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در فرآیند توسعه  یاقهوهساختارهای طراحی سیلوهای واقع در اراضی 

 )مطالعه موردی: سیلوی گندم شیراز( مجدد شهری
 ۲ هدی شیبانیم، *۱ مریم داودی

 ma.d.ssa.9@gmail.comشیراز.  ،دانشگاه آزاد اسالمی شیراز دانشجوی کارشناسی ارشد -۱

 تهران. ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی -۲

 

 

 

 دهکیچ
را در محدوده خارج از شهر بسیاری از صنایع و تجهیزات  ،رشد شتابان شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ

شهری و اجتماعی در شهرهای  یهایناسازگارو  زیست محیطی یهایآلودگایجاد  ه است. این صنایع به دلیلشهرها قرار داد

ن ای خالی و بال استفاده ضیشدند. در نتیجه ارا درون شهری یهاطیمحبه ترک  از سوی مسئولین ذی ربط ملزم ،امروزی

بال  ،خالی یهانیزمشناخته شده و شامل  یاقهوه یهانیزماین نوع اراضی تحت عنوان  صنایع در داخل شهر باقی ماندند.

 در سالهای اخیر .باشدیمصنعتی و نظامی  یهایکاربرو سایر  هاکشتارگاه ،سیلوها ،کارخانجات ،صنایع ٔ  آلودهفاده و است

ا سیلوه استفاده مجدد از این اراضی جهت احیای وضعیت عملکردی و رفع کمبودهای خدماتی مورد توجه قرار گرفته است.

و در  مستحکم و پا برجایی را از خود به جا گذاشته یهاسازهکم و  یهایندگیآالهستند که  یاقهوه یهانیزمجمله از 

به  ،این مقاله در صدد است که با معرفی انواع اراضی شهریپتاسیل های مناسبی را جهت توسعه مجدد دارند. نتیجه 

 -و با روش توصیفی یاکتابخانهرا در توسعه پایدار شهری به وسیله ابزار  هاپرداخته و نقش آن یاقهوهشناسایی اراضی 

و روش تکوینی و موردی به بررسی مصادیق جهانی بازسازی  یاکتابخانهتبیین کند. سپس با استفاده از ابزار  ،تحلیلی

اختار سسپس  .پردازدیمبا معرفی سیلوی گندم شیراز به ارائه راهکار های طراحی پیشنهادی این سیلوها سیلوها پرداخته و 

 ،روش طراحی ،نوع مداخله ،را در پنج دسته کاربری در فرآیند توسعه مجدد یاقهوه یهاتیساراحی این نوع پیشنهادی ط

 .کندیمدر قالب دیاگرام ارائه  افزودن یا کاستن عناصر و مصالح

 

 .سیلوی گندم شیراز ،لویتوسعه مجدد س ،داریتوسعه پا ،یتوسعه مجدد شهر ،یاقهوه یاراض :یدیلک یهاواژه

 

 مقدمه -۱
 یهایزیرو برنامه  یمسکون یهابافتش یافزا ،به کالن شهرها یتیهجوم جمع ،با توجه به رشد و گسترش شهرها ،امروزه

ز د. اشدن تبدیلناسازگار و نا مناسب  یهایکاربربه  ،سابق یهاطیمحدر  موجود مناسب یهایکاربراز  یاریبس ،یشهر نینو

محاصره  یمسکون غالبا   یهابافتگذشته با  انیسال یاشاره کرد که ط یشهر درون اراضی صنعتیبه  توانیم هایکاربر نیا ٔ  جمله

ل شهرها منتقاز و به خارج  شهری گشته یهاطیمحملزم به ترک از آنها  یاریبس ،جهت نینهادند. به هم یگشته و رو به ناکارآمد

 یتحت عنوان اراض هاعرصه نیاز ا یادسته. شوندیممحسوب  یناکار آمد شهر یهاعرصه ،به جا مانده از آنها ی. اراضاندگشته

عه با توجه به این که توس. سازدیم ریناپذ زیشهرها را گر ٔ  توسعه ،شده ادی یتیهجوم جمع ،زین یاز طرف .شوندیم شناخته یاقهوه

 مناسب یهاروش ٔ  لهیبوسآنها  یایاحشناسایی صحیح این اراضی و  ،انواع توسعه شهری بوده نیترمهماز درونزا یا درون شهری 

هستند که  یاقهوه یاز جمله اراض لوهایسفرصتی جهت توسعه مناسب شهری خواهد بود.  ،یدرون شهر یهابافتدر  یطراح

