسجم و هر و اجزای آن را همواره منحصر به یک دوره زمانی خاص، ش

2018.) 

داشته  متروکهای صنعتی و پهنهتوسعه مجدد مناظر پساپژوهشی که لی در خصوص سیر تحول راهبردهای  مطابق با

 صرفا  رویکردی  های بصری این عناصر کهآن است که عالوه بر به نمایش گذاشتن ارزش بهترین ماحصلاست، 

کنندگان فضا، فعاالنه با آن عناصر درگیر شده و به مشارکت منسوخ است، استفاده نسبتا  تنهاییبهنمایشگاهی داشته و 

 ازجملهتوانند موارد ذیل میبر این اساس،  ن، تاریخچه آن برایشان تداعی شود.با حضور در مکا کهنحویبهدرآیند 

 :باشندگیری این عناصر کارههای حفظ، نمایش و بروش

 ؛در چرخه استفاده جدید هاآنکارگیری مجدد از هب منظوربهافت ساختارهای صنعتی بازی -

 ؛تیدر سراسر سا ییساختار فضا جادیا یبرا یصنعت یساختارهااستفاده فعاالنه از  -

 .هاآننظر گرفتن عملکردهای جدید برای حفظ بقایای موجود با در  -

 عنوانبهرا  خیتوانند بالفاصله آن تاریم یدکنندگانبازدهای تاریخ صنعتی سایت، زی موفق المان، با آشکارساچنیناین

(. با رعایت این اصل، عالوه بر نمایش روح مکان صنعتی، یکی از اهداف  ,2019Lee) درک کنند ،1دانش مجسم

باشد نیز های ناشی از آن میلودگیهای تخریب و تقلیل آعملیاتی طراحی منظر پایدار صنعتی که شامل کاهش هزینه

شیوه از  ماندهبرجای های بصری موجودنشانه(. عالوه بر این، احیاء و حفظ 1383 ،زاده و آریامنشود )امینمحقق می

آمده و با به نمایش گذاشتن نقاط قوت و  حساببه 2جمعی برندسازی ارتقاء گامی در جهت پیشین سایت، تولید سنتی

 (.Taraba et al., 2021گردد )فرد خود، به ایجاد و یا ارتقاء هویت مکان منجر میربههای منحصویژگی
 

 حفظ و ارتقاء کیفیت دید

با توجه به عناصر شاخص موجود در سایت، دارای نقطه یا نقاط عطفی است که حفظ  موردنظرایده توسعه مجدد 

ی در منظر فردمنحصربه، چراکه این فضاها، جایگاه ت است، بسیار حائز اهمیهاآنکیفیت دید و ارتباطات بصری به و از 

تاریخی و یا فرهنگی، این نقاط شاخص، باید اهمیت  یبصر تیهو. ضمن تعریف راهبردهای ناظر بر شهری دارند

 ,.Szabo 2020Nikolic et al ;& قرار گیرد ) موردتوجهجوامع هستند،  کنندهتعریف نوعیبهکه ای هریک نیز نشانه

2022oki, Bozs .)یتویانستکه از سوی  دیجد یهادر استفاده هاتیو سا یخیتار ابنیه یاصول سازگاردر  کهچنانآن 

                                                           
1 . Embodied Knowledge 

2 . Collective Branding 
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عناصر ارزشمند و  نیکه رابطه ب یدر موارد(، NSWDP & RAIA, 2008)تبیین شده است  ایاسترال یمعماران سلطنت

دیدها و  گردد. همچنین و تقویت رابطه حفظ نیا تبایسمیکند، یکمک م مجموعه تیبه اهم هاآن تیموقعبا  شاخص

های واجد البته این موضوع فقط شامل سایت حفظ شوند. دیبا زیاند نشدهشناختهموثر مکان  تیکه در اهم یینماهانیز 

ای دارند نیز و یا ماهیت نشانه شدهشناختهنقاط عطف  عنوانبهشود بلکه عناصری که به نحوی ارزش تاریخی نمی

 مول این اصل هستند.مش

 2 شماره ای شهری، به شکل خالصه در جدولتوسعه مجدد اراضی قهوهاصول و مالحظات بر اساس آنچه اشاره شد، 

گامی مهم از فرآیند توسعه  عنوانبهباید توجه داشت کاربست اصول و مالحظات مذکور باید است.  شدهارائهتدوین و 

هاست دچار تنزل و تواند ضامن ارتقاء کیفی نواحی شهری که مدتنمی تنهاییهبای به شمار آید و مجدد اراضی قهوه

در  ایی توسعه مجدد اراضی قهوههاپروژه کهدرصورتیتنها راکو و هندرسون، ، باشد. به اعتقاد استمعضالتی خاص شده 

، کرد تیرا دارند هدا ازین نیشتریبکه  یگنجانده شوند تا بتوان منافع را به جوامع یاستیاز اقدامات س ترییعوس مجموعه

را باال  یزندگکیفیت  یکند و استانداردها جادیاز توسعه عادالنه ا یدیاشکال جدتواند ای، میتوسعه مجدد اراضی قهوه

