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Aims: Hasty urbanism resulted in large-scale derelict industrial sites in iner parts of the 

cities. The Tehran Silo in Nazi Abad of Tehran, is a famous shared-heritage of Iran and 

Germany which was designed by the German architects, was built by the companies 

during WWI and WWII, and was completed after WWII by the Russian companies. The 

article aims to discuss the role of ITC (information and communications technology) in 

green development of the context.  

Materials & Methods: Highperformance architecture theory is selected for conceptual 

framework of the research in order to meet sustainable architecture prerequisites in the 
industrial site. The study is based on mixed method by SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats) as a strategic planning and strategic management technique. 

The descriptive – analytical research method is selected to implement and interprete 

SWOT matrix. 

Findings: The SWOT analytical matrix provides strategic solutions for sustainable 

development and green adaptive reuse of the Tehran Silo to become the main core for 

the development initiatives for a deteriorated adjacent context. 

Conclusion: The results concluded that ITC palys a key role in green contemporization of 

the Tehran Silo site as a deteriorated brownfield. The research results emphasize the 

benefits of using new technologies and sustainable architecture in modernizing the 

abandoned area of Tehran Silo. Information and communication technology on the 

formation of a vibrant and dynamic social and cultural environment, will be an effective 

factor in creating new activities, as well as suitable for the economic conditions of the 
region.
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 چکیده 

، به داخل شهرها  خارجِ  ی صنعت  یها  ت یاز سا  یاریبا گسترش شهرها، بس  اهداف: 

محوطه ها به مرور    نیا   .اندشده   لیتبد  یشهرپساصنعت  از منظر   یبه بخش  آمده، 

قرار دارند.   بیو تخر  شیگرفته و در معرض خطر فرسا  ارقر  یتوجه   یزمان مورد ب

میراث مشترک ایران و آلمان و روسیه    یها تیسا  نیاز ا   ی کیتهران    لویس  تیسا

 چالش مطالعه  به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. هدف از پژوهش،  

از  ها  و فرصت  ها ارتباطات  ی حاصل  و  اطالعات  معاصرسازی سبز    درفناوری 

 است.  رانته لویس

،  نظریه معماری سرآمددر چارچوب    پژوهش   روش شناسیدر   ابزار و روش ها: 

  ی و باززنده ساز  یمعاصرساز  یسبز برا   یبر اساس استراتژ  اطالعات  یفناور  ریتاث

از روش  ترکیبی  تحقیق،  روش  گیرد.  می  مورد بررسی قرار  تهران    یلویس  تیسا

استفاده شده    سوات  کی تکنو کمی است که در تحلیل داده های آن از    یفیکهای  

 است. 

ارائه راهبرداهای متناسب با  سوات نتایج قابل توجهی درمدل تحلیلی یافته ها: 

. یافته ها بر تاثیر قابل دهد نشان می نیازهای امروز و آینده سایت سیلوی تهران 

توسعه پایدار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی،  توجه فناوری اطالعات و ارتباطات در  

 تاکید دارد. و زیست محیطی 

و معماری   نینو  یها  یاستفاده از فناور  یایمزا بر    قیتحق  ج ی نتا  نتیجه گیری: 

فناوری اطالعات  تاکید دارد.    تهران  لویمحوطه متروکه س  معاصرسازیدر  پایدار،  

سرزنده و پویا، عاملی  یو فرهنگ  یاجتماع طیمح کیبر شکل گیری  و ارتباطات

منطقه    ی آناقتصاد  طیشرا با  مناسب    ، و همچنیندیجد  یها  ت یفعال  جادیا موثر بر  

 بود. دخواه

  ،مشترک ایران و روسیه  راثیم  ، مشترک ایران و آلمان  راثیم   کلمات کلیدی: 

  اطالعات   یفناور  ، نینو  یها  یفناورسبز،    توسعه  ، میراث صنعتی، معماری پایدار

 . و ارتباطات

 

 

  مقدمه

در دستور    ینیبا نگرش بازآفر  ی، مرمت شهر1990در دهه  

که با نگاه به گذشته    یمداخله ا  کردیرو  یکار قرار گرفت. نوع

مختلف، به    ی دوره ها  یخی تار  ی ها  ت ی هو   ی و بدون پاکساز

هو  با شرا  دیجد  یتیخلق  مردمان عصر   یزندگ   طیمتناسب 

از   یشدن به موج  ی، جهان1. به گفته هال شدیاند  یحاضر م

 یدیتول عیاز صنا یکه انبوه دیدر شهرها انجام  ییزدا نعت ص

داده بودند.    یتر و با قدرت رقابت کمتر را در خود جا  یمیقد

نابود  یمیقد  نیسنگ   عیصنا معرض  در  نوزدهم  قرار   یقرن 

 افتهیبه بخش خدمات انتقال  یاقتصاد یها ت یگرفتند و فعال

به کانون    یمیقد یمناطق صنعت  یبازساز ب یترت  ن یبودند. به ا

راهکارها  لیتبد  ینی بازآفر  یها  ت یفعال قب  ییشد.  :  لیاز 

اراض از  موثر  ساختمان  یاستفاده  حما  و  توسعه    ت یها،  از 

جذاب    ست ی ز  طیخلق مح  د،یموجود و جدصنعت و تجارت  

در    یکه مسکن و امکانات اجتماع  نیاز ا   نانیو حصول اطم

   .دسترس مردم قرار دارد

داستان    ، ی به سوی معاصرسازی شهریشهر ینیتحول بازآفر

بوده و    یو فرهنگ  یاقتصاد  ی ها  ت ی تعامل و گاه تضاد اولو 

حاکم برنظام   یها و الگوها  میپارادا   رییتغ  موضوع دربستر  نیا

اجتماع   یاقتصاد-یاسیس  یها تحوالت  است.    یو  داده  رخ 

  ر یی عوامل تغ  گرینسبت به د  یشهر   ی نیبازآفر  نقش فرهنگ در

است؛    یمعنادار ها  چنانچهداشته  دهه   دات یتاک   ریاخ   یدر 

شده است.    یشهر ینیدر بازآفر کردیرو نیتر یاصل یفرهنگ

تحوالت    هینظر  انیم  نیا  در چارچوب  در  که  شهرخالق 

شدن را در    یعصر حاضر جهان  یاقتصادی و  اجتماعفرهنگی،  

  ه یبه سرما  ژهیتوجه و   ییخود داراست، از سو   یاصل  یمحتوا

قالب پرداختن    گردرید  یدارد و از سو   یو اجتماع  یانسان  یها

انسجام   ،یرقابت اقتصاد  جادیدرا  یسع  ،یمکان  یها  یژگ یبه و

از شهر    کتای  یریبه تصو   یاب یدردست   یفرهنگو تنوع    یاجتماع

معاصرسازی پایدار بناها و آثار میراث    .[ 1]   کند  یرا دنبال م

موضوعی بسیار مهم و قابل توجه در ادبیات معماری  صنعتی

 آید. به شمار میو شهرسازی معاصر 

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Steven Holl 
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ها و    شارز  ی تجل  رانیا  یشهرها   یخی تار  ی ها  ت باف بناها و  

