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ABSTRACT

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.
Keywords: Hared-Heritage of Iran and Germany, Shared-Heritage of Iran and Russia,

Industrial heritage, Sustainable Architecture, Green Development, New Technologies,
ITC (Information and Communications Technology)
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پیشنهاد الگویی پایدار بر اساس فناوری

مقدمه

اطالعات و ارتباطات برای معاصرسازی و

در دهه  ،1990مرمت شهری با نگرش بازآفرینی در دستور

احیای سایت سیلوی تهران
*2

مهکامه مقصودزاده  ،1طاهره نصر

 -1کارشناسی ارشد معماری منظر و پایدار ،دانشکده هنر و
معماری ،دانشگاه یوآو ونیز ،ایتالیا.
 -2دانشیار ،گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،واحد شیراز،
دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران( .نویسنده مسئول)

کار قرار گرفت .نوعی رویکرد مداخله ای که با نگاه به گذشته
و بدون پاکسازی هویت های تاریخی دوره های مختلف ،به
خلق هویتی جدید متناسب با شرایط زندگی مردمان عصر
حاضر می اندیشد .به گفته هال ،1جهانی شدن به موجی از
صنعت زدایی در شهرها انجامید که انبوهی از صنایع تولیدی
قدیمی تر و با قدرت رقابت کمتر را در خود جای داده بودند.
صنایع سنگین قدیمی قرن نوزدهم در معرض نابودی قرار
گرفتند و فعالیت های اقتصادی به بخش خدمات انتقال یافته

چکیده

بودند .به این ترتیب بازسازی مناطق صنعتی قدیمی به کانون

اهداف :با گسترش شهرها ،بسیاری از سایت های صنعتی خارجِ شهرها ،به داخل

فعالیت های بازآفرینی تبدیل شد .راهکارهایی از قبیل:

آمده ،به بخشی از منظر پساصنعت شهری تبدیل شدهاند .این محوطه ها به مرور
زمان مورد بی توجهی قرار گرفته و در معرض خطر فرسایش و تخریب قرار دارند.
سایت سیلو تهران یکی از این سایت های میراث مشترک ایران و آلمان و روسیه

استفاده موثر از اراضی و ساختمان ها ،حمایت از توسعه
صنعت و تجارت موجود و جدید ،خلق محیط زیست جذاب

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

و حصول اطمینان از این که مسکن و امکانات اجتماعی در

ها و فرصت های حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات در معاصرسازی سبز

دسترس مردم قرار دارد.

سیلو تهران است.
ابزار و روش ها :در روش شناسی پژوهش در چارچوب نظریه معماری سرآمد،
تاثیر فناوری اطالعات بر اساس استراتژی سبز برای معاصرسازی و باززنده سازی

تحول بازآفرینی شهری به سوی معاصرسازی شهری ،داستان
تعامل و گاه تضاد اولویت های اقتصادی و فرهنگی بوده و

سایت سیلوی تهران مورد بررسی قرار می گیرد .روش تحقیق ،ترکیبی از روش

این موضوع دربستر تغییر پارادایم ها و الگوهای حاکم برنظام

های کیفی و کمی است که در تحلیل داده های آن از تکنیک سوات استفاده شده

های سیاسی-اقتصادی و تحوالت اجتماعی رخ داده است.

است.

نقش فرهنگ در بازآفرینی شهری نسبت به دیگر عوامل تغییر

یافته ها :مدل تحلیلی سوات نتایج قابل توجهی در ارائه راهبرداهای متناسب با
نیازهای امروز و آینده سایت سیلوی تهران نشان می دهد .یافته ها بر تاثیر قابل

معناداری داشته است؛ چنانچه در دهه های اخیر تاکیدات

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

فرهنگی اصلی ترین رویکرد در بازآفرینی شهری شده است.

و زیست محیطی تاکید دارد.

در این میان نظریه شهرخالق که در چارچوب تحوالت

نتیجه گیری :نتایج تحقیق بر مزایای استفاده از فناوری های نوین و معماری

فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی عصر حاضر جهانی شدن را در

پایدار ،در معاصرسازی محوطه متروکه سیلو تهران تاکید دارد .فناوری اطالعات
و ارتباطات بر شکل گیری یک محیط اجتماعی و فرهنگی سرزنده و پویا ،عاملی

محتوای اصلی خود داراست ،از سویی توجه ویژه به سرمایه

موثر بر ایجاد فعالیت های جدید ،و همچنین مناسب با شرایط اقتصادی آن منطقه

های انسانی و اجتماعی دارد و از سوی دیگردر قالب پرداختن

خواهد بود.

به ویژگی های مکانی ،سعی درایجاد رقابت اقتصادی ،انسجام

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

اجتماعی و تنوع فرهنگی دردستیابی به تصویری یکتا از شهر

میراث صنعتی ،معماری پایدار ،توسعه سبز ،فناوری های نوین ،فناوری اطالعات
و ارتباطات.