را جهت  یمناسب یهافرصتمجدد آنها  ٔ  توسعهمستحکمی دارند. از همین رو  یهاسازهبوده و  ساده و امکان پذیر هاآن یاکسازپ

 .دهندیمطراحان قرار  اریمنحصر به فرد و کارا در اخت یفضاها نشیآفر
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 روش تحقیق -۲
 یاگونهبه  بوده یبیترک قیرا دارد. روش تحق یتوسعه شهر یهاطرحاستفاده در  تیآن قابل جیبوده و نتا یکاربرد قیتحق نیا

به  یلیتحل -یفیروش توص قیپرداخته و سپس از طر یاقهوه یبه ادراک مفهوم اراض یاکتابخانهکه در ابتدا با استفاده از منابع 

. سپس با شودیممطرح  لوهایو به طور خاص س یاقهوه یو ارتباط آنها با اراض رهیو غ داریپا ٔ  توسعهمباحث توسعه مجدد و 

ز با استفاده ا. شودیمدر جهان پرداخته  افتهیتوسعه  یلوهایس یمورد یهانمونه یبه بررس یو مورد ینیاستفاده از روش تکو

تحلیلی به شناخت بستر موجود سیلوی گندم  -نقشه ها و تصویر های موجود و دریافتی از شهرداری شیراز, به روش توصیفی

رائه ا اگرامیدر قالب د یچارچوب ،توسعه مجدد ندیدر فرآ لوهایمناسب س یطراح یدر راستا ،زین انیدر پاشیراز پرداخته می شود.

 .شودیم

 

 مبانی نظری

 یشهر یاقهوه یاراض ییشناسا -۳
و در  تیاز لحاظ مالک یاراض نی. اشودیشهرک اطالق م ایشهر  میداخل در محدوده و حر یاراض هیبه کل ،یشهر یاراض

اعالم شده و  یمل یهانیو زم یو عموم یدولت یدولت، نهادها و ارگانها تیدر مالک ینهای)زم یعموم یبه سه دسته: اراض ران،یا

 زیو ن یقیاشخاص حق تیدر مالک یهانی)زم یخصوص یوقف خاص و عام( و اراض ردمو یهانیموقوفه )زم یموات و...(، اراض

 میتقس ریبا یموات و اراض یاراض ر،یدا یبه سه نوع: اراض اءیو از لحاظ سابقه عمران و اح یبند( دسته یخصوص یاشخاص حقوق

 میتقس سبز یهانیزمو  یاقهوه یهانیزم ،یخاکستر یهانیزم: ٔ  دستهبه سه  یاراض زیدر خارج از کشور ن[ ۱]. شوندیم یبند

 :کندیم انیرا ب یاراض نیا فیتعار ری. جدول زشوندیم

 

 کشور از خارج و داخل در یشهر هایزمین یبند میتقس -1 جدول

 کشورهاسایر  ایران

نوع 

 زمین
 تعریف نوع زمین تعریف

اراضی 

 دایر

عمران و آبادی داشته و مورد  ٔ  سابقه

 [۱]استفاده است. 

زمین 

 خاکستری

اداری،  هایمجموعهساخت و ساز ) ٔ  سابقهزمینی که 

 تجاری و ...( دارد ولی متروکه شده است.
[۲] 

اراضی 

 بایر
عمران داشته ولی رها شده است.  ٔ  سابقه

[۱] 
 ایقهوهزمین 

توسعه یافته )با کاربری و اهداف صنعتی( ولی در حال  قبال 

 حاضر رها شده و بال استفاده است.

[۳] 

اراضی 

 موات
 زمین سبز [۱]سابقه عمران نداشته و ندارد. 

زمینی که به طور طبیعی شکل گرفته و توسعه نیافته 

 است.

[۴] 

 

 یو انبارها هاساختمانرهاشده،  هاکارخانهبوده )شامل  یعملکرد صنعت یکه درگذشته دارا ییهانیزم ریچند سال اخ در

 یگدر معرض آلود ایشده و  یباشد، دچار آلودگ یپسماند صنعت یو دارا اندبوده یکه سابقا  دچار آلودگ ییهاساختمانو  یصنعت

 یاراض ایسوخته  یار دارند، به عنوان اراضشهر قر یدر قسمت صنعت ایبزرگ و  یشهرها تیدر مرکز یقرار دارند( و از نظر مکان

 یاز حد مجاز باشد، اراض شیبها آن یندگیآال زانیکه م یهانینکته اشاره کرد که زم نیبه ا دی. باشوندیشناخته م یاقهوه