 (.Raco & Henderson, 2006) ببرد
 

 ای شهریاصول و مالحظات توسعه مجدد اراضی قهوه .2جدول 

 مأخذ مالحظات اصول

 و روایت مکاندرک اهمیت 

ها و اهمیت سایت و بافت پیرامونی در شناسایی ارزش
 های پیشین آن از قبیل:قالب شناخت و تحلیل الیه

 فرهنگی -های اجتماعیالیه -

 های عملکردیالیه -

 فضایی -های کالبدیالیه -

Cenci, 2018; De Gregorio et al., 

2020; Hettema and Egberts, 2020; 

Kirkwood, 2003; Lee, 2019; 

Locke et al., 2018; NSWDP and 

RAIA, 2008;  ،1400حناچی و تیمورتاش  

تعیین علل فرسودگی و 
 متروک شدن سایت

 انواع فرسودگی و متروک شدن:
 بصری -کالبدی -

 موقعیتی )مکانی( -

 یزیستمحیط -

 عملکردی -

 اجتماعی -

Al-Attar, 2011; Bourne, 1982; 

Cahantimur et al., 2010; Jakle and 

Wilson, 1992; Lepel, 2006; 

Lichfield, 2009; Trouw et al., 

2020 

 هایا مهار آلودگی سازیپاک

 ارزیابی تخصصی سایت و بافت پیرامون و سپس:
 ها )به فراخور نیاز(کامل آالینده سازیپاکاقدام به  -
 ها )به فراخور نیاز(اقدام به مهار آالینده -
 ها )به فراخور نیاز(آالینده سازیپاکترکیب مهار و  -

Cundy et al., 2016; Han et al., 

2020; Hollander et al., 2010; 

Pecina et al., 2021; Schilling, 

2022; Sun et al., 2022; زاده و امین
1383آریامن،   

سازگاری استفاده ثانویه 
متناسب با شرایط سایت و 

 بافت پیرامونی

 مالحظات سازگاری کاربری ثانویه:

 سازگاری عملکردی -

 سازگاری کالبدی -

 به حداقل رساندن تولید مجدد اراضی متروک -

 گیری از کاربری موقت )به فراخور شرایط پروژه(بهره -

Dagenhart et al., 2006; De 

Gregorio et al., 2020; Dixon et al., 

2007; Hollander et al., 2010; Kim, 

2015; Mert, 2019; Szabo and 

Bozsoki, 2022; Vojvodikova et 

al., 2021; ؛ حناچی و 1394افرادی و نوریان،  
1400تیمورتاش،   

 منظوربهپذیری انعطاف
 استفاده مجدد

تواند یک یا هر دو مالحظه به فراخور شرایط سایت می
 ذیل را شامل شود:

و  فردمنحصربهپذیری متناسب با شرایط انعطاف -
 سایت محدودکننده

های سایت برای نات و پتانسیلپذیری، امکاانعطاف -
 استفاده

Hettema and Egberts, 2020; 

NSWDP and RAIA, 2008; 

Tiesdell and Adams, 2004; 

Wilson, 2010;  ،1400حناچی و شاه تیموری  
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کارگیری حفظ، نمایش و به
 عناصر هویتمند و واجد ارزش

کارگیری مجدد در بازیافت ساختارهای صنعتی برای به -
 جدید استفاده

برداری فعاالنه از حفظ بقایای موجود با بهره -
 یصنعت یساختارها

Lee, 2019; Locke et al., 2018; 

Pieczka and Wowrzeczka, 2021; 

Schilling, 2022; Taraba et al., 

1383زاده و آریامن، امین ;2021  

 حفظ و ارتقاء کیفیت دید

الحظه تواند یک یا هر دو مبه فراخور شرایط سایت می
 زیر را شامل شود:

حفظ و ارتقاء کیفیت دید به عناصر شاخص سایت از  -
 پیرامون

حفظ و ارتقاء کیفیت دید از سایت به عناصر شاخص  -
 پیرامون

Nikolic et al., 2020; NSWDP and 

RAIA, 2008; Szabo and Bozsoki, 

2022 

 

 روش پژوهش
کوششی آگاهانه در جهت حل مسائل جاری و آتی یا  عنوانبهاین پژوهش در سطح کالن، از نوع پژوهش کاربردی 

 واسطهبههای زمانی و سازی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مسئله یا موضوعی خاص ضمن توجه به محدودیتزمینه

استخراج و تنظیم  باهدفرویکرد پژوهش، کیفی است و  (.1398 ،مندی از دانش است )نظریکسب اطالعات و بهره

ای عینی، دنبال در ارتباط با نمونه هاآنای شهری و سپس کاربست توسعه مجدد اراضی قهوه منظوربهات اصول و مالحظ

، 1شده است. بر این اساس و در سطح نظری، با بررسی ادبیات موضوع و تجارب جهانی و مبتنی بر روش فراترکیب

اصول و مالحظات مذکور از میان  نهایتا و  شدهمباحث مرتبط با موضوع و هدف پژوهش، گردآوری، بازخوانی و تفسیر 

ای مشابه فراترکیب به بررسی گروهی از مطالعات کیفی مجزا، حول پدیده درروشاند. بندی گشتهاستخراج و دسته هاآن