دنس اح  ست،ما  نیرین  و  حفظ  م  ایو  ها  منبع    یآن  تواند 

و  فرهن برا  یباارزش  یاجتماعگی  ها  یرا  به   یبعد  ینسل 

که  است  کان ما    این  یاز خرد جمع  یگذارد. آنها نمود  ادگاری

از علم، دانش،   یبیرا که ترک   ییساختارها  نیتوانسته اند چن

  ن یما به ارمغان گذارند. پرداختن به ا  یرا برااند  هنر و تجربه  

تجربو  ارزشمند    راثیم از  ،  انگذشــتگ   یغن  اتیاستفاده 

مهمترین آموزه نگاه    .[ 2]   راهنمای امروز و آینده ما خواهد بود

معماری معاصر و صنعتی آن است که   فرهنگی به آثار میراث

برای   آثار  این  معاصرسازیایاح از  بازآفر   ،  بافت های  نیو  ی 

 باارزش فرهنگی و تاریخی پیرامون این بناها استفاده شود.  

معاصرسازی در هماهنگی با اصول توسعه پایدار، رکن دست  

برای پایدار  به شهری  امروز    یابی  های  است.  و  نسل  آینده 

] دهقان  مه ی فهو    پورجعفر  محمدرضا بر  3ی  نقش [ 

 یبر ارتقا  ی،مناظر فرهنگ  ی شهری درنی بازآفرمعاصرسازی و  

منظر    یمفهوم امروزی تاکید داشته اند.  شهروند  یزندگ   ت یفیک 

حاکم   یمعاصر و ارزش ها  ۀجامع  ۀروند توسع  جهینت  یفرهنگ

حاصل از آن  یها  یرانیو و یبر آن است. پس از جنگ جهان

  ی که زندگ   افتندیمردم در  1950  ۀاز ده  ،یصنعت  میعظ  ۀو توسع

و کار    یدارد که در آن زندگ   یطیبا مح  یکیشان ارتباط نزد

 ی روح  یو مرجع  یفرهنگ  ت یهو   صیامر، تشخ  نیو ا  کنندیم

روان زندگ   یروش  یبرا  یو  در  آنجا  یمتعادل  از    که   شد. 

مؤلفه   ت ی قابل توجه بر مطلوب  یریتأث  یمناظر فرهنگ  ینیبازآفر

منظور در    نیدارد بد  یشهروند  یزندگ   طیدر مح  ت،ی فیک   یها

مفاه  نیا  یط تأث  یشهروند  یزندگ   ت،یفیک   م یپژوهش   ریو 

ها   ی بررس  یشهروند  یزندگ بر    ینیع  ت یفیک   یشاخص 

 ، یشهر   ی مجموعه ها  نکهیبا توجه به ا   ن یخواهند شد. همچن

بزرگ در طول   یشهرها  یر یشکل گ  یاصل  یاز جلوه ها  یکی

گونه   ن یبه ا  ی شهر  رانیمد  یبوده و امروزه کم توجه  خیتار

روبرو کرده و باعث    یمراکز را با مشکالت متعدد  نیفضاها، ا

 در آن ها شده است   یدشهرون  یزندگ   طی مح  ت یفیکاهش ک 

های    .[ 3]  بخش  به  شهری  دیده  آسیب  های  بخش  تبدیل 

همساز بازکاربست  طریق  از  میراث  پررونق  معماری    آثار 

 معاصر و صنعتی ممکن خواهد بود. 

  ی توسعه اقتصاد  نیب   یسازگار  ی به معنای عام، وداریمفهوم پا

به طور خاص؛ کانون نگاه جامع    ست یز  طیو حفاظت از مح

پس از مطرح    ریاخ  یهاالدر سبه فرآیند توسعه شهری است.  

  ،یشهر  یو ارزش زندگ   یعموم   یفضاها  ت یشدن دوباره اهم

ابتدا  افته ی   یدوباره ا  ت یاهمی  داریپا   1980دهه    یاست. از 

که در   یاز عوامل  گرید  یکی  یشهر  داریدر توسعه پا  ،یالدیم

توسعه فرآیندهای  دهی  م  جهت  موضوع    ، شودیمطرح 

بستر طراحی  طرح    یسازگار  ژهیبه وو    یداریپا زمینه و  با 

نگاه  .[ 4]   است  با  را نانهیظاهرب   یتنها  توسعه  توان  می   ،

تنها مح  ی،اقتصاد  موضوعی  به  توجه  و    ست ی ز  طیبدون 

  ستیز  طیمحاز  حفاظت    ت ی با توجه به اهمدانست.  اجتماع  

ا شهری،  مخرب  ثراتاز  توسعه  های  شدن    طرح  مطرح  و 

صرسازی بناها و  ی معابرا  ی راه حل  دیبا  ،داریمفهوم توسعه پا

تاریخی   و  فرهنگی  باارزش  های  شودبافت    . [ 10-5]   ارائه 

زیست   و  اجتماعی،  و  فرهنگی  اقتصادی،  پایدار  توسعه 

محیطی؛ یک مفهوم فراگیر در معماری و شهرسازی معاصر  

شود؛ تنها راه حلی که می تواند  ایران و جهان محسوب می

اهای و  برای هدایت فرآیند توسعه شهری و معاصرسازی بن

 بافت های کهن شهری تجویز شود. 

مفهوم   با  نزدیکی  رابطه  پایدار،  توسعه  و  مدل  پایداری 

دارد؛ مفهومی که از نگاه جامع  بازکاربست همساز«    ی»بالقّوگ 

فرهنگی و اجتماعی، و زیست محیطی  اقتصادی،  به مسایل 

گیرد.   می    تیظرف   نیمهمتر  ،یساختمان  یهارهیذخریشه 

درون  یکالبد برنامه  ی شهر  یزاتوسعه  و    ی برا  یزیربوده، 

آن،   از  دوباره  استفاده  و  ارتقاء  مهمتر   یکیمرمّت،   ن یاز 

طفعّا  یشهر   حفاظت   یهاسرفصل بوده    ریاخ  یهادهه   ی ل 

  ، یکالبد ت یّاز هو  انتیمهم در راه ص  یروند، عامل  نیاست. ا 

تقو  در    یخیتار  ی هاهسته  یودگ بمکان  ت یو  است.  شهرها 

مرمت   اتیادب مانند   یمثبت  یها  یژگ یو  ز، ین  یشهر  معاصرِ 

ز  یاجتماع  یداریپا به   ت یتقو   ،یطیمحست یو  مکان،  حسّ 

و حفظ    یاقتصاد  ی وربهره  ، یزیسازوکار برنامه ر  یروزرسان

مح مزانسان  طیاصالت  جمله  از  استفاده    یها ت یّساخت، 

ارزشمند و واجد قدمت، شناخته شده    یدوباره از ساختارها

معماری،  در    .[ 11]   است  اثر  اجرای  و  طراحی  در فرآیند  و 
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- 12معماری معاصر ]   درک مفاهیم پایه طراحی در آثار میراث