 [۳]. شودیمحسوب نم یاقهوه
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 یسکونم ایو  ینظام ،یکشاورز یبلکه اراض یهستند. نه تنها عناصر صنعت تیمختلف قابل رؤ یهااسیمقدر  یاقهوه یاراض

 ([۶] ,[۵])هستند.  هانیزم نیاز ا واضح یفیتعر یدر پ یادیمحققان ز لیدل نی. به همدهندیم یدر خود جا زیرا ن

 نیا ٔ  ازجملهدر نظر گرفت.  یاقهوه یاراض ییشناسا یارهایمعرا به عنوان  ییهاشاخص توانیمفوق  فیتوجه به تعر با

 اصول اشاره کرد: نیبه ا توانیمفضاها  انیو م یاقهوه یمعرف اراض یکالبد یشاخصها

 داخل شهر باشند؛ دیبا یاراض -

 از امالک متروکه، بال استفاده و از کار افتاده باشند؛ دیبا یاراض نیا -

 یهانیبنزپمپ  رفعال،یآهن غ راه یهاستگاهیارهاشده،  ساتیمتروکه، تأس هاکارخانهآلوده و رهاشده مانند  یهامحوطه -

 [۷]. رهیو غ یصنعت یمتروکه، انبارها

 نام برد: توانیمرا  ریز یهایژگیو زین یناسازگار ٔ  جنبه از

 همجوار؛ یهایکاربربا  یناسازگار -

 ؛یارتباط ٔ  شبکه تیبا سلسله مراتب و ظرف یناسازگار -

 (؛یو منظر شهر مایس ٔ  کننده)مخدوش  یمنظر شهر ٔ  جنبهاز  یناسازگار -

 [۹و ][ ۸](. تیدر حال فعال یهایکاربر)بو، صدا، هوا، زباله، فاضالب  یطیمح ستیز یناسازگار -

 

 یاقهوه یتوسعه مجدد اراض ندیفرآ -۴
 یتوسعه مجدد شهر -۴-۱

ه ک دانندیم ییهاتیفعالو  هااستیسآن را به عنوان مجموعه  یارائه شده است. برخ یمختلف فیمفهوم توسعه مجدد تعار از

 ٔ  توسعه ندیبه عنوان فرآ یتوسعه مجدد شهر گر،ید یفیدر تعر[ ۱۰]. شودیمدر شهرها انجام  یکالبد یدر مواجهه با فرسودگ

 شیو پ شودیمشهر استفاده  یو اجتماع یاقتصاد ،یکالبد یبناها ریز یباز زنده ساز یکه برا یندیآبه کار رفته است. فر نیزم

شهر استفاده  یمیقد یهاقسمتدر  یتوسعه مجدد شهر یمعموال  برا دگاهید نی. از اگرددیمباز  یالدیم ۱۹۳۰آن به دهه  نهیزم

 :دهدیمباشد، مد نظر قرار  ریز یهایژگیواز  شتریب ای یکی یاز شهر را که دارا ییهاهیناح ند،یفرآ نی. اشودیم

 کم است؛ اریکه استفاده از آن بس ینیزم -

 باشد؛ یکه رو به زوال و خراب یاشدهساخته  طیمح -

 [۷]آن محدود شده باشد.  یاقتصاد یهافرصتکه  یامحدوده -

 ایشده و  بیتخر ایبال استفاده  یهاساختمانرها شده و  یهامحوطهو داخل شهر،  ریبا یدر اراض توانیمنخست را  یژگیو

فرسوده اشاره دارد.  یهابافتدوم عمدتا  به  یژگی. وشودینم یها استفاده مناسب و کافکه از آن افتی یموجود یهایکاربر یحت

 ستیها به گونه اآن یکاربر ایندارد و  یها صرفه اقتصادآن یشهر است که استفاده کنون از ییهاقسمتسوم مربوط به  یژگیو

 ایشهر که رو به زوال رفته  یو اقتصاد ی. مناطق تجارستیقرار گرفته، هماهنگ ن یآن کاربر اریکه در اخت ینیکه با ارزش زم

 .رندیگیمزمره قرار  نیدر ا زیناسازگار ن یهایکاربر. اندشدهمتروک 

 

 داریپا ٔ  توسعهو  یاقهوه یاراض -۴-۲

 [۱۱]استوار است.  یاقتصاد یداریو پا یفرهنگ -یاجتماع یداریپا ،یبوم شناخت یداریبر سه اصل عمده پا داریپا توسعه