 Leary andحاصل شود ) تعمیمیقابلتوسط پژوهشگر، نتایج  هاآنترکیب  متعاقبا شود تا با تحلیل محتوا و پرداخته می

Walker, 2018 .)سازد تا مسئله پژوهش مشخصی را شناسایی ، فراترکیب، فرآیندی است که محققین را قادر میدرواقع

 ,.Erwin et al)سازی و ترکیب شواهد کیفی الزم، مورد جستجو قرار دهند کنند و سپس برای انتخاب، ارزیابی، خالصه

 2، مطالعه موردیشدهاستخراجسازی اصول و مالحظات پیاده منظوربه(. در تکمیل این مسیر و در سطح تجربی، 2011

، نظریه و عمل پذیریند برگشتآطی یک فر و گرددیم داریپد قیدق یهالیتحل ،از این طریقاست.  قرارگرفته موردتوجه

و  یدهادبازابزارهایی چون  کارگیریهب این روش با. (c et al.Nikoli, 2020) گذارندیمتقابل م تأثیربر یکدیگر 

گردآوری منابع  عنوانبه سابق کارخانه و مسئولینمحله  اهالی کسب نظراتفرادست و میدانی، مرور اسناد  هایبرداشت

نمونه  در ارتباط با شدهاستخراج و مالحظات کاربست اصول متعاقبا  و تحلیل، شناخت، ( ,.2015Pearson et al) هاهداد

 .کرده است گذاریهدفرا  ی نابیعنی کارخانه روغن نبات موردمطالعه

 

 مطالعه موردمحدوده 

مطالعه موردی پژوهش حاضر اختصاص به پهنه صنعتی متروک متعلق به کارخانه روغن نباتی ناب واقع در محله 

خیابان جعفرپناه با فرهنگسرای  واسطهبهاین کارخانه از شمال و  شهرداری تهران دارد. 4منطقه  8ناحیه  در حکیمیه

شرق آن نیز در است.  محدودشدهی( و در جنوب با کوچه میوه مجاور است، در غرب با خیابان جشنواره )ناهید اشراق

موقعیت سایت کارخانه در حدفاصل  1شکل قرار دارد.  ،بخشی از باغات قدیمی محله که در مالکیت شخصی است

                                                           
1 . Meta-Synthesis 

2 . Case Study 

 

 



 1401 تابستان، 2 ، شمارۀ10، دورۀ شهری  ریزیبرنامه جغرافیای هایپژوهشمجله                                                        176

 (رنگآبی)محدوده  ی و جنوبی آنشرقو بخش سایت کارخانه ، دهد. بر این اساسمحالت حکیمیه و جوادیه را نشان می

 ی و شمالیغرببخش و  بوده محله حکیمیهدر اتحاد  شامل محور بلوار صنعتینیمهصنعتی و  هایمشتمل بر بافت عموما 

اسناد موجود از گروه صنعتی ناب و نیز  است. محله جوادیهدر مسکونی های شامل بافت عمدتا ( زردرنگ)محدوده آن 

 یروغن نبات یدیتول هاکارخانهخاص  یشرکت سهامگویای آن است که  ماندهباقیبرخی از اندک کارکنان  مصاحبه با

با اداره مهندسان  1336-38های شده است که طی سال ،جایگزین کارخانه روغن نباتی بز نشان 1352سال  ازناب 

به علت بوی با ابراز نارضایتی مکرر اهالی سال،  50 بربالغ ایباسابقهکارخانه این  هایفعالیتبود.  شدهتأسیسهلندی 

 طورهمینشامل شهرداری و  ربطذی هایمتعدد سازماناخطارهای  طورهمینو  بسیار نامطبوع ناشی از تصفیه روغن

. پس از تعطیلی کارخانه، (1396 ،)گروه صنعتی ناب است شدهمتوقف 1391از سال  نهایتا ، زیستمحیطسازمان حفاظت 

 هایکارگاهاست. این  شدهدادهمقیاس اجاره کارگاه خرد 70 بربالغکنون، به تا 1395 کارخانه از سال هایسولهو  زمین

 عملکردهای مختلفی نظیر ،اندفعالیتهای مختلف سایت، مشغول به بخش کوچک که بدون ساماندهی مشخص در

. شوندرا شامل میوازم و تجهیزات ساختمانی بری، انباری و محل اجاره لبری، چوبتراشکاری، جوشکاری، شیشه

مقیاس های خردهبستر استقرار کارگا متعاقبا متروک و نزدیک به یک دهه است که  ماندهبرجایعرصه ، ترتیباینبه

و به افت کیفیت زندگی، کاهش سرزندگی، اغتشاشات بصری و معضالت دیگری چون  شدهمسکونی ناسازگار با بافت 

 دامن زده است. ناامنی در محله
 

 
 تهرانشهر حکیمیه و جوادیه  محالت حدفاصلدر تصویر هوایی از موقعیت کارخانه  .1شکل 

 Google Earth ,2020: مأخذ

 

 بحث و هایافته

 درک اهمیت و روایت مکان

 فرهنگی -اجتماعی هایهالی

به  ی، مشتمل بر اهالی یزدموردبررسیمحدوده ، ساکنان اولیه اهالی قدیمی با شدهانجام هایبر اساس صحبت