ب15 پایداری و  [،  مقوله  کلی  بازکاربست    یبالقّوگ ه صورت 

 به هم گره خورده اند.   همساز

 ی بازخواننشان می دهد که    مهسا شعلهی و  سهند لطفمطالعات  

و    ندهی عوامل فرسا  قیو شناخت دق  ،یفرسودگ   یمعادله منحن

ساختارها منسوخ »بالقّوگ   یکننده  مدل  قدمت،   یواجد 

  ن یساختار، و بهتر  دیرا به برآورد عمر مف  «بازکاربست همساز

کند.   یآن نائل م  یزمان مداخله با هدف مرمّت و روزآمدساز

پ برا  نیا  کردنادهی حاصل  فهم   یبنا  کی  ی مدل  مشخّص، 

ساختار در    یزمان-یفیک   ت ی آن، و موقع  یشدگ منسوخ  طیشرا

ره است.  دوبا اتیبه چرخه ح یریپذبازگشت  زانیارتباط با م

ا از  تع  نیاستفاده  بالقّوگ   یفرسودگ   طیشرا  نییمدل، در    ی و 

 هیرضف  نیبه ا  ؛واجد ارزش  یبناها  یبازکاربست همساز برا

ارزشمند در بافت   یاز ساختارها یاری بخشد که بس یقّوت م

م  یخیتار  یها شرا   ،یانیو  گرفته  یطیدر  امروز  قرار  که  اند 

موفّق بازکاربست همساز    یها توانند هدف طرح  یهمچنان م

در صورت از دست دادن فرصت، امکان بازگشت    یباشند، ول

و منطبق با   رهو ارتقاء به منظور استفاده دوبا ات،یبه چرخه ح

را به    یفرسودگ  ی روز را از دست خواهند داد، و منحن  ازین

  خواهند برد   شیپ  ،یاجبار  ی بازساز  یبه واد  دنیدرغلت  یسو 

، در  بازکاربست همساز یبالقّوگ به عبارت دیگر مفهوم   .[ 11] 

زمان و مکان مشخص، ارزش مشخصی را می تواند به آثار 

 معماری معاصر و صنعتی اضافه یا کم نماید.  میراث

طاهره نصر در آسیب شناسی پروژه های مرمت شهری در  

کشور مسائلی از جمله ضعف نگرش در برنامه ریزی، فقدان  

نظام مدیریت، عدم تحقق عدالت فضایی، جریان های قدرت 

 .  [ 61] مدار و فقدان معیارهای ترجیحی را دخیل دانسته است  

همچنین ارتقای کیفیت محیطی مناطق تاریخی را در ارتقای  

فضایی ارزش های شهری قابل توجه دانسته و معتقد   -کالبدی

فرهنگی و ارتقای فرهنگی    -است می تواند در تداوم تاریخی

و   بازآفرینی  بر ضرورت  لذا  باشد.  مؤثر  نیز  تاریخی  جامعه 

 . [ 62] احیاء مناطق تاریخی تأکید می نماید 

مجتبیزدیصمدزاده  دهیسپ وانصار  ی،  بمان  ی   انیمحمدرضا 

توسعه که  نمایند  می    قابل   تموضوعااز    یکی  دارپای  تاکید 

ز  توجه از    یکی.  دیآمی  رشما  به  محیط از    حفاظت   مینهدر 

بناهای    بریرکا  ت یریمد  محیط  یدارپای  بر  موثر  ملاعو 

  بری رکا  تغییر  ستا،را  نی. در است ا   باارزش تاریخی و معاصر

  توجه   ردمو   ربسیا  خیرا  هایلسادر    صنعتی  که ومتر  بناهای

  ، یدقتصاا  یدارپای  یابررا    زمال  مینهز  رایز  ،ست ا   گرفته  ارقر

از   ف هد. آوردمی همافر محیطیست یو ز جتماعیا -فرهنگی

 یدارپای  بر  رگاز سا  بریرکا  تغییر  تاثیر  بیایارز  فرآیند،  نیا

  به عبارت دیگر،   .ست ا  صنعتی  کهومتر  مناطقدر    ژهیو  به  محیط

  محیطی ست یز  شاخصههای  ،یدارپای  شاخصههای  نمیادر  

  م عددر    انمیتو را    مرا  نیا   علت   حساسیت بیشتری دارند و

  یهای ژنراز ا  دهستفاا  معد  نیز و    ی ژنرا  فمصردر    ی ورهبهر

طراحی   .[ 16]   جست   ریدپذتجدی در  پایداری  بر  تاکید 

- 17امروزین در معماری و شهرسازی معاصر ایران و جهان؛ ] 

[ در کنار توجه به ارزش های معماری بومی؛ موضوعی  22

با   هماهنگ  و  زیست،  محیط  به  احترام  در  مدل اساسی 

همساز  ی»بالقّوگ  می  «بازکاربست  این محسوب  در  شود. 

شده   ارایه  های  طرح  س  یبخششرایط،  شهراز    ی اختار 

طراح  باشندیم م  یکه  با    ست یبایآن    ات یضرور هماهنگ 

شهروندان قرار   ازیبه ن  ییپاسخگو   یو در راستا  یشهر  یزندگ 

نردیگ  دارا  یازهای.  گسترده  یشهروندان  که    یاابعاد  است 

ز  یمتعدد  یهاجنبه جمله    ، یاجتماع  ،یطیمحست یاز 

کالبد  یاقتصاد  ،یفرهنگ م  یو  بر  در  ر.  ردیگ یرا    ی استا در 

ا   داریپا  ییگو پاسخ تمام  ست یبایم  ازها،ین  نیبه    ی از 

طب  ی هالیپتانس و  شهر  در  بهره    عت یموجود  آن  در  موجود 

 یابیبه دنبال دست  یداریمفهوم پا  گر،یبه عبارت د  .[ 23]   جست 

  ا ی بر شناخت و بهبود روابط پو   ی بر مکان، مبتن  یبه »علم مبتن

  ی هابا استفاده از روش  یو رفاه انسان  ی ستمیخدمات اکوس  نیب

است«   حیصر شفاف  بازترسیم    .[ 16]   و  نتیجه  و  در  اصول 

زمانی    اصالت   و  ارزش  یقواعد حفاظت بر اساس شاخص ها

موفق است، که در هماهنگی کامل با مفاهیم پایداری و توسعه  

 پایدار شهری قرار گیرد.  
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امع به توسعه نگاه جامع به بازکاربست همساز؛ نیازمند نگاه ج 

ی  صنعت  راثیاستفاده مجدد از مپایدار شهری است. از این رو  

بازکاربست   از  نوعی  است؛  همساز  بازکاربست سبز  نیازمند 

زیست.   محیط  با  رهماهنگ  منبع    3از    یشهر  یزیبرنامه 

و    لیتشک فرهنگ  از  برخاسته  آن،  دوم  منبع  که  است  شده 

معمار معمار  یعملکرد  ا  یو  مکان    لیتبد  دهیمنظر،  مجدد 

  ی راثیم  یآنها به مکان ها  لی تبد  یمتروکه را برا  یصنعت  یها

ها  ل یتبد  ای مکان  به  اقتصادی،    گرید   یآنها  مصارف  برای 

به عنوان مثال، در   .[ 24]   کند  یاتخاذ م  اجتماعی یا فرهنگی 

التز توانست با استفاده    تری مانند پ  ی، معمار منظر1985سال  

  ی ا یو اح  رییتغ  یبرای  فراصنعت  کردیخاص و رو  یهااز روش

داشته    انهی گرامداخله واقع  ،متروکه   یصنعت  یهامنظر، در مکان

 (   1. )نموداردیبخش  یاباشد و به آنها جان تازه

فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از مشخصات این  

نقش رات وسیع جهان معاصر دارد.  دهه، نقشی کلیدی در تغیی

گردشگر  در  ای  صنعت  راث یم  یفناوری  ویژه  جایگاه  از  ی 

  ی ها   یدر چند سال گذشته ، استفاده از فناوربرخوردار است.  

  ی رشد کرده است و در همه جنبه ها  یبه طور تصاعد  دیجد

ا  یزندگ  است.  کرده  نفوذ  م  ن یما  تجربه  نحوه  بر    راث یامر 

  ی فرهنگها  ا یجوامع مختلف در سراسر جهان ، اعم از خود  

  تیبا سا   یا  ندهیگذاشته است. مردم به طور فزا  ری، تأث  گرید

 یرسانه ها  قیشوند و از طر  یروبرو م  یخیتار  یناهاها و ب

  ش ی، نمایمجاز  یها  ی، گذشته را در قالب بازساز  یتالیجید

ف  یتالیجید غ  نیآنال  یها  لمی مصنوعات،    آموزند   یم  رهیو 

 دیگو   ی( م2009شدن ، کستر )  یجهان  راتیبا تمام تأث   .[ 26] 

جد مدل  ش  دیبا  یجهان   یگردشگر  دیکه   داریپا  یا   وهیبه 

  تیعالئم فرهنگ ها و هو   یابیداده شود، که در آن ارز  توسعه

،  ست یز  طی، حفظ محیو اجتماع  یاقتصاد  یای، مزایمحل  یها

فناور از  استفاده  فناور  یو  و  ارتباطات  و    ی ها  یاطالعات 

ر  ریدپذیتجد برنامه  [  27]   دارد  ت ی اولو   یگردشگر  یزیدر 

تعامل    جادیبا ا  دیجد  یعامل ها  ستمیها و س  مهبرنا  ن یبنابرا

  ی را برا  ی بزرگ   ی با منابع ارائه شده، فرصت ها  ی آسان و دائم

   . [ 28]   کرده اند  جادیبه عموم مردم ا  یصنعت  راث یجلب توجه م

ساز   زمینه  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  به  نوآورانه  نگاه 

  شه یهم   ینوآورشود.  موفقیت در جهان کنونی محسوب می

  یی ندهایشامل فرا  ن یمهم بوده است. ا  اریدر رابطه با رقابت بس 

 یبرا  دیگذارد و با  یم  ریمختلف تأث  یها  نهیاست که در زم

به توسعه   یمردم و فناور  ن یمتقابل فعال ب  یتوسعه وابستگ

 ستمیاکوس  ک ی  نیباشند. ا   یاطالعات و ارتباطات متک   ی فناور

 یمتعدد  یو اقتصاد  ی، فنیانسان  بعکند که در آن منا  یم  جادیا

  ی م  ب ی با هم ترک   یهوش گردشگر  یضرور  یدر قالب اجزا

گردشگر  یها  ستمیس.  [ 28]   شوند در  اطالعات    یهوشمند 

حما ب   شتر،یب  تیمربوطه،  نها   شتریتحرک  در  تجربه    ت یو 

مصرف کنندگان و    اریرا در اخت  یلذت بخش تر  یگردشگر

قرار   اگر سنیبنابرا  .دهندمی  ارائه دهندگان خدمات   ستم ی ، 

کاربر    یتیو موقع  یشخص  ی ازهایهوشمند با توجه به ن  یها

آور جمع  پ  یدر  م  شیو  کنند،  کمک  اطالعات    ی پردازش 

   .[ 29]  ارائه دهند ییتوانند ارزش باال

بر اساس چارچوب مفهومی پژوهش، تنها رویه ای می تواند  

با نیازهای واقعی بازکاربست همساز در نمونه های معماری  

فرهنگ   از  که  باشد  هماهنگ  ایران  معاصر  شهرسازی  و 

اسالمی و ایرانی ریشه بگیرد. معماری اسالمی ایران یک سنت 

ه دوران  تمامی  برای  پایدار  ] معماری  و  35-30است   ]

هماهنگی اثر معماری با آن را می توان زمینه ساز موفقیت آن 

[  44-41[ و همچنین اقبال عمومی مردم ] 40-36در آینده ] 

نسبت آن معرفی کرد. از این رو در این پژوهش، نگاه نوآورانه  

مفاهیم  به  توجه  با  همراه  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  به 

انی مورد نظر خواهد بود. فناوری  واالی فرهنگ اسالمی و ایر

تاثیر   اطالعات و ارتباطات در مرکز ایجاد خالقیت و رونق 

از این رو می توان چنین جمع    .[ 45]   قرار دارد  طبقه خالق

 بندی نمود که:  

پایدار    یخصوص  گرانیباز ▪ طبقه  معاصرسازی  از 

معاصرسازی پایدار بناها و آثار    کیتحر  یخالق برا

 کنند. یه ماستفاد  میراث صنعتی

بر اساس    یفرهنگ  ینیبازآفرمعاصرسازی پایدار و   ▪

شرا  یخصوص  گرانیباز  یهادگاهید خاص    طیو 

 . ردیگ یشکل م یشهر
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نیازمند   ▪ رویکرد    یتیریمد  ینوآورمعاصرسازی  با 

در    راهبردی که  گردشگراست    ه یسرما  یرشد 

 ی نماید.گذار

 یداریپااز  شهر خالق  پایدار در    ایده معاصرسازی ▪

 د. کن یم یبانیپشت یاجتماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  یفناور ق ی تلفچارچوب مفهومی پژوهش در تحلیل کارایی . 1نمودار 

  تی سا یمعاصرساز یسبز برا یاطالعات و ارتباطات با راهبردها 

   تهران یلویس

 

   مواد و روش ها

  ق یتلفسوال اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان از  

راهبردها  یفناور با  ارتباطات  و  برا  یاطالعات    ی سبز 

مهمترین   تهران  یلو یس  ت ی سا  ی معاصرساز کرد؟ و  استفاده 

کدام   فرآیند  این  بیشتر  هرچه  موفقیت  در  موثر  راهبردهای 

 است؟  

با عنایت به نوع سوال، تحقیق ساختاری اکتشافی دارد و بیش  

از آن که به دنبال رد یا قبول چیزی باشد، به دنبال راه حلی 

فناوری   ظرفیت  از  آن  اساس  بر  بتوان  که  کاربردی  است 

ارتب و  آثار  اطالعات  و  بناها  پایدار  معاصرسازی  برای  اطات 

صنعتی ریزی    میراث  برنامه  از  استفاده  رو  از  کرد.  استفاده 

 راهبردی، در اولویت روش شناسی تحقیق قرار می گیرد.  