را دنبال می کند [ .]1معاصرسازی پایدار بناها و آثار میراث
صنعتی موضوعی بسیار مهم و قابل توجه در ادبیات معماری
و شهرسازی معاصر به شمار میآید.
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بناها و بافت های تاریخی شهرهای ایران تجلی ارزش ها و

مفهوم پایداری به معنای عام ،و سازگاری بین توسعه اقتصادی

سنن دیرین ماست ،و حفظ و احیا آن ها می تواند منبع

و حفاظت از محیط زیست به طور خاص؛ کانون نگاه جامع

فرهنگی و اجتماعی باارزشی را برای نسل های بعدی به

به فرآیند توسعه شهری است .در سالهای اخیر پس از مطرح

یادگار گذارد .آنها نمودی از خرد جمعی نیا کان ما است که

شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری،

توانسته اند چنین ساختارهایی را که ترکیبی از علم ،دانش،

پایداری اهمیت دوباره ای یافته است .از ابتدای دهه 1980

هنر و تجربه اند را برای ما به ارمغان گذارند .پرداختن به این

میالدی ،در توسعه پایدار شهری یکی دیگر از عواملی که در

میراث ارزشمند و استفاده از تجربیات غنی گذشــتگان،

جهت دهی فرآیندهای توسعه مطرح میشود ،موضوع

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

پایداری و به ویژه سازگاری طرح با زمینه و بستر طراحی

فرهنگی به آثار میراث معماری معاصر و صنعتی آن است که

است [ .]4تنها با نگاهی ظاهربینانه ،می توان توسعه را

از این آثار برای احیا ،معاصرسازی و بازآفرینی بافت های

موضوعی تنها اقتصادی ،بدون توجه به محیط زیست و

باارزش فرهنگی و تاریخی پیرامون این بناها استفاده شود.

اجتماع دانست .با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست

معاصرسازی در هماهنگی با اصول توسعه پایدار ،رکن دست

از اثرات مخرب طرح های توسعه شهری ،و مطرح شدن

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

مفهوم توسعه پایدار ،باید راه حلی برای معاصرسازی بناها و

محمدرضا پورجعفر و فهیمه دهقانی [ ]3بر نقش

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

معاصرسازی و بازآفرینی شهری در مناظر فرهنگی ،بر ارتقای

توسعه پایدار اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،و زیست

کیفیت زندگی شهروندی تاکید داشته اند .مفهوم امروزی منظر

محیطی؛ یک مفهوم فراگیر در معماری و شهرسازی معاصر

فرهنگی نتیجه روند توسعۀ جامعۀ معاصر و ارزش های حاکم

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

بر آن است .پس از جنگ جهانی و ویرانی های حاصل از آن

برای هدایت فرآیند توسعه شهری و معاصرسازی بناهای و

و توسعۀ عظیم صنعتی ،از دهۀ  1950مردم دریافتند که زندگی

بافت های کهن شهری تجویز شود.

شان ارتباط نزدیکی با محیطی دارد که در آن زندگی و کار

پایداری و توسعه پایدار ،رابطه نزدیکی با مفهوم مدل

میکنند و این امر ،تشخیص هویت فرهنگی و مرجعی روحی

«بالقوّگی بازکاربست همساز» دارد؛ مفهومی که از نگاه جامع

و روانی برای روشی متعادل در زندگی شد .از آنجا که

به مسایل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،و زیست محیطی

بازآفرینی مناظر فرهنگی تأثیری قابل توجه بر مطلوبیت مؤلفه

ریشه می گیرد .ذخیرههای ساختمانی ،مهمترین ظرفیت

های کیفیت ،در محیط زندگی شهروندی دارد بدین منظور در

کالبدی توسعه درونزای شهری بوده ،و برنامهریزی برای

طی این پژوهش مفاهیم کیفیت ،زندگی شهروندی و تأثیر

مرمّت ،ارتقاء و استفاده دوباره از آن ،یکی از مهمترین

شاخص های کیفیت عینی بر زندگی شهروندی بررسی

سرفصلهای حفاظت شهری فعّال طی دهههای اخیر بوده

خواهند شد .همچنین با توجه به اینکه مجموعه های شهری،

است .این روند ،عاملی مهم در راه صیانت از هویّت کالبدی،

یکی از جلوه های اصلی شکل گیری شهرهای بزرگ در طول

و تقویت مکانبودگی هستههای تاریخی شهرها است .در

تاریخ بوده و امروزه کم توجهی مدیران شهری به این گونه

ادبیات معاصرِ مرمت شهری نیز ،ویژگی های مثبتی مانند

فضاها ،این مراکز را با مشکالت متعددی روبرو کرده و باعث

پایداری اجتماعی و زیستمحیطی ،تقویت حسّ مکان ،به

کاهش کیفیت محیط زندگی شهروندی در آن ها شده است

روزرسانی سازوکار برنامه ریزی ،بهرهوری اقتصادی و حفظ

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

اصالت محیط انسانساخت ،از جمله مزیّتهای استفاده

پررونق از طریق بازکاربست همساز آثار میراث معماری

دوباره از ساختارهای ارزشمند و واجد قدمت ،شناخته شده

معاصر و صنعتی ممکن خواهد بود.

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

سپیده صمدزادهیزدی ،مجتبی انصاری و محمدرضا بمانیان

 ،]15به صورت کلی مقوله پایداری و بالقوّگی بازکاربست

تاکید می نمایند که توسعه پایدار یکی از موضوعات قابل

همساز به هم گره خورده اند.

توجه در زمینه حفاظت از محیط به شمار میآید .یکی از

مطالعات سهند لطفی و مهسا شعله نشان می دهد که بازخوانی

عوامل موثر بر پایداری محیط مدیریت کاربری بناهای

معادله منحنی فرسودگی ،و شناخت دقیق عوامل فرساینده و

باارزش تاریخی و معاصر است .در این راستا ،تغییر کاربری

منسوخکننده ساختارهای واجد قدمت ،مدل «بالقوّگی

بناهای متروکه صنعتی در سالهای اخیر بسیار مورد توجه

بازکاربست همساز» را به برآورد عمر مفید ساختار ،و بهترین

قرار گرفته است ،زیرا زمینه الزم را برای پایداری اقتصادی،

زمان مداخله با هدف مرمّت و روزآمدسازی آن نائل می کند.

فرهنگی -اجتماعی و زیستمحیطی فراهم میآورد .هدف از

حاصل پیادهکردن این مدل برای یک بنای مشخّص ،فهم

این فرآیند ،ارزیابی تاثیر تغییر کاربری سازگار بر پایداری

شرایط منسوخشدگی آن ،و موقعیت کیفی-زمانی ساختار در

محیط به ویژه در مناطق متروکه صنعتی است .به عبارت دیگر،

ارتباط با میزان بازگشتپذیری به چرخه حیات دوباره است.

در میان شاخصههای پایداری ،شاخصههای زیستمحیطی

استفاده از این مدل ،در تعیین شرایط فرسودگی و بالقوّگی

حساسیت بیشتری دارند و علت این امر را میتوان در عدم

بازکاربست همساز برای بناهای واجد ارزش؛ به این فرضیه

بهرهوری در مصرف انرژی و نیز عدم استفاده از انرژیهای

قوّت می بخشد که بسیاری از ساختارهای ارزشمند در بافت

تجدیدپذیر جست [ .]16تاکید بر پایداری در طراحی

های تاریخی و میانی ،در شرایطی قرار گرفتهاند که امروز

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

همچنان می توانند هدف طرحهای موفّق بازکاربست همساز

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

باشند ،ولی در صورت از دست دادن فرصت ،امکان بازگشت

اساسی در احترام به محیط زیست ،و هماهنگ با مدل

به چرخه حیات ،و ارتقاء به منظور استفاده دوباره و منطبق با

«بالقوّگی بازکاربست همساز» محسوب میشود .در این

نیاز روز را از دست خواهند داد ،و منحنی فرسودگی را به

شرایط ،طرح های ارایه شده بخشی از ساختار شهری

سوی درغلتیدن به وادی بازسازی اجباری ،پیش خواهند برد

میباشند که طراحی آن میبایست هماهنگ با ضروریات

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

زندگی شهری و در راستای پاسخگویی به نیاز شهروندان قرار

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

گیرد .نیازهای شهروندان دارای ابعاد گستردهای است که

میراث معماری معاصر و صنعتی اضافه یا کم نماید.

جنبههای متعددی از جمله زیستمحیطی ،اجتماعی،

طاهره نصر در آسیب شناسی پروژه های مرمت شهری در

فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی را در بر میگیرد .در راستای

کشور مسائلی از جمله ضعف نگرش در برنامه ریزی ،فقدان

پاسخگویی پایدار به این نیازها ،میبایست از تمامی

نظام مدیریت ،عدم تحقق عدالت فضایی ،جریان های قدرت

پتانسیلهای موجود در شهر و طبیعت موجود در آن بهره

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

جست [ .]23به عبارت دیگر ،مفهوم پایداری به دنبال دستیابی

همچنین ارتقای کیفیت محیطی مناطق تاریخی را در ارتقای

به «علم مبتنی بر مکان ،مبتنی بر شناخت و بهبود روابط پویا

کالبدی -فضایی ارزش های شهری قابل توجه دانسته و معتقد

بین خدمات اکوسیستمی و رفاه انسانی با استفاده از روشهای

است می تواند در تداوم تاریخی -فرهنگی و ارتقای فرهنگی

صریح و شفاف است» [ .]16در نتیجه بازترسیم اصول و

جامعه تاریخی نیز مؤثر باشد .لذا بر ضرورت بازآفرینی و

قواعد حفاظت بر اساس شاخص های ارزش و اصالت زمانی

احیاء مناطق تاریخی تأکید می نماید [.]62

موفق است ،که در هماهنگی کامل با مفاهیم پایداری و توسعه
پایدار شهری قرار گیرد.

فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان
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نگاه جامع به بازکاربست همساز؛ نیازمند نگاه جامع به توسعه

نگاه نوآورانه به فناوری اطالعات و ارتباطات ،زمینه ساز

پایدار شهری است .از این رو استفاده مجدد از میراث صنعتی

موفقیت در جهان کنونی محسوب میشود .نوآوری همیشه

نیازمند بازکاربست سبز همساز است؛ نوعی از بازکاربست

در رابطه با رقابت بسیار مهم بوده است .این شامل فرایندهایی

هماهنگ با محیط زیست .برنامه ریزی شهری از  3منبع

است که در زمینه های مختلف تأثیر می گذارد و باید برای

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

توسعه وابستگی متقابل فعال بین مردم و فناوری به توسعه

عملکرد معماری و معماری منظر ،ایده تبدیل مجدد مکان

فناوری اطالعات و ارتباطات متکی باشند .این یک اکوسیستم

های صنعتی متروکه را برای تبدیل آنها به مکان های میراثی

ایجاد می کند که در آن منابع انسانی ،فنی و اقتصادی متعددی

یا تبدیل آنها به مکان های دیگر برای مصارف اقتصادی،

در قالب اجزای ضروری هوش گردشگری با هم ترکیب می

اجتماعی یا فرهنگی اتخاذ می کند [ .]24به عنوان مثال ،در

شوند [ .]28سیستم های هوشمند در گردشگری اطالعات

سال  ،1985معمار منظری مانند پیتر التز توانست با استفاده

مربوطه ،حمایت بیشتر ،تحرک بیشتر و در نهایت تجربه

از روشهای خاص و رویکرد فراصنعتی برای تغییر و احیای

گردشگری لذت بخش تری را در اختیار مصرف کنندگان و

منظر ،در مکانهای صنعتی متروکه ،مداخله واقعگرایانه داشته

ارائه دهندگان خدمات قرار می دهند .بنابراین ،اگر سیستم

باشد و به آنها جان تازهای بخشید( .نمودار)1

های هوشمند با توجه به نیازهای شخصی و موقعیتی کاربر

فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از مشخصات این

در جمع آوری و پیش پردازش اطالعات کمک کنند ،می

دهه ،نقشی کلیدی در تغییرات وسیع جهان معاصر دارد .نقش

توانند ارزش باالیی ارائه دهند [.]29

فناوری در گردشگری میراث صنعتی از جایگاه ویژه ای

بر اساس چارچوب مفهومی پژوهش ،تنها رویه ای می تواند

برخوردار است .در چند سال گذشته  ،استفاده از فناوری های

با نیازهای واقعی بازکاربست همساز در نمونه های معماری

جدید به طور تصاعدی رشد کرده است و در همه جنبه های

و شهرسازی معاصر ایران هماهنگ باشد که از فرهنگ

زندگی ما نفوذ کرده است .این امر بر نحوه تجربه میراث

اسالمی و ایرانی ریشه بگیرد .معماری اسالمی ایران یک سنت

جوامع مختلف در سراسر جهان  ،اعم از خود یا فرهنگهای

معماری پایدار برای تمامی دوران هاست [ ]35-30و

دیگر  ،تأثیر گذاشته است .مردم به طور فزاینده ای با سایت

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

ها و بناهای تاریخی روبرو می شوند و از طریق رسانه های

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

دیجیتالی  ،گذشته را در قالب بازسازی های مجازی ،نمایش

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

دیجیتالی مصنوعات ،فیلم های آنالین و غیره می آموزند

به فناوری اطالعات و ارتباطات ،همراه با توجه به مفاهیم

[ .]26با تمام تأثیرات جهانی شدن  ،کستر ( )2009می گوید

واالی فرهنگ اسالمی و ایرانی مورد نظر خواهد بود .فناوری

که مدل جدید گردشگری جهانی باید به شیوه ای پایدار

اطالعات و ارتباطات در مرکز ایجاد خالقیت و رونق تاثیر

توسعه داده شود ،که در آن ارزیابی عالئم فرهنگ ها و هویت

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

های محلی ،مزایای اقتصادی و اجتماعی ،حفظ محیط زیست،

بندی نمود که:

و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوری های

▪

بازیگران خصوصی معاصرسازی پایدار از طبقه

تجدیدپذیر در برنامه ریزی گردشگری اولویت دارد []27

خالق برای تحریک معاصرسازی پایدار بناها و آثار

بنابراین برنامه ها و سیستم عامل های جدید با ایجاد تعامل

میراث صنعتی استفاده می کنند.

آسان و دائمی با منابع ارائه شده ،فرصت های بزرگی را برای
جلب توجه میراث صنعتی به عموم مردم ایجاد کرده اند [.]28

▪

معاصرسازی پایدار و بازآفرینی فرهنگی بر اساس
دیدگاههای بازیگران خصوصی و شرایط خاص
شهری شکل میگیرد.
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▪

▪

معاصرسازی نیازمند نوآوری مدیریتی با رویکرد

تجزیه و تحلیل محیطی بخش مهمی از فرآیند برنامه ریزی

راهبردی است که در رشد گردشگری سرمایه

) برای SWOTمدیریت استراتژیک است .چارچوب سوات (

گذاری نماید.

شناخت نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها ،تهدیدها؛ توسط

ایده معاصرسازی پایدار در شهر خالق از پایداری

بسیاری به عنوان یک ابزار تحلیلی پیشنهاد شده است که باید

اجتماعی پشتیبانی می کند.