مجاورت محله حکیمیه و جوادیه با  اما ند. از سویی دیگراهبا درآمد مناسب بود ایهسرپرستی ارباب مهدی یزدی و از طبق

محله خاک سفید که از دیرباز به ساکنان مهاجر و کم برخوردار آن مشهور بوده است، محدوده را با اجتماعات متفاوتی از 
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 ماندهبرجای همچنانانس، علیرغم گذشت سالیان، جنامت جواریهماین  نامطلوب واجه ساخته که اثراتم اقوام یزدی

های مهاجر با همحلی، خانواد وکارهایکسباشتغال به با حاضر در بافت قدیمی  رهای، افزون بر خانوازمان باگذشت است.

در محدوده ساکن همچون زنان سرپرست خانوار،  پذیرهای اجتماعی آسیبهناپایدار و گرو هایدرآمد اندک و شغل

 ایهمالحظ عنوانبهبایست یمواردی است که م ازجمله، ، تالش در جهت اختالط و پایداری اجتماعیروازاین .اندشده

 .قرار گیرد موردتوجهاین اصل ذیل مهم در 
 عملکردی هایهالی

های سبز و باز باغات و هپهن در گذشته، هوایی هایو عکس اداسن و تحلیل و نیز مطالعه از اهالی اطالعکسب بر مبنای 

فرهنگسرای اشراق که در آن زمان باغ جوادیه نام داشت و ده کاربری موجود محدوده بوده است. عم ،اراضی کشاورزی

دهه  اززمان و  باگذشت .از این کاربری است ماندهباقیهای هنیز باغ شخصی در شرق سایت کارخانه، از اندک نمون

همچون کارخانه اکسیژن و کارخانه روغن نباتی بز نشان که  صنایعیدر میان اراضی کشاورزی و باغات موجود، ، 1330

های بافتشهر،  افقیگسترش با  ،تدریجبه .نداضافه شد های جدیدفعالیت عنوانبهبعدها به ناب تغییر نام یافت، 

موجود،  صنعتی هایو کاربری های مسکونیمیان پهنه گارناساز ریجواهمو  شدهاضافهمسکونی به محدوده  نامتجانس

هستند که  ایرهاشده، همان اراضی جدیداین الیه ای جدید در محدوده را در پی داشته است. الیهتدریجی گیری شکل

اضی بایر ار های، پهنههای مسکونیو بافت شهرمحدوده از  خروج صنایع با لزوم اماکاربری صنعتی داشته  ترپیش

 اند.شکل دادهو بالاستفاده را ( ایه)قهو
 فضایی -کالبدی هایهالی

از گونه معماری صنعتی موجود  ایهنمون عنوانبهکارخانه  فضایی -کالبدیهای پیشین هشناسایی و خوانش الی منظوربه

فضایی  -کالبدی شناسیگونه ، به«درک اهمیت و روایت مکان»گیری از نتایج آن در کاربست اصل هو بهر در محدوده

ها و خط ه، الگوی جداروهاقرارگیری بازشو مصالح،  هندسی ابنیه، فناوری ساخت از منظر الگوی شدهطراحیابنیه اصلی و 

های این اصل و مالحظات بایست خروجیپیشنهادی، می طرحدر . است شدهپرداخته 3 شماره در قالب جدول آسمان

نده محدوده و نیز دهمجموعه عملکردهای تشکیلهای اجتماعی حاضر در بافت نسبت به همربوطه از منظر آگاهی گرو

های ضلع شمالی مجموعه، کارگیری فعاالنه عناصری چون دودکشقرار گیرد. احیاء و به موردتوجه شدهکالبد بازشناسی 

، از نمودهای کاربست این شدهگرفته نماها و مصالح غالب به کار شدهاستخراج، الگوی شدهسی بازشنا دارشیبگونه سقف 

های قبلی سایت در ذیل درک اهمیت و روایت مکان و تا پیشنهادی است که نشان از خوانش مطلوب الیه حاصل در طر

 به چرخه حیات است. هاآنحد امکان، بازگرداندن 
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 هموردمطالعمحدوده ابنیه موجود در  فضایی -کالبدی شناسیگونه .3جدول 

 تصویر شناسیگونه

 مستطیل -مربع الگوی پالنی

 

 مکعب مستطیل -مکعب الگوی حجمی

 

الگوی پوشش 
 سقف

 مسطح -دارشیب
 

فناوری 
 ساخت
 و مصالح

 هاسوله

 فلزی اسکلت

 

 آجری با روکش سیمانی دیوارها

ساختمان برج 
 :کنندهخنک

 بتنی اسکلت

 

 بتنی دیوارها

 هایساختمان
 اریاد

 دیوار آجری باربر اسکلت

 

 دیوارها
 کاریسیماننصف ارتفاع 

 نصف ارتفاع آجری با بندکشی

جبهه 
قرارگیری 
 بازشوها

صنعتی  هایساختمان
 سایت

در چهار ضلع شمالی، جنوبی،  عمدتا 
 شرقی و غربی

 

 در دو ضلع شمالی و جنوبی عمدتا  اداری سایتهای ساختمان

 