 یزیبرنامه ر  ندیاز فرآ  یبخش مهم  یطیمح  لیو تحل  هیتجز

)سوات    است. چارچوب  ک یاستراتژ  ت یریمد SWOT برای  (  

توسط    ؛دهاینقاط ضعف، فرصت ها، تهد  نقاط قوت،شناخت  

 دیشده است که با  شنهادیپ  ی لی ابزار تحل  کیبه عنوان    یاریبس

  ی برا  یو خارج  یمهم داخل  یطیعوامل مح  یطبقه بند  یبرا

  ی و کاربرد  یسادگ   لیبه دل  سوات   لیتحل  سازمان استفاده شود.

ستا مورد  آن  عنوان    شیبودن  به  است.  گرفته    ک یقرار 

شده است، اما، به طور    رفتهی پذ  یچارچوب به طور گسترده ا

شده است. به   رفتهیپذ  یرانتقادیاستفاده از آن به طور غ  ،یکل

  راهبردی   ت ی ریابزار مد  کی موقع است که ارزش آن به عنوان  

به طور ساده استفاده شود،    اگر   .ردی مجدد قرار گ   یابیمورد ارز

ابزار ساده و ساده است که ممکن است    کی  سوات  چارچوب

تر با    قیدق  لیو تحل  هیشود. تجز  راهبردی  یمنجر به خطاها

  ی ذات  یتواند بر کمبودها  یمکمل م   یاستفاده از چارچوب ها

کند.  سوات عنوان    دینباسوات    غلبه  تحل  کیبه    ی لیابزار 

آن در نظر گرفته شود.    یصرف بر خروج   دیبا تأک   کیاستات

و توسعه کسب    ت یریمد  ندیاز فرآ  ایپو   یبه عنوان بخش  دیبا

که اغلب توسط    ییهابرداشت   رغمیعل  و کار استفاده شود.

نو   یاریبس ا  سندگانی از  ا  ن یدرباره  و    شودیم  جادیموضوع 

 یو منطق  یمند، متوالصورت نظامرا به  راهبردی   یزیربرنامه

که   دهدینشان م  یزیربرنامه  یهات یواقع  کشند،یم  ریبه تصو 

  تر، یشیافزا  یتا حدود  ادیبه احتمال ز  راهبردی  یبندفرمول

  سوات   تر است. استفاده از چارچوبو نامنظم  تریرعقالنیغ

رو   شتریب نت  «یستی»مکان  کردیبا  در  و  است    ن یا  جهیمرتبط 

آس تحلندیب  یم  ب یارتباط  باشد.    یکیمکان  دینبا  سوات  لی. 

رو ا  یشنهادیپ  کردیاتخاذ  تاک  نجای در  ها  دیبا  ارزش    ی بر 

- 47]   شود  یم  هیآن به شدت توص  ی خروج  نیو همچن  ندیفرآ

که    .[ 84 کنند  اعالم می  برخی  عنوان   سوات  لیتحلالبته  به 

ر   ت ی هدا  یبرا  یابزار دل  راهبردی  ی زیبرنامه    تیماه  لیبه 

پ  یکم ریو غ   کی ستماتی س  ریغ  ،یذهن   ش یآن که فاقد قدرت 

مع  ینیب از  است   وبی است،  آگاهی  عدم  از  نشان  این  که  ؛ 

اجتماعی   و  فرهنگی  موضوعات  با  کیفی  برخورد  ضرورت 

پژوهش    . [ 49-62]   مانند طرح های توسعه پایدار شهری است
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خود   شناسی  روش  در  را  راهبردی  نگاه  سبب،  همین  به 

 انتخاب کرده است.  

ا راهبردها  یابیدست  یبرا  قیتحق  نیدر  برا  یبه    ی مناسب 

  سوات   مجموعه از تکنیک  ن یا  ی و باز زنده ساز  یمعاصرساز

ارزیابی کیفی عوامل داخلی و   یروش مناسب برا کیکه 

مولد )طراح، کارفرما، استفاده کننده،    4  یخارجی است، برا

 وتروش ابتدا نقاط ق  نیقانونگذار( استفاده شده است. در ا

و ضعف در ارتباط با عوامل درونی و فرصت ها و تهدیدهای  

  ن یا ب ی پیش رو در ارتباط با عوامل خارجی بررسی و از ترک 

با   م  یسی ماتر  گریکدیعوامل  تدو  شودیحاصل  امکان   ن یکه 

(، محافظه SO)  ی[: تهاجم18راهبرد متفاوت ]   ایخاب  چهار انت

. کندی(  را فراهم مWT)  ی( و تدافعWO)  ی(، رقابتSTکارانه )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوات دیاگرام روش تحقیق بر اساس مدل . 2نمودار   

میراث   از  شاخص  اثر  یک  عنوان  به  تهران  سیلوی  سایت 

معماری   آلمان،  ران یامشترک  ا  راثیم  و  و  و    ران یمشترک 

تهران در    یلو یساز ارزش های باالیی برخوردار است.    هیروس

  19 خیها ساخته شده و در تار اول توسط روس یدوره پهلو 

  ی از آثار مل  ی کیعنوان  به  12782با شماره ثبت    1384مرداد  

به مساحت    ینیمجموعه در  زم  نیاست.  ا  دهیبه ثبت رس  رانیا

  ی ساز  ت یراه چ  چهار  یمترمربع در ضلع جنوب غربهزار  190

جنوب( واقع شده   انهیجنوب )پا  نالیترم یکیتهران و در نزد

از    ،یامام  ابانیه خاست. از شمال به بلوار بعثت، از غرب ب

  ی رجائ  دیهالل احمر و از شرق به بزرگراه شه  ابانی نوب به خ

این  شود.    یم  یمنته بناهای  مشهورترین  از  دیگر  یکی 

محدوده، خود کارخانه چیت سازی است که مربوط از آثار  

میراث صنعتی مشترک ایران و آلمان و میراث مشترک ایران  

به علت سودجویی مالکان در  و بریتانیا است. متاسفانه این بنا  

 شناسایی عوامل خارجی شناسایی عوامل داخلی

ها قوت ها ضعف  ها فرصت   تهدیدها 

یعوامل داخل یابیارز سیماتر خارجیعوامل  یابیارز سیماتر   

 کارفرما استفاده کنندگان قانونگذار طراح

  عوامل داخلی و خارجی بیترک

سوات ماتریس  
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برای سایت   دارد و زنگ خطری است  قرار  تخریب  آستانه 

سیلوی تهران که ممکن است در صورت عدم اقدام به موقع، 

 در اختیار افراد سودجو قرار گیرد. 

پهلوی و با دریافت حمایت آلمان در    دنیاز به قدرت رس   بعد

جهانی جنگ  دو  میان  عمرانفاصله  اقدامات  در    ی ادیز  ی، 

  6400  یلو یدوره س  نیا  یاز بناها  یکی  آغاز شد.سراسر کشور  

  خ ی تار. آغاز فرآیند طراحی و ساخت این بنا به  تهران است   یتن

صاحبان سهام در   یمجمع عمومو تشکیل    1314  رماهیت  19

سهام شواهد   غله  ت یب ثت  یشرکت  اساس  بر  گردد.  می  باز 

اصلی پروژه  ح  اطر،  2هافمنتاریخی و یادداشت های مارتین  

 5و سِموس  4نگِریبا من  3شونمانند. زمانی که اتو  بود  هایآلمان

ا و  شود  یم  رانیوارد  طراحان  از  ای  مالحظه  قابل  گروه   ،

مهندسان را به کشور دعوت می کند و نتیجه آن ساخت و  

در سراسر کشور است بناهای مختلف  به    .طراحی  توجه  با 

از   هایی  شرکت  اول،  پهلوی  مثبت  موازنه  اتحاد  سیاست 

ی برای عملیات ساخت استخدام شدند تا میان  شورو  ریجماه

هِر  هرچند  شود؛  برقرار  تعاملی  اروپایی  رقیب  گروه  دو 

اتریشی تا انتهای کار نظارت عالی پروژه را بر عهده   6اشمیت 

به طور    1318  داشت و شخص شاه گزارش می داد. این بنا در

شد.   افتتاح  به    202تهران    یتن  6400  یلو یسرسمی  کندو 

ها    ره یقطر دادارد که    یذوزنقه ا  ،یستاره ا  ، یا  رهیدا  یشکلها 

 .  است متر  23متر و ارتفاع کندوها  46متر، ارتفاع برج کار  6

 

  
نمای سیلوی تهران از بلوار بعثت . 1شکل   

 

تهران از بلوار بعثت  یلویس از نما. چشم انداز تمام  2شکل   

 

 

که سبک معماری بروتال و تهران   یلویس. شرایط امروزین  3شکل 

 مدرن اولیه در آن مشاهده می شود 

 

 یافته ها 

از بررسی سایت و تحلیل شرایط، مهمترین محورهای   پس 

سوات در قالب های زیر جمع بندی شدند که به اختصار در  

  س یماترقالب جداول برنامه ریزی راهبردی معرفی می شوند.  

خارج  یابیارز داخل  یعوامل  برای  و  راهبردی  حلی  راه  ی 

همساز بازکاربست  محسوب    هدایت  تهران  سیلوی  سایت 

درونهمشود.  می عوامل  ب   یه  اهم  یرونیو    ی کسانی  ت یاز 

ن ب   نیا  یتمام  نیبنابرا  ،[ 6]   ستندیبرخوردار  و    ان یعوامل 

 کند یفراهم م یهدف و استراتژ نییتع یرا برا نهیزم ح،یصر

 ( 2و1)جدول  .[ 15] 
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
2 Martin Hoffman 
3Otto Schonman 
4Britt Meininger 
5Seamus Keller 
6Schmidt 

 

https://www.discogs.com/artist/746455-Martin-Hoffman-2
https://www.discogs.com/artist/746455-Martin-Hoffman-2
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موثر بر مجموعه  ی. فهرست عوامل داخل1جدول   

 عوامل داخلی موثر

 قوت

S1 

)شرکت  ه ی، روس رانیا "مشترک راث یم"تهران  یلویس Estro 1939-1935 ( و  1937- 1941)  سی( ، سوئ

( است. 1939- 1941آلمان )  

 مف
مل

عوا
د ی

 S2 
  راث یدر فهرست م ران ی ا یدست عی و صنا ی، گردشگر یفرهنگ راث یآالت توسط وزارت م نیساختمان و ماش

ثبت شده است. یمل  

S3 ف یظر یفرم برجسته و طراح  

S4 بزرگ  اسیدر مق ریانعطاف پذ یاتاق ها و سالن ها  

S5 ی ق یمطبوعات و رسانه ها به سمت استفاده مجدد تطب تیحسن ن  

 ضعف

W1 هستند دهید بیو آس یمیقد یاصل یساختمانها  

ضر 
ل م

وام
 ع

W2 استو رها شد ه متروکه  تیسا یاصلسمت ق  

W3 یجذب مشارکت عموم یها است یضعف در س  

W4 ت یدرخت در سا یکم اریتعداد بس  

W5 لو یس ینوساز یبرا یبودجه مل تیحدودم  

 

موثر بر مجموعه  خارجی. فهرست عوامل 2جدول   

 عوامل خارجی موثر 

 فرصت 

O1 ی اصل یابانهایآسان به خ یدسترس  

ید
 مف

مل
عوا

 

O2 استان تهران  یاداره کل غله و خدمات بازرگان یبانی از پشت یبرخوردار  

O3 در کنار کارخانه پنبه تهران است  تیسا  

O4 اتوبوس تهران جنوب است ستگاهیجنب ا تیسا  

O5 

حرکت و   ری، پارک ها ، مس یورزش یمانند مجتمع ها دیبه توسعه مجدد سبز و امکانات جد یافراد ساکن واقع 

دارند.  ازین رهیغ  

O6 ی ق یاز استفاده مجدد تطب یدولت تیحما  

O7 دیجد یآموزش یو خوابگاهها وهایاستان تهران به استود  یاداره کل غله و خدمات بازرگان دیالزام جد  

 تهدید

T1 گندم رهینوظهور در ذخ یها یفناور  

ضر
ل م

وام
 ع

T2 شود یها م ونیکام یکه مانع حمل و نقل گندم برا دیجد یطیمقررات محکم مح  

T3 ساکنان کم درآمد منطقه و محله 

T4  )هیخطر بازگشت سرما ROI ) نه یبازده هز ا ی(  ROC ( 

T5 در محله  تیاحساس امن  

T6 نسل جوان ناشناخته است  نیدر ب  
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داخل  یارذگ   ارزش  سیماتر خارج  یعوامل  عمل  و  در  ی، 

  ی ابی ارز  سیماترنوعی ماتریس راهبردی و آینده نگر است.  

اطالعات   دهدیها اجازه م  یبه استراتژ (،  EFE)  یعوامل خارج

  ستیز  ،یشناخت  ت یجمع  ،یفرهنگ  ،یاجتماع  ،یاقتصاد

را جمع    ی و رقابت  یفناور  ، یحقوق  ،یدولت  ، یاسیس  ،یطیمح

ی  عوامل داخل   یابیارز  سیماتر  نیکنند. همچن  یابیو ارز  یبند

(IFE)،  عملکرد را   یها  نهینقاط قوت و ضعف عمده در زم

و    ییشناسا  یبرا  ییمبنا  نی و همچن  کندیم  یابیخالصه و ارز

ب  یابیارز م  نیروابط  فراهم  مناطق  )جدول   .[ 15]   کندیآن 

( 4و3شماره 
 

مولد  4بر   یعوامل داخل یاب یارز سیماتر .3 جدول  

 عوامل داخلی 

 استفاده کنندگان  کارفرما  قانونگذار  طراح

 وزن
وزن  

 نهایی
 وزن رتبه

وزن  

یینها  
 وزن رتبه

وزن  

یینها  
 وزن رتبه

وزن  

یینها  
 رتبه

 قوت

S1 0.15 0.6 4 0.15 0.6 4 0.15 0.6 4 0.1 0.4 4 

S2 0.15 0.6 4 0.15 0.6 4 0.15 0.6 4 0.14 0.56 4 

S3 0.09 0.27 3 0.08 0.24 3 0.08 0.24 3 0.07 0.21 3 

S4 0.08 0.32 4 0.08 0.24 3 0.1 0.3 3 0.07 0.21 3 

S5 0.07 0.24 3 0.1 0.4 4 0.08 0.32 4 0.15 0.6 4 

 ضعف

W1 0.1 0.2 2 0.1 0.2 2 0.1 0.2 2 0.1 0.2 2 

W2 0.08 0.08 1 0.07 0.14 2 0.06 0.12 2 0.1 0.2 2 

W3 0.1 0.1 1 0.09 0.18 2 0.09 0.18 2 0.09 0.18 2 

W4 0.1 0.2 2 0.08 0.08 1 0.09 0.09 1 0.1 0.1 1 

W5 0.08 0.16 2 0.1 0.2 2 0.1 0.2 2 0.08 0.16 2 

 ---  2.82 1.00 -- 2.85 1.00 -- 2.88 1.00 -- 2.77 1.00 مجموع

 

مولد  4بر  یعوامل خارج  یاب یارز سیماتر. 4 جدول  

عوامل 

 خارجی

 استفاده کنندگان  کارفرما  قانونگذار  طراح

 وزن
وزن  

 نهایی
 وزن رتبه

وزن  

یینها  
 وزن رتبه

وزن  

یینها  
 وزن رتبه

وزن  

یینها  
 رتبه

تها
ص

فر
 

O1 0.08 0.32 4 0.09 0.36 4 0.08 0.32 4 0.09 0.36 4 

O2 0.08 0.24 3 0.05 0.15 3 0.06 0.18 3 0.05 0.15 3 

O3 0.07 0.21 3 0.07 0.21 3 0.07 0.21 3 0.06 0.18 3 

O4 0.07 0.21 3 0.07 0.21 3 0.07 0.21 3 0.09 0.27 3 

O5 0.09 0.36 4 0.09 0.36 4 0.09 0.36 4 0.09 0.36 4 

O6 0.08 0.32 4 0.09 0.36 4 0.09 0.36 4 0.09 0.36 4 

O7 0.08 0.24 3 0.08 0.24 3 0.07 0.21 3 0.08 0.24 3 

ها 
ید

هد
 ت

T1 0.08 0.08 1 0.06 0.06 1 0.08 0.08 1 0.05 0.05 1 

T2 0.07 0.07 1 0.06 0.06 1 0.06 0.06 1 0.05 0.05 1 

T3 0.08 0.16 2 0.09 0.18 2 0.09 0.18 2 0.1 0.2 2 

T4 0.08 0.16 2 0.09 0.18 2 0.09 0.18 2 0.08 0.16 2 
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T5 0.07 0.14 2 0.09 0.18 2 0.09 0.18 2 0.1 0.2 2 

T6 0.07 0.07 1 0.07 0.07 1 0.06 0.06 1 0.07 0.07 1 

 ---  2.65 1.00 ---  2.59 1.00 ---  2.62 1.00 -- 2.58 1.00 مجموع

 

بررسی   از  حاصل  نتایج  داخل  سیماترتحلیل  و    یعوامل 

سیلوی  خارج سایت  به  نسبت  را  عمیقی  راهبردی  نگاه  ی، 

دهد.   می  دست  به  داخلتهران  عوامل  نمرات  و    یمجموع 

مولد )طراح، کارفرما، قانونگذار،   4محاسبه شده در    یخارج

.  شودی م  یگذاریجا  IE  سی( در ماتر 5استفاده کننده( )جدول  

و محور   یها متعلق به عوامل داخلX محور    سیماتر  نیدر ا

Yمدل    یلیاست. در تحل  یها متعلق به عوامل خارجSWOT ،

(  SO,ST,WO,WT)  یکهای استراتژ  ت یوضع  2  شماره  نمودار

بیان میکند و نشان میدهد تهران    ی لو ی کارخانه س ت ی در سارا  

استراتژ،  قالب   یاستراتژ  که نوع  با    یتهاجم  یاز  که  بوده 

تهد نقاط ضعف و  نمودن  و    یبازساز  ت ی قابل  دها،یبرطرف 

باشد.    یرا دارا م ینوساز
 

مولد  4ی بر اساس امتیازهای محاسبه شده برای و خارج یعوامل داخل ازیامت نیانگ یم .5 جدول  

 

 مولدها 
 عوامل خارجی عوامل داخلی 

 قوت ها

Strengths 

 ضعف ها 

weaknesses 

 فرصت ها 

opportunities 

 تهدیدها 

Threats 
 0.68 1.9 0.74 2.03 طراح

 0.73 1.89 0.8 2.08 قانونگذار 

 0.74 1.85 0.79 2.06 کارفرما 

 0.73 1.92 0.84 1.98 استفاده کننده 

 0.72 1.89 0.79 2.04 میانگین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مولد  4محاسبه شده برای  یعدد نیانگیم حوزه مداخله سوات بر اساس. 3 نمودار
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   یریگجه ینتبحث و 

هستند که   یشهر و عناصر متشکله آن بستر  یاستخوان بند

  ی . بافتهاادی  یم  انیدر آن جر  یشهر  یو زندگ   یمدن  اتیح

بستر هستند   نیاز ا  یعضو   زین  یصنعت  یو بناها  یکهن شهر

  ی شدن آن م  ب یبه آنها به متروکه شدن و تخر  یمهر  یکه ب

 هی. تهکندیدچار مشکل م  رونیانجامد و شهر را از درون و ب

  ج یو نتا   دهایها و تهد  از نقاط قوت و ضعف، فرصت   ی فهرست

از   آمده  راهبردها  سوات بدست  ارائه  بر    یو  منطبق  موثر 

  ی لو یس  ت یکه سا  دهدیشده، نشان م  فیتعر  یها  یاستراتژ

ی  و فرهنگ یط اجتماعیمح  کی شدن به لیتبد لیتهران پتانس

اقتصادبرای   رونق  و  منطقه  یحفظ  باشد  را  آن  می  و   دارا 

عنوان    را  آن  توانیم سا  یکیبه   ی صنعت  راثیم  یها  ت یاز 

حفاظت   یارائه شده برا  یراهبردها   کرد.  یشده معرف  تهیمدرن

 عبارتند از: و سایت سیلوی تهران  مجموعه یو بازساز 

 ی( که به نقاط قوت درونSO) یتهاجم یراهبردها -1

  نه یشیتوجه دارد، با توجه به پ  یخارج  یو فرصتها 

شدن به موزه    لی تبد  ت ی مجموعه ظرف  نیا  یخیتار

از   ت یباشد ، جلب حما   یرا دارا م  یصنعت-یخیتار

م سازمان  و  خارجه  امور  ،  یفرهنگ  راثیوزارت 

  ی خارج  گرانو جلب گردش  هیکمک به جذب سرما

 ی دولت  یگرفتن از نهادها  ت ی حما  کند،یم  یو خارج

ها دانشکده  و  غالت  سازمان    ی کشاورز   یمانند 

و ورکشاپ ها    یآموزش   یفضاها  یمنجر به طراح

علم   یبرا سطح  بردن    ی طراح  ،کشاورزان  یباال 

  ی با توجه به ارزشها  یحیو تفر  یفرهنگ  یمکانها

ن  یرانیا  لیاص با  منطقه  یازهای مطابق  آن    ، مردم 

و   یطیمح  ست یز ت یسا  کیبه    شدن  لیتبد  قابلیت 

 ریپذ  دیمجموعه و منطقه از منابع تجد  یانرژ  نیتام

برق   نیتام یبرا ی دیخورش یمانند استفاده از پنلها

ن ا  یاختصاص  ریمس  یطراح  از،یمورد    ستگاه یاز 

آسان و در    یدسترس  یبرا  تیبه سا  کی اتوبوس نزد

  تی سا  ییموثر در شناسا  غاتیآخر مطبوعات و تبل

نقش بسزایی را    ی، صنعت  راثیبه مردم به عنوان م

 .   میتواند ایفا کند هیجذب سرمادر 

)  یراهبردها -2 کارانه  به STمحافظه  آن  هدف  که   )

درون قوت  نقاط  رساندن  حداقل    یحداکثر  به  و 

مناسب    یشامل: فضاساز  ،است   داتیهدرساندن ت

آن منطقه کمک    ی باسازیو ز  ت ی حس امن  نیو تام

  ی را برا   یو بستر  کندیبه جذب گردشگران م  یموثر

 .کندی در آن منطقه فراهم م ییاشتغال زا

( که با کاستن از ضعفها بتواند  WO)   یرقابت  راهبرد -3

شامل:   ،موجود ببرد یحداکثر استفاده را از فرصتها

 یسبز و کارآمد به کاهش آلودگ   یفضاها  یطراح

د از  هم  و  کند  کمک  منطقه  هم   یبصر  دی آن  و 

  گر یموثر است، توجه به د  اری جذب گردشکر، بس

همجوارمتروکه    یصنعت  یتهایسا در    ن یا  یکه 

و دارند  قرار  برای    مجموعه  اقداماتی  تدوین 

 بازسازی آنها.  

کاWT)یتدافع  یراهبرداها -4 آن  هدف  که  هش  ( 

کاستن و خنث  ستمیس   یضعفها منظور    ی ساز  یبه 

طراح   ،باشدیم  داتیتهد   ی ها  یکاربر   یشامل: 

مردم    یازهای مناسب و مورد استفاده مردم مطابق با ن

را به   یاضاف   یها  نهیهز  در صورتیکهمنطقه باشد  

با   د،نکن  لیاستفاده از آنها تحم  یمردم آن منطقه برا

اقدامات   از  شده  گرفته  نظر  در  بودجه  به  توجه 

  ی ریدر آن جلوگ   یو نوساز  یبازساز یبرا نهیپرهز

مجموعه و   نیا یر یقرارگ  ت ی کرد، با توجه به موقع

  ی از آن به عنوان کارخانه نم  ،زاتیبودن تجه  یمیقد

  ی آلودگ  شیباعث افزا رایتوان استفاده مجدد کرد ز

 .   شودی م کیو تراف
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الگوی راهبردی هدایت به کارگیری فناوری اطالعات و  . 4 نمودار

 ارتباطات در معاصرسازی پایدار سایت سیلوی تهران 

 

چشمگیر   موفقیت  و  بهینه  تاثیر  برای  اقدامات  مهمترین 

صنعتی میراث  آثار  و  بناها  پایدار  بر    معاصرسازی  تکیه  با 

 عبارتند از:  کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 

 تالیجیشغل د  جادیا  یها   است یستاکید پیوسته بر   ▪

 به عنوان زمینه اقتصاد کم کربن  

و  ها  رساختیز  شیافزا ▪ اطالعات  فناوری  ی 

دارتباطات   مناطق    تالیجیو  هدف در  با  میراثی 

 دست یابی به پایداری  

توسعه  و    یامکانات آموزشتوسعه زیرساخت ها و   ▪

فناوری   بر  مبتنی  اقتصادی  و  کاربرد  اطالعات 

   جوانان یبرا ارتباطات

کمتر  اجتماع  و  فرهنگی  ت ی حما ▪ اقشار  از  ی 

جامعه هماهنگی  برا  برخوردار    ی فناور  توسعهی 

ارتباطات به منظور کاهش    ها  مهارت  اطالعات و 

 شکاف دیجیتال بین نسل ها  

و برابر  نیتام ▪ اطالعات  فناوری  آموزش  در  ی 

 ارتباطات به ویژه در مناطق ضعیف تر شهر  

ارتباطات    یطراحازب و  اطالعات  فناوری  رونق    یبرا کاربرد 

بر   تاکید  با  المللی  بین  و  ملی  دولت  اقتصاد  سالمت، 

 ره یو غ کیتجارت الکترون ک،یالکترون

 

مقاله مراتب سپاس خود را از    سندگانینو  :شکر و قدردانیت

از مدرسین گروه معماری، دانشکده هنر    Filippo Pivaدکتر  

 معماری، دانشگاه بولونیا ، بولونیا ، ایتالیا اعالم می دارد.و 

اخالقیتاییدیه و  :  های  زمینه چاپ  در  اخالقی  تمام اصول 

 نشر این مقاله رعایت شده است. 

 .  گزارش نشده است   سندگانیتوسط نو   یمورد  :تعارض منافع

مقاله در  نویسندگان  )نویسنده  :   سهم  مقصودزاده  مهکامه 

  ، یدانیبرداشت م  اصلی مقاله، پژوهشگر اصلی،اول(، نگارنده  
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