برای طبقه بندی عوامل محیطی مهم داخلی و خارجی برای
سازمان استفاده شود .تحلیل سوات به دلیل سادگی و کاربردی
بودن آن مورد ستایش قرار گرفته است .به عنوان یک
چارچوب به طور گسترده ای پذیرفته شده است ،اما ،به طور
کلی ،استفاده از آن به طور غیرانتقادی پذیرفته شده است .به
موقع است که ارزش آن به عنوان یک ابزار مدیریت راهبردی
مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد .اگر به طور ساده استفاده شود،
چارچوب سوات یک ابزار ساده و ساده است که ممکن است
منجر به خطاهای راهبردی شود .تجزیه و تحلیل دقیق تر با
استفاده از چارچوب های مکمل می تواند بر کمبودهای ذاتی
سوات غلبه کند .سوات نباید به عنوان یک ابزار تحلیلی
استاتیک با تأکید صرف بر خروجی آن در نظر گرفته شود.
باید به عنوان بخشی پویا از فرآیند مدیریت و توسعه کسب
و کار استفاده شود .علیرغم برداشتهایی که اغلب توسط

نمودار  .1چارچوب مفهومی پژوهش در تحلیل کارایی تلفیق فناوری

بسیاری از نویسندگان درباره این موضوع ایجاد میشود و

اطالعات و ارتباطات با راهبردهای سبز برای معاصرسازی سایت

برنامهریزی راهبردی را بهصورت نظاممند ،متوالی و منطقی

سیلوی تهران

مواد و روش ها
سوال اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان از تلفیق
فناوری اطالعات و ارتباطات با راهبردهای سبز برای
معاصرسازی سایت سیلوی تهران استفاده کرد؟ و مهمترین
راهبردهای موثر در موفقیت هرچه بیشتر این فرآیند کدام
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
است کاربردی که بتوان بر اساس آن از ظرفیت فناوری
اطالعات و ارتباطات برای معاصرسازی پایدار بناها و آثار
میراث صنعتی استفاده کرد .از رو استفاده از برنامه ریزی
راهبردی ،در اولویت روش شناسی تحقیق قرار می گیرد.
فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان

به تصویر میکشند ،واقعیتهای برنامهریزی نشان میدهد که
فرمولبندی راهبردی به احتمال زیاد تا حدودی افزایشیتر،
غیرعقالنیتر و نامنظمتر است .استفاده از چارچوب سوات
بیشتر با رویکرد «مکانیستی» مرتبط است و در نتیجه این
ارتباط آسیب می بیند .تحلیل سوات نباید مکانیکی باشد.
اتخاذ رویکرد پیشنهادی در اینجا با تاکید بر ارزش های
فرآیند و همچنین خروجی آن به شدت توصیه می شود [-47
 .]48البته برخی اعالم می کنند که تحلیل سوات به عنوان
ابزاری برای هدایت برنامه ریزی راهبردی به دلیل ماهیت
ذهنی ،غیر سیستماتیک و غیرکمی آن که فاقد قدرت پیش
بینی است ،معیوب است؛ که این نشان از عدم آگاهی از
ضرورت برخورد کیفی با موضوعات فرهنگی و اجتماعی
مانند طرح های توسعه پایدار شهری است [ .]49-62پژوهش
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به همین سبب ،نگاه راهبردی را در روش شناسی خود

در این تحقیق برای دستیابی به راهبردهای مناسب برای

انتخاب کرده است.

معاصرسازی و باز زنده سازی این مجموعه از تکنیک سوات
که یک روش مناسب برای ارزیابی کیفی عوامل داخلی و

خارجی است ،برای  4مولد (طراح ،کارفرما ،استفاده کننده،

عوامل با یکدیگر ماتریسی حاصل میشود که امکان تدوین

قانونگذار) استفاده شده است .در این روش ابتدا نقاط قوت

چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت [ :]18تهاجمی ( ،)SOمحافظه

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

کارانه ( ،)STرقابتی ( )WOو تدافعی ( )WTرا فراهم میکند.

پیش رو در ارتباط با عوامل خارجی بررسی و از ترکیب این

شناسایی عوامل داخلی

شناسایی عوامل خارجی

فرصت ها

تهدیدها

ضعف ها

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

کارفرما

قوت ها

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

استفاده کنندگان

قانونگذار

طراح

ترکیب عوامل داخلی و خارجی

ماتریس سوات
نمودار  .2دیاگرام روش تحقیق بر اساس مدل سوات

سایت سیلوی تهران به عنوان یک اثر شاخص از میراث

تهران و در نزدیکی ترمینال جنوب (پایانه جنوب) واقع شده

مشترک معماری ایران و آلمان ،و میراث مشترک ایران و

است .از شمال به بلوار بعثت ،از غرب به خیابان امامی ،از

روسیه از ارزش های باالیی برخوردار است .سیلوی تهران در

نوب به خیابان هالل احمر و از شرق به بزرگراه شهید رجائی

دوره پهلوی اول توسط روس ها ساخته شده و در تاریخ 19

منتهی می شود .یکی دیگر از مشهورترین بناهای این

مرداد  1384با شماره ثبت  12782بهعنوان یکی از آثار ملی

محدوده ،خود کارخانه چیت سازی است که مربوط از آثار

ایران به ثبت رسیده است .این مجموعه در زمینی به مساحت

میراث صنعتی مشترک ایران و آلمان و میراث مشترک ایران

 190هزارمترمربع در ضلع جنوب غربی چهار راه چیت سازی

و بریتانیا است .متاسفانه این بنا به علت سودجویی مالکان در
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آستانه تخریب قرار دارد و زنگ خطری است برای سایت
سیلوی تهران که ممکن است در صورت عدم اقدام به موقع،
در اختیار افراد سودجو قرار گیرد.
بعد از به قدرت رسیدن پهلوی و با دریافت حمایت آلمان در
فاصله میان دو جنگ جهانی ،اقدامات عمرانی زیادی در
سراسر کشور آغاز شد .یکی از بناهای این دوره سیلوی 6400
تنی تهران است .آغاز فرآیند طراحی و ساخت این بنا به تاریخ
 19تیرماه  1314و تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام در
شرکت سهامی تثبیت غله باز می گردد .بر اساس شواهد

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

تاریخی و یادداشت های مارتین هافمن ،2طراح اصلی پروژه
آلمانیها بودند .زمانی که اتو شونمان 3با منینگِر 4و

سِموس5

وارد ایران می شود ،گروه قابل مالحظه ای از طراحان و
مهندسان را به کشور دعوت می کند و نتیجه آن ساخت و
طراحی بناهای مختلف در سراسر کشور است .با توجه به
سیاست موازنه مثبت پهلوی اول ،شرکت هایی از اتحاد
جماهیر شوروی برای عملیات ساخت استخدام شدند تا میان
دو گروه رقیب اروپایی تعاملی برقرار شود؛ هرچند هِر
اشمیت 6اتریشی تا انتهای کار نظارت عالی پروژه را بر عهده
داشت و شخص شاه گزارش می داد .این بنا در  1318به طور
رسمی افتتاح شد .سیلوی  6400تنی تهران  202کندو به

شکل  . 3شرایط امروزین سیلوی تهران که سبک معماری بروتال و
مدرن اولیه در آن مشاهده می شود

شکلهای دایره ای ،ستاره ای ،ذوزنقه ای دارد که قطر دایره ها
 6متر ،ارتفاع برج کار  46متر و ارتفاع کندوها  23متر است.

یافته ها
پس از بررسی سایت و تحلیل شرایط ،مهمترین محورهای
سوات در قالب های زیر جمع بندی شدند که به اختصار در
قالب جداول برنامه ریزی راهبردی معرفی می شوند .ماتریس
ارزیابی عوامل خارجی و داخلی راه حلی راهبردی برای
هدایت بازکاربست همساز سایت سیلوی تهران محسوب
میشود .همه عوامل درونی و بیرونی از اهمیت یکسانی
برخوردار نیستند [ ،]6بنابراین تمامی این عوامل و بیان
صریح ،زمینه را برای تعیین هدف و استراتژی فراهم می کند

شکل . 1نمای سیلوی تهران از بلوار بعثت

[( .]15جدول 1و)2
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جدول  .1فهرست عوامل داخلی موثر بر مجموعه
عوامل داخلی موثر

S1

آلمان ( )1939-1941است.
ساختمان و ماشین آالت توسط وزارت میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی ایران در فهرست میراث
ملی ثبت شده است.

قوت

S4

اتاق ها و سالن های انعطاف پذیر در مقیاس بزرگ

S5

حسن نیت مطبوعات و رسانه ها به سمت استفاده مجدد تطبیقی

W1

ساختمانهای اصلی قدیمی و آسیب دیده هستند

W2

قسمت اصلی سایت متروکه و رها شد ه است

W3

ضعف در سیاست های جذب مشارکت عمومی

W4

تعداد بسیار کمی درخت در سایت

W5

محدودیت بودجه ملی برای نوسازی سیلو

عوامل مضر

ضعف

S3

فرم برجسته و طراحی ظریف

عوامل مفید

S2

)  ،سوئیس ( )1937-1941و Estro 1939-1935سیلوی تهران "میراث مشترک" ایران  ،روسیه (شرکت

جدول  .2فهرست عوامل خارجی موثر بر مجموعه
عوامل خارجی موثر

O2

برخورداری از پشتیبانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران

O3

سایت در کنار کارخانه پنبه تهران است

O4

سایت جنب ایستگاه اتوبوس تهران جنوب است

O5

افراد ساکن واقعی به توسعه مجدد سبز و امکانات جدید مانند مجتمع های ورزشی  ،پارک ها  ،مسیر حرکت و

عوامل مفید

فرصت

O1

دسترسی آسان به خیابانهای اصلی

غیره نیاز دارند.

O7

الزام جدید اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران به استودیوها و خوابگاههای آموزشی جدید

T1

فناوری های نوظهور در ذخیره گندم

T2

مقررات محکم محیطی جدید که مانع حمل و نقل گندم برای کامیون ها می شود

T3

ساکنان کم درآمد منطقه و محله

T4

( )ROCیا بازده هزینه ( )ROIخطر بازگشت سرمایه

T5

احساس امنیت در محله

T6

در بین نسل جوان ناشناخته است

تهدید
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ماتریس ارزش گذاری عوامل داخلی و خارجی ،در عمل

بندی و ارزیابی کنند .همچنین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

نوعی ماتریس راهبردی و آینده نگر است .ماتریس ارزیابی

( ،)IFEنقاط قوت و ضعف عمده در زمینه های عملکرد را

عوامل خارجی ( ،)EFEبه استراتژی ها اجازه میدهد اطالعات

خالصه و ارزیابی میکند و همچنین مبنایی برای شناسایی و

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جمعیت شناختی ،زیست

ارزیابی روابط بین آن مناطق فراهم میکند [( .]15جدول

محیطی ،سیاسی ،دولتی ،حقوقی ،فناوری و رقابتی را جمع

شماره 3و)4

جدول  .3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی بر  4مولد
طراح
عوامل داخلی

قوت

ضعف

قانونگذار

وزن

وزن

نهایی

رتبه

وزن

وزن
نهایی

کارفرما
رتبه

وزن

استفاده کنندگان

وزن
نهایی

رتبه

وزن

وزن
نهایی

رتبه

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

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

1.00

2.77

--

1.00

2.88

--

1.00

2.85

--

1.00

2.82

---

مجموع

جدول  .4ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بر  4مولد
طراح

عوامل
خارجی

وزن

وزن
نهایی

قانونگذار
رتبه

وزن

وزن
نهایی

کارفرما
رتبه

وزن

وزن
نهایی

استفاده کنندگان
رتبه

وزن

وزن
نهایی

رتبه

فرصتها
تهدیدها

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

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

1.00

2.58

--

1.00

2.62

---

1.00

2.59

---

1.00

2.65

---

مجموع

تحلیل نتایج حاصل از بررسی ماتریس عوامل داخلی و

Yها متعلق به عوامل خارجی است .در تحلیلی مدل ،SWOT

خارجی ،نگاه راهبردی عمیقی را نسبت به سایت سیلوی

نمودار شماره  2وضعیت استراتژیکهای ()SO,ST,WO,WT

تهران به دست می دهد .مجموع نمرات عوامل داخلی و

را در سایت کارخانه سیلوی تهران بیان میکند و نشان میدهد

خارجی محاسبه شده در  4مولد (طراح ،کارفرما ،قانونگذار،

که استراتژی قالب ،از نوع استراتژی تهاجمی بوده که با

استفاده کننده) (جدول  )5در ماتریس  IEجایگذاری میشود.

برطرف نمودن نقاط ضعف و تهدیدها ،قابلیت بازسازی و

در این ماتریس محور  Xها متعلق به عوامل داخلی و محور

نوسازی را دارا می باشد.

جدول  .5میانگین امتیاز عوامل داخلی و خارجی بر اساس امتیازهای محاسبه شده برای  4مولد
عوامل خارجی

عوامل داخلی
مولدها

قوت ها

ضعف ها

فرصت ها

تهدیدها

طراح

Strengths
2.03

weaknesses
0.74

opportunities
1.9

Threats
0.68

قانونگذار

2.08

0.8

1.89

0.73

کارفرما

2.06

0.79

1.85

0.74

استفاده کننده

1.98

0.84

1.92

0.73

میانگین

2.04

0.79

1.89

0.72

S

3

استراتژی تهاجمی

استراتژی محافظه کاران
2
1

4

3

2

1

0

T

O

0
-1

-2

-3

-4

-1
-2
استراتژی تدافعی

-3

استراتژی رقابتی

W
نمودار  .3حوزه مداخله سوات بر اساس میانگین عددی محاسبه شده برای  4مولد
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بحث و نتیجهگیری

به مردم به عنوان میراث صنعتی ،نقش بسزایی را

استخوان بندی شهر و عناصر متشکله آن بستری هستند که

در جذب سرمایه میتواند ایفا کند.

حیات مدنی و زندگی شهری در آن جریان می یاد .بافتهای

 -2راهبردهای محافظه کارانه ( )STکه هدف آن به

کهن شهری و بناهای صنعتی نیز عضوی از این بستر هستند

حداکثر رساندن نقاط قوت درونی و به حداقل

که بی مهری به آنها به متروکه شدن و تخریب شدن آن می

رساندن تهدیدات است ،شامل :فضاسازی مناسب

انجامد و شهر را از درون و بیرون دچار مشکل میکند .تهیه

و تامین حس امنیت و زیباسازی آن منطقه کمک

فهرستی از نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدها و نتایج

موثری به جذب گردشگران میکند و بستری را برای

بدست آمده از سوات و ارائه راهبردهای موثر منطبق بر

اشتغال زایی در آن منطقه فراهم میکند.

استراتژی های تعریف شده ،نشان میدهد که سایت سیلوی

 -3راهبرد رقابتی ( )WOکه با کاستن از ضعفها بتواند

تهران پتانسیل تبدیل شدن به یک محیط اجتماعی و فرهنگی

حداکثر استفاده را از فرصتهای موجود ببرد ،شامل:

برای حفظ و رونق اقتصادی آن منطقه را دارا می باشد و

طراحی فضاهای سبز و کارآمد به کاهش آلودگی

میتوان آن را به عنوان یکی از سایت های میراث صنعتی

آن منطقه کمک کند و هم از دید بصری و هم

مدرنیته شده معرفی کرد .راهبردهای ارائه شده برای حفاظت

جذب گردشکر ،بسیار موثر است ،توجه به دیگر

و بازسازی مجموعه و سایت سیلوی تهران عبارتند از:

سایتهای صنعتی متروکه که در همجواری این

 -1راهبردهای تهاجمی ( )SOکه به نقاط قوت درونی
و فرصتهای خارجی توجه دارد ،با توجه به پیشینه

مجموعه قرار دارند و تدوین اقداماتی برای
بازسازی آنها.

تاریخی این مجموعه ظرفیت تبدیل شدن به موزه

 -4راهبرداهای تدافعی( )WTکه هدف آن کاهش

تاریخی-صنعتی را دارا می باشد  ،جلب حمایت از

ضعفهای سیستم به منظور کاستن و خنثی سازی

وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی،

تهدیدات میباشد ،شامل :طراحی کاربری های

کمک به جذب سرمایه و جلب گردشگران خارجی

مناسب و مورد استفاده مردم مطابق با نیازهای مردم

و خارجی میکند ،حمایت گرفتن از نهادهای دولتی

منطقه باشد در صورتیکه هزینه های اضافی را به

مانند سازمان غالت و دانشکده های کشاورزی

مردم آن منطقه برای استفاده از آنها تحمیل نکند ،با

منجر به طراحی فضاهای آموزشی و ورکشاپ ها

توجه به بودجه در نظر گرفته شده از اقدامات

برای باال بردن سطح علمی کشاورزان ،طراحی

پرهزینه برای بازسازی و نوسازی در آن جلوگیری

مکانهای فرهنگی و تفریحی با توجه به ارزشهای

کرد ،با توجه به موقعیت قرارگیری این مجموعه و

اصیل ایرانی مطابق با نیازهای مردم آن منطقه،

قدیمی بودن تجهیزات ،از آن به عنوان کارخانه نمی

قابلیت تبدیل شدن به یک سایت زیست محیطی و

توان استفاده مجدد کرد زیرا باعث افزایش آلودگی

تامین انرژی مجموعه و منطقه از منابع تجدید پذیر

و ترافیک میشود.

مانند استفاده از پنلهای خورشیدی برای تامین برق
مورد نیاز ،طراحی مسیر اختصاصی از ایستگاه
اتوبوس نزدیک به سایت برای دسترسی آسان و در
آخر مطبوعات و تبلیغات موثر در شناسایی سایت
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تشکر و قدردانی :نویسندگان مقاله مراتب سپاس خود را از
دکتر  Filippo Pivaاز مدرسین گروه معماری ،دانشکده هنر
و معماری ،دانشگاه بولونیا  ،بولونیا  ،ایتالیا اعالم می دارد.
تاییدیههای اخالقی :تمام اصول اخالقی در زمینه چاپ و
نشر این مقاله رعایت شده است.
تعارض منافع :موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.
سهم نویسندگان در مقاله  :مهکامه مقصودزاده (نویسنده
اول) ،نگارنده اصلی مقاله ،پژوهشگر اصلی ،برداشت میدانی،
نمودار  .4الگوی راهبردی هدایت به کارگیری فناوری اطالعات و
ارتباطات در معاصرسازی پایدار سایت سیلوی تهران

مهمترین اقدامات برای تاثیر بهینه و موفقیت چشمگیر

تدوین محتوا با سهم ( ،)%50طاهره نصر (نویسنده دوم)،
روش شناس ،مدیریت نتایج ،پژوهشگر اصلی با سهم (.)%50
منابع مالی :موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.

معاصرسازی پایدار بناها و آثار میراث صنعتی با تکیه بر
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات عبارتند از:
▪

تاکید پیوسته بر سیاست های ایجاد شغل دیجیتال
به عنوان زمینه اقتصاد کم کربن

▪

افزایش زیرساخت های فناوری اطالعات و
ارتباطات و دیجیتال در مناطق میراثی با هدف
دست یابی به پایداری

▪

توسعه زیرساخت ها و امکانات آموزشی و توسعه
کاربرد اقتصادی مبتنی بر فناوری اطالعات و
ارتباطات برای جوانان

▪

حمایت فرهنگی و اجتماعی از اقشار کمتر
برخوردار جامعه برای هماهنگی توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات مهارت ها به منظور کاهش
شکاف دیجیتال بین نسل ها

▪

تامین برابری در آموزش فناوری اطالعات و
ارتباطات به ویژه در مناطق ضعیف تر شهر

بازطراحی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات برای رونق
اقتصاد ملی و بین المللی با تاکید بر سالمت ،دولت
الکترونیک ،تجارت الکترونیک و غیره
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