الگوی 
گیری جهت

 بناها

صنعتی های ساختمان
 سایت

 جنوبی -کشیدگی شمالی عمدتا 
 سبز()

 
 اداری سایت هایساختمان

 غربی -کشیدگی شرقی
 بنفش()
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الگوی 
 هاجداره

 هاریتم متناوب ستون هاهتناوب در جدار

 

 هاجداره بندیقاب 
جداره توسط هر دهنه  بندیقاب

 سازه

 جانمایی بازشوها
 

 هر دهنه سازهدر آکس  درب

 پنجره
 

جداره جنوبی ابنیه: در 
آکس هر دهنه سازه و 
باالی درب با ریتم 

 عمودی )عکس باال(

جداره شمالی ابنیه: در 
آکس هر دهنه سازه 
باالی درب با ریتم افقی 
در زیر سقف )عکس 

 پایین(

 جزئیات نمایان نما
سازه فلزی اکسپوز در ضلع 

 هاهسول ترکوچک

 

 آسمان خط

 مسطح

 

 دارشیب

 ساده

 

 واجد وحدت
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 تعیین علل فرسودگی و متروک شدن سایت

کسب و  هاان ادبیات موضوع و بر اساس برداشتاز می شدهشناساییهای متعدد فرسودگی هبر مبنای علل و گون

نیز اشاره  ازاینپیشکه  طورهمانپیرامون سرگذشت کارخانه روغن نباتی ناب،  مجموعه باسابقهمسئولین  اطالعات از

، استبوده  آنی منتج از محیط یکشی و آلودگحاصل فرآیند روغن که در محله متصاعد شدن بوی نامطبوعبه علت شد، 

ری هتقال کارخانه به شنا از پس. عالوه بر آن و شودمیشناسایی  «یزیستمحیطفرسودگی » ،علت متروک شدن سایت

با استفاده نامطلوب از کالبد  که گشت خردمقیاس فاقد ساماندهی مشخصهای هاستقرار کارگابستر  ،موردنظر، سایت دیگر

بایست یکاربری ثانویه پیشنهادی م را نیز برای کارخانه ایجاد نموده است. «بصری -فرسودگی کالبدی» و ساختار ابنیه،

، سهم و نقشی در ایجاد از کالبد موجودبرداری معقول و متناسب هو نیز بهر های محیطییبا عاری بودن از آلودگ

 تعریف و دنبال شود. یاصل نیز در راستای چنین ریزی و طراحیادامه مسیر برنامه نداشته باشد وفرسودگی مجدد 
 هاییا مهار آلودگ سازیپاک

یستم تصفیه بودن به س مجهز واسطهبه، این کارخانه مجموعهمیدانی و پرسش از مسئولین سابق  هایبر اساس برداشت

 ،بر این اساساست.  نکردهدستخوش آلودگی  ،نظیر خاک را پساب صنعتی در زمان فعالیت خود، عناصر طبیعی محدوده

ازگار با کالبد، زوائد های ناسهوجود کارگا واسطهبه ،حالدرعیننیست. آلودگی  و یا مهار سازیپاکاقدامات  نیازی به انجام

و در وضعیت فعلی اغتشاشات منظر رفع های بصری و یحذف آلودگ .است شدهحمیلتبه سایت  و الحاقات نامناسبی

 خواهد بود.اصل  التزام به این کنندهتکمیل ،هویتمند شدهسی ها بر اساس الگوهای بازشناهسپس بازطراحی جدار
 

 سازگاری استفاده ثانویه متناسب با شرایط سایت و بافت پیرامونی

 سازگاری عملکردی

، شامل کاربری مسکونی با بیشترین مساحت در میان سایر موردمطالعه، محدوده آمدهعملبه هایبرداشتبر اساس 

، به ترتیب پهنه فضای سبز و باز )با احتساب فضای باز کاربری فرهنگی فرهنگسرای ازآنپسموجود و  هاییکاربر

استعالم از سامانه  بر اساسید شهر تهران و مطابق با طرح تفصیلی جدهای صنعتی است. هاشراق(، اراضی بایر و پهن

 ،شهرداری تهراناست ) شدهتعریف 214 گانهسه( با کد Sاز نوع فعالیت ) موردبررسیمربوطه، پهنه پیشنهادی کارخانه 

های تجاری، اداری و از مراکز و گستره ایزیر پهنه عنوانبهمطابق با سند طرح تفصیلی تهران،  214S(. زیر پهنه 1399

ای است )معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ای و محلهخدمات با غلبه سبز و باز، با عملکردی در مقیاس ناحیه

با  یهماهنگ در سایت کارخانهبه  کنندهدعوتهای یمناسب و بازطراحی ورود هاییدسترستقویت (. 1391 ،تهران

ی موجود مسکونی، فرهنگسرا و ان عملکردهایم یارن ناسازگیو وجود کمتر جواریهمت ی، رعا(214S) پهنه اتیخصوص

 نمودهای اعمال این اصل است.الزامات و صنایع، از 

 کالبدیسازگاری 

-گونهدر پیوند با  4مطابق با جدول  موردمطالعهدر محدوده رابطه توده و فضا  بندی وهدانالگوهای  تحلیلشناسایی و 

ها و ی ابنیه، فناوری ساخت و مصالح، قرارگیری بازشوها، الگوی جدارهاز منظر الگوی هندسکالبدی ابنیه موجود  شناسی

 است. مالحظه از اصل سازگاریاز نمودهای اعمال این  تبیین شد، ترپیشکه خط آسمان 
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 موردمطالعه محدوده فضای -و توده بندیهالگوهای دان شناسیگونه .4جدول 

 شناسیگونه
 تصویر

 اریتوده گذ بندیهدان پهنه

 مسکونی

 در شمال قطعه با الحاقات گذاریتوده ریزدانه و نامنظم

 

 در شمال قطعه بدون الحاقات گذاریتوده بندی متوسط و منظمهدان

 

 هایدانه در قالب مجتمعدرشت
 مسکونی نوساز

 هایهتود در قالببه شکل حیاط مرکزی  گذاریتوده
کاربست سیاست تجمیع در  واسطهبهوسیع 

 های جدیدتروسازساخت

 

 دانهدرشت صنعتی

 منظم و دارای الگو گذاریتوده
 )نظیر کارخانه روغن نباتی ناب(

 

 پراکنده و فاقد نظم گذاریتوده

 
 

 متروکبه حداقل رساندن تولید مجدد اراضی 

ه شرایط، اقتضائات و نسبت بشناخت عمیق  و بر اساس نیازسنجی از اهالی، کاربری ثانویه اتخاذدر  تأملدقت و 

جذب  منظوربهنوآوری خالقیت و و نیز تالش در اتخاذ  بندیهقواعد پهناسناد فرادست و ، تبعیت از های محدودهاولویت

 رساند.یرا به حداقل م متروک ایههای سنی و اجتماعی مختلف، احتمال بدل شدن مجدد سایت به عرصهگرو

 استفاده مجدد منظوربه پذیریانعطاف

 سایتو محدودکننده فرد منحصربه متناسب با شرایط پذیریانعطاف

 بنای پست برق و گاز واقع در ضلع غربی و شمالی کارخانه وجود فیزیکی ناشی از هایدر برابر محدودیت پذیریانعطاف

از  ،کنواختغیریو تبدیل آن به فرصتی برای بازطراحی جداره به شکلی متنوع و  استفادهامکان و  (راست -2)شکل 

شناسی شده ابنیه با معماری الگوهای باز احیاءهمچنین  است. پذیریانعطافاصل سازی این مالحظه از هنمودهای پیاد

 فرد سایت است.حصربهنشرایط م با لحاظ پذیریانعطاف اصل دیگر از کاربست ایهنمونصنعتی، 

 سایت برای استفاده هایپذیری، امکانات و پتانسیلانعطاف

 -2)شکل کارخانه  شدهطراحیساختار اولیه و الحاقات فاقد طراحی و ناهمگون با  برخی از اضافه شدن زمان و گذشتبا
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. این شده استکمرنگ شده و با افت کیفی همراه  ،آن کالبد واجد الگوی معماری صنعتی هایارزش تدریجبه، چپ(

برای جایگزینی الگوهای کالبدی واجد ارزش را  هایینسیلپتا حالدرعیناغتشاش برانگیز، زوائدی  عنوانبهحاقات ال

 هستند. پذیریانعطافسازی این مالحظه از اصل هنمودی از پیاد عنوانبهو  در اختیار قرار داده ،ازشناسی شدهب

 

 
 ط سایتمتناسب با شرای پذیریانعطافاز  ایهنمونفیزیکی:  محدودکنندهعامل  عنوانبهراست: بنای پست برق  .2شکل 

 برای استفاده سایت پذیریانعطافاز  ایهنمونالحاق شده به کارخانه: و چپ: ابنیه فاقد الگوی طراحی با کیفیت پایین 

 

 کارگیری عناصر هویتمند و واجد ارزشحفظ، نمایش و به

 در استفاده جدیدکارگیری مجدد هبازیافت ساختارهای صنعتی برای ب

با الگوی معماری قرار گیرند که  موردتوجهجهت بازیافت و احیاء باید خص مجموعه ابنیه شادر تحقق این مالحظه، 

که ( 4و  3فضا )جداول  -بندی تودهکالبدی ابنیه موجود و الگوهای دانه گونه شناسیشامل  فرد خود در سایتمنحصربه

ربری ثانویه، ارتباط مستقیم و کا عملکرد شاخص در میزبانیکه ضمن خواهند بود  هاییمکان عنوانبه تبیین شد، ترپیش

 .سازندیمکنندگان را مهیا واسطه با استفادهبی

 یصنعت یساختارهابرداری فعاالنه از هحفظ بقایای موجود با بهر

همراه بوده است، ساختارهای صنعتی آن انتقال کارخانه با جابجایی خط تولید و کلیه تجهیزات صنعتی  کهازآنجایی

در مواردی، دچار مداخالت تدریجی و افزودن الحاقات فاقد طراحی ه کشوند عناصر کالبدی و ابنیه میمحدود به  ،موجود

 نماد کارخانه و عنوانبه در ضلع شمال غربی آن، مجموعه هایطراحی دودکشباز، وجودبااین. اندشدهو ناهمگون نیز 

، بافت شهرکنندگان و با استفادهو فعاالنه سطه وابیم، مستقی و در ارتباط باز ایگونهبهعنصری هویتمند و واجد ارزش، 

 .باشد کارگیری عناصر هویتمند و واجد ارزشدر راستای حفظ، نمایش و بهاین مالحظه  رعایتاز  اینمونهتواند یم

 کیفیت دیدحفظ و ارتقاء 

 حفظ و ارتقاء کیفیت دید به عناصر شاخص سایت از پیرامون

خط آسمان و  در ضلع شمالی، هادودکش و الگوی معماری آن نظیرر شاخص سایت ید به عناصحفظ و تقویت د

نقاط مکث و گشودگی  نماد و الگوی معماری صنعتی محله از طریق ایجاد عنوانبه کارخانه، شدهی بازطراحهای هجدار

 .استمالحظه  نمود اعمال این ،فضایی

 مونپیرا عناصر شاخص حفظ و ارتقاء کیفیت دید از سایت به

های هگیری از دید مطلوب از سایت به نقاط شاخص و واجد ارزش بصری موجود در محدوده، منظر کوهدر راستای بهر

و نیز  در شمال و شرق سایت به ترتیب فرهنگسرای اشراق و باغ شخصی داررز در ضلع جنوب سایت، درختان قدمتالب

و به تحقق این مالحظه از اصل حفظ و  شدهشناساییجوادیه،  نماد محله عنوانبهکالبد واجد ارزش فرهنگسرای اشراق 
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اصل حفظ و ارتقاء در راستای کاربست  نقاط مذکور ترتبیین دقیق اختصاص به 5جدول  شود.یارتقاء کیفیت دید منجر م

 دارد. کیفیت دید

 
 آن به پیرامون هاآنو از  موردمطالعهمحدوده به عناصر شاخص  دیدبررسی  .5جدول 

 تصویر دید

دید به عناصر 
 شاخص سایت
 از پیرامون

جداره دو  دارشیب -دید به خط آسمان ترکیبی مسطح
محور جعفرپناه )شکل راست( و میوه )شکل چپ( 

 الگویی از معماری صنعتی عنوانبه

 

نماد کارخانه از  عنوانبهسایت  هایدید به دودکش
ل جشنواره )شکل راست( و جعفرپناه )شک هایابانخی

 چپ(
 

دید به معماری صنعتی هویتمند مجموعه از تقاطع 
جشنواره و جعفرپناه )شکل راست( و رحیمی و میوه 
)شکل چپ( به ترتیب در شمال غرب و جنوب شرق 

 سایت
 

دید از سایت به 
 عناصر شاخص

 پیرامون

دید از سایت به درختان با قدمت قطعه باغ واقع در 
 ضلع شمال شرقی آن

خریب ابنیه ناکارآمد و فاقد طراحی، )در صورت ت
  یابد(یکیفیت این دید ارتقاء م

های البرز در جنوب محور هدید از سایت به دامنه کو
 عنوانبهدر ارتفاع( از سایت نیز دماوند )از دید ناظر و 
 نشانه طبیعی محدوده

 

دید از درب شمالی سایت به ورودی جنوبی فرهنگسرا 
 نشانه محدوده عنوانبهعفرپناه( خیابان جواقع در )

 

به سبزینگی و کالبد واجد ارزش  دید از سایت
 سایت کارخانهفرهنگسرای اشراق در شمال 
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 گیریهنتیج

مرتبط مورد شناسایی  هایپژوهش رویکردها وبا گردآوری، بازخوانی و تفسیر ، در پژوهش شده اتخاذفرآیند  بر مبنای

استخراج و ارائه شد. شهری  ایه، اصول و مالحظات توسعه مجدد اراضی قهوترکیبفرا شناسیدر قالب روش

، «ایتتعیین علل فرسودگی و متروک شدن س»، «درک اهمیت و روایت مکان» گانهاصول هفت ،ترتیباینبه

 پذیریانعطاف» ،«سازگاری استفاده ثانویه متناسب با شرایط سایت و بافت پیرامونی»، «هاییا مهار آلودگ سازیپاک»

که « حفظ و ارتقاء کیفیت دید»و « رگیری عناصر هویتمند و واجد ارزشکاهحفظ، نمایش و ب»، «استفاده مجدد منظوربه

ناظر بر شناسایی پژوهش،  سطح نظریشوند، نتایج حاصل در نیز شامل میمربوط به خود را اختصاصی  هریک مالحظات

پیوند میان نظریه و  جهتو  تجربیدر سطح  .هستند، شهری ایاراضی قهوهاصول و مالحظات توسعه مجدد و تدوین 

نمونه مطالعاتی، مورد  عنوانبه توسعه مجدد کارخانه متروک روغن نباتی ناب جهتکاربست اصول و مالحظات عمل، 

ظرات اهالی محله و همچنین کسب ن ناد فرادستمرور اس، و مشاهدات میدانی هابا برداشت، چنیناینتعقیب قرار گرفت. 

به  رسیدن منظوربهمستنداتی ارائه  ذیلتا  شدشناسایی و تحلیل  ،مطالعه موردی، وضعیت و مسئولین سابق کارخانه

کارخانه  ارتباط با توسعه مجدد مصداقی و روشن در صورتبه ، اصول و مالحظات مذکورریزی و طراحیهای برنامهایده

 .دنارائه گرد عینی هاییافته عنوانبهو ، کاربست یافته شرایط و اقتضائات محلی آنو مطابق با  متروک روغن نباتی ناب

با صنعتی پیرامون شهر،  پهنهبه  آن بافت مسکونی و نفوذریزی نشده هبرنامکه در پی رشد  کارخانه روغن نباتی ناب

ی مبنی بر انتشار بوی نامطلوب ضات اهالابود، با اعتر شدهشناختهکاربری ناسازگار  عنوانبهو  جوارهم ،محالت مسکونی

استقرار  متحمل ،ازآنپسو  سال فعالیت، متوقف و متروک شد 50قریب به ، پس از کشیفرآیند روغناز حاصل 

 علتبه نیز و  یزیستمحیطاز نوع فرسودگی آن  ،بر این اساس گردید.شهری مقیاس ناسازگار با بافت های خردهکارگا

مجهز  واسطهبه ،حالدرعینشود. شناسایی می بصری -های مذکور در منظر سایت، کالبدیهرگاکا غیراصولیمداخالت 

 آن نشده است. محتمل منتج از تأثیراتستر آن دستخوش آلودگی و تخصصی تصفیه، ب هایبودن کارخانه به سیستم

در سایت مذکور « هایآلودگ یا مهار سازیپاک» و« تعیین علل فرسودگی و متروک شدن سایت»، دو اصل بدین ترتیب

 با کاوش فرهنگی، عملکردی و کالبدی -اجتماعی ذیل مالحظات های پیشین سایته. خوانش الیکاربست یافتند

ه ابنی شناسیگونهمحدوده و نیز  به امروزگذشته تا  و عملکردهای هاهمحله، پهن گیریاجتماعی شکل هستهپیرامون 

در وجوه مختلف،  و فاقد طراحی الحاق شده متأخر معماری صنعتی و تمایز آن از ابنیهارزش  هویتمند و واجد ،شدهطراحی

 کار گرفته شد.هب «درک اهمیت و روایت مکان» اصلسازی هدر پیاد نتایج آن انجام گرفت که مطلوبیتا حد 

، اسناد فرادستدر دی بندی پیشنهاهاعطای کاربری ثانویه بر اساس نیازسنجی از اهالی و در چارچوب کاربری و پهن

از سوی  شدهارائهو امکانات  ها، در کنار شناسایی محدودیتابنیه کارگیری الگوهای کالبدیههمچنین بازشناسی و ب

و « سایت و بافت پیرامونیسازگاری استفاده ثانویه متناسب با شرایط » اصولنمایانگر کاربست  به ترتیب ،سایت

ها و عناصر معماری صنعتی نظیر الگوهای همچنین بازشناسی ویژگی است.« مجدداستفاده  منظوربه پذیریانعطاف»

حفاظت، بازیافت و استفاده فعاالنه  منظوربههای سایت ها، خط آسمان شاخص ابنیه و عناصر هویتمند مانند دودکشجداره

حفظ، »نگر کاربست اصل ، نشابافتبا  هاآنواسطه و فعاالنه از ساختارهای موجود و تالش در ایجاد پیوند مستقیم، بی

های دید و منظر به عالوه بر موارد مذکور، شناسایی کیفیتاست. « کارگیری عناصر هویتمند و واجد ارزشهنمایش و ب

 عنوانبهکارخانه،  شدهطراحیهای بازها، خط آسمان و جدارهعناصر شاخص مجموعه نظیر کریدورهای منتهی به دودکش

های البرز، کوهری صنعتی در محله و نیز از مجموعه به نقاط عطف پیرامون آن همچون دید به نماد و الگوی معما

و نیز کالبد واجد ارزش فرهنگسرای  مانده از گذشته جایبهعناصر طبیعی  عنوانبهباغات پیرامون دار و درختان قدمت
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 پژوهش،گیری و جهتمبتنی بر هدف  ،اسبر این اساست. « حفظ و ارتقاء کیفیت دید»، نمودی از اعمال اصل اشراق

به همراه  گانههفتصول ا، واقعیات موجود در عرصه عمل متعاقبا و های نظری هپشتوانتالش شد تا ضمن مرور 

ای رتبط در قالب مجموعهم هایکه در پژوهششهری  ایهوب توسعه مجدد اراضی قهودر چارچمالحظات اختصاصی 

گانه مذکور متناسب با شرایط سازی و تطبیق اصول هفتپیاده .قرار گیرد موردتوجه، بودمغفول مانده  مشخص و یکپارچه

مراحل  متعاقبا ای شهری و گامی اساسی و رهیافتی کلیدی در پاسخ به چالش توسعه مجدد اراضی قهوهخاص هر سایت، 

 است. هاآنریزی و طراحی برنامه

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استاین مقاله حامی مالی بنا به اظهار نویسنده مسئول، 
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