در  یبهره ور یبه معن زین یشهر داریتوسعه پا [۱۲]است.  ستیز طیتوسعه و مح انیتعادل م جادیا قتیدر حق داریتوسعه پا

رها شده در  یهاساختمانکه  رسدیم. در نگاه اول به نظر هاستساختمانبه استفاده مجدد از  قیو تشو نیاستفاده از زم

شاهدات ندارند؛ اما م داریبه توسعه پا یربط چیداشته و ه گریکدیبا  ینقاط مشترک کم ییو مناظر روستا یآلوده شهر یهاتیسا

 و توسعه یآلودگ ،یمانند گسترش حومه شهر یذاتا  توسط عوامل ،نیاز زم فادهاست ٔ  نحوهدر  نهایکه ا دهدیمنشان  ترکینزد

 [۱۳] .باشندیم یداریکه از اصول پا خورندیم وندیبا هم پ یاقتصاد محل



3rd International Congress on Civil Engineering, Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

 4 

ا و بهداشت، ب یمنیو در باب مسائل ا دهیشغل در هم تن جادیجامعه و ا یاقتصاد شرفتیبا پ قا یعم یاقهوه یهاتیسا طرح

 کندیم ییکمک به سزا یشهر یداریبه پا هاحومه یمقابله با پراکندگ یبرا یشهر یو استفاده مجدد از فضا هامحله یبازساز

 جادیا دیجد یشغل یهافرصترا به چرخش در آورده و  یاتیمال یهاهیپا تواندیم یاقهوه یتوسعه اراض ،گرید یانی. به ب[۱۴]

 حفاظت کند. دیجد یهاتوسعهسبز را از  یهاتیساکه  یدر حال د؛ینما

 و خالصه کرد: یگونه دسته بند نیرا ا داریبر توسعه پا یاقهوه یهاتیساتوسعه مجدد  راتیتاث توانیم نیبنا برا 

 یداریافتاده که پا انیبال استفاده و رها شده به جر ٔ  منطقه کی یاقتصاد ٔ  چرخه ،یاقهوه یهانیزمبا توسعه مجدد  -۱

 دارد؛ یرا در پ یاقتصاد

 یخواهد شد که درآمد جادیا اتیآن پرداخت مال یو در پ یی، درآمد زاهاتیسا نیا یانداختن چرخه اقتصاد انیبا به جر -۲

 را به دنبال دارد؛ یاقتصاد یداریکه پا باشدیمدولت  یبرا

را به همراه خواهد  یاجتماع یداریپا جهیشکل خواهد گرفت و در نت یتعامالت اجتماع ت،یسا کیکردن  ایبا فعال و پو -۳

 داشت.

 یهایندگیآالبردن و به حداقل رساندن  نیو از ب هاتیسا یمستلزم پاکساز ،یاقهوه یهاتیسامجدد  ٔ  توسعه اصوال  -۴

 .شوندیم یطیمح ستیز یداریموجب پا جهیآن مناطق کمک کرده و در نت کیبه سالمت اکولوژ یپاکساز نیموجود در آنهاست. ا

 یشهر یداریبه پا دنیرس یبوده و برا یداریمنطبق بر اصول پا کامال   یاقهوه یگفت که توسعه مجدد اراض توانیم جهینت در

 پرداخت. داریپا یبه توسعه مجدد اراض دیبا

 

 یاقهوه یتوسعه مجدد اراض ندیفرآ -۴-۳

ورت ص یمختلف یهاروشو سطح توسعه به  تیرینظام مد ازها،یبر ن یمختلف مبتن یدر کشورها یاقهوه یمجدد اراض توسعه

 یبروف ،دایسی. کاندپرداخته داریپا یتوسعه مجدد اراض ندیبه عنوان فرآ یبه ارائه چارچوب مناسب یپردازان متعدد هی. نظرردیگیم

 ،یوجرسین یو فناور یتکنولوژ تویانست ،ویاوها ستیز طیبه نقل از آژانس حفاظت مح چیکاس ،کایآمر یزیانجمن برنامه ر ،یو و

 و یمل یایآژانس اح ،لتونیچ ،کایآمر ستیز طیسازمان حفاظت مح ،هوالندر ،یو سازمان حفاظت تنس ستیز طیمعاونت مح

 یلک تیکه ساختار و ماه افتیدر توانیم ،آنها یارائه شده از سو اتی. با مطالعه نظرباشندیمپردازان  هینظر نیا ٔ  جملهاز  یلن

 یبا جمع بند توانیمحال  نی. با اشودیم شنهادیپ یروند ،موجود یهالیپتانسو  ازهایثابت بوده و در هر کشور مطابق با ن

 کرد: یمعرف یاقهوه یراضتوسعه مجدد ا ندیرا به عنوان فرآ ۱نمودار  ،نیماب ینقاط مشترک ف افتنیفوق و  اتینظر

  

 یتوسعه مجدد شهر ندیفرآ -۱ نمودار

 
 

 یشهر یهابافتانواع مداخله در  -۵
 یو باز ساز ینوساز ،یبه اصالت مجموعه به سه روش بهساز یوفادار زانیبر اساس م یدرون شهر یهابافتدر  مداخله

 .دهدیمو نوع اصالحات انجام شده در هر روش را نشان  فیتعار ۲. جدول شوندیم میتقس
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 شهری یهابافتانواع مداخله در  -۲جدول 

 اصالحات تعریف نوع مداخله

 بهسازی
در صورتی که کالبد از شرایط مناسبی برخوردار باشد انجام گرفته و در نتیجه 

 .گیردنمیچشم گیری در کالبد صورت  ٔ  مداخله
 محله شهری ،فضا ،وضع بنا

 نوسازی
تجدید بناها و فضاهای شهری و بازگرداندن حیات مجدد شهری به بنا یا فضا 

 با تاکید بر تغییر شکل فضا یا مجموعه شهری.

طباق و به روز کردن سازمان فضای ان

 فضایی با نیازهای روز -کالبدی

 بازسازی
فرسوده و تخریب شده را هم در کالبد و هم  کامال عناصر و فضاهای به اجبار 

 در کارکرد تغییر داده شوند.

پاکسازی و  ،آوار برداری ،تخریب

 دوباره سازی

 [۱۵]منبع: 

 

 آن یهاروشو  یدرون شهر یهابافتدر  یطراح -۶
و  دیجد یکار کردها قیتزر ایموجود و  یکار کردها یایشامل اح ،شهر یمیقد ای یدر بخش درون دیجد یساختارها جادیا

 ،نیتضاد و تبا ،قیتلف ،حفظ نما ،عبارتند از: مکتب درجه صفر هاروش نیخواهد بود. ا یکالبد راتییهمگام با تغ ،ازیمورد ن

 [۱۶] .یلیتکم ایمرکب  ،تیقابل رؤ ریغ ،تشابه ای اسیق ،داریو ناپا زیتمسخر آم

 .باشدیم یشهر یهابافتبنا در  یطراح یهاروشاز انواع  یاخالصه, ۳ جدول

 

 طراحی در بافت درونی یا قدیمی شهر یهاروشانواع  -۳ جدول

 نمونه کاربرد ویژگی مکتب

 درجه صفر

 تاریخی یهاساختمانبی اعتنایی و تخریب  -

 در پاسخگوییسرعت  -

 یکپارچگی -

 نیازهای کارکردی نیتأم
خیابان ناصر  -تلگراف خانه

 ایران -خسرو

 حفظ نما

 امکان افزایش زیر بنا با افزودن طبقات -

 امکان ایجاد تغییرات داخلی -

 ایجاد پله فرار -

بناهای سنتی و تاریخی با 

 باربر بیرونی یوارهاید

 -بنای رایشتاک در برلین

 آلمان

 تلفیق

 آشنا یهاساختمانالگو برداری از  -

 نیاز به منابع مالی فراوان -

 زمان اجرای طوالنی -

 قدیمی و درون شهری یهابافت

بناهای نئو کالسیک در 

 انهسراسر ج

 کاشان و غیره ،در ایران: یزد

 قدیمی و درون شهری یهابافت تمایز تعمدی با بافت با هدفی مشخص - تضاد و تباین
 -در پاریس ژرژ پمپیدو

 فرانسه

تمسخر آمیز و 

 ناپایدار

 موقتی -

 ایجاد تنوع -

 استفاده از وضع موجود -

 ارضای حس طنز -

 ساختارهای قدیمی
مرکز هنرهای دانشگاه سنت 

 انگلستان -اندرو

 قیاس و تشابه

 تشابه یهاجنبهتاکید بر -

 ساختاری جدید یهایژگیوحفظ برخی  -

 ساختار قدیمافتراق در عین همخوانی با  -

 ایران-دروازه دولت اصفهان ساختارهای قدیمی

 غیر قابل رؤیت
 بخشیدن اصالت به بناