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  معماريگروه آموزشی  

  
 معماري پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 
 عنوان: طراحی، تطبیق و استفاده مجدد بناهاي فرسوده و از کار افتاده صنعتی با رویکرد توسعه پایدار

 :استاد راهنما مهدي اخترکاوانآقاي دکتر 
  مشاور: استاد _

  دانشجو: هنگامه نانکلی
     

  واژه هاي کلیدي: ، تخریب،  توسعه پایدار، استفاده مجدد تطبیقی
وساز در شهرها، خصوصاً شهرهاي  هاي اخیر به علت عدم قوانین بازدارنده کافی، افزایش میزان ساخت در سال

هایی شده است که هنوز داراي عمر مفید و عمر فیزیکی کافی براي  بزرگ باعث افزایش تخریب در ساختمان
محیطی و فرهنگی  فاده هستند. معضالت و مشکالتی که این تخریب هاي زود هنگام از نظر اقتصادي، زیستاست

ها  وارد می کنند با توجه به اهمیت توسعه در جهت پایداري بسیار حائز اهمیت است. تخریب زودهنگام ساختمان
ي نامناسب در ها طیمحدر  ها آنو دفن  ي ساختمانیها زبالهاز طریق تولید  بوم ستیز ریناپذ جبرانباعث صدمات 

هزینه  با صرف توان یم که یدرصورتها  نزدیکی شهرها شده است. ازنظر اقتصادي، تخریب زودهنگام ساختمان
صدمات  توسعه درحالبسیار کمتر، با تعمیر و نگهداري ساختمان همچنان از آن استفاده کرد، به اقتصاد کشورهاي 

ها باعث مشکالت فرهنگی در شهرها  عمر در ساختمان چرخه. طی نکردن سیر اصلی ردآو یمي وارد ریناپذ جبران
 نظر ازنقطه. انسان به مناظر فرهنگی و پیشینه خود احتیاج دارد تا بتواند خود را با گذشته مرتبط بداند، شود یم

ی خاطرات جمعی نوع بهروانشناسی محیطی تخریب عناصر ساختمانی خصوصاً عناصري که بار فرهنگی، تاریخی و 
ي زیر برنامهدر شهر داشته باشد. عدم  محور انساني ها ینابسامانتأثیر بسزایی در  تواند یمرا با خود همراه دارند 

باعث شده است تا فرهنگ و هویت شهري رنگ ببازد و ها  آني شهري و تداوم و حیات ها بافتدرست در مورد 
رچی شکل بگیرد. این پژوهش با بررسی این موضوعات در ادامه به ارائه و قا هیرو یبوسازهاي  ساخت آن راجاي 

فرهنگی،  ازلحاظهایی که  وساز و جلوگیري از تخریب ساختمان موجود ساخت تیوضعراهکارهایی براي بهبود 
و به طور خاص سیلوي تهران به عنوان نمونه موردي در این پژوهش و  باشند یمهویتی و عمر مفید داراي ارزش 

یم، و عدم نگهداري پرداز یمها  عنوان یک مدل براي طی کردن روند درست عمر در ساختمان ي عمر بهارائه چرخه
و حفظ، انطباق و استفاده مجدد از بناها را به عنوان عامل مهم این تخریب ها دانسته و به عنوان راه حل، استفاده 

در صنعت ساخت و ساز و آینده صنعت ساختمان سازي مجدد تطبیقی از ساختمان ها را به عنوان راه حل اصلی 
پیشنهاد می کنیم. تمام  ARPمعرفی کرده و تعیین پتانسیل ساختمان ها براي استفاده مجدد را بااستفاده از متد 

نتایج حاصل از پژوهش به عنوان نونه در مورد کارخانه سیلوي تهران مورد آزمون قرارا گرفت و نتیجه با عنوان 
نعت ایران با رویکرد استفاده مجدد و دمیدن روح فرهنگ در کارخانه قدیمی براي حفاظت در برابر پایلوت ص

 تخریب ارائه شده است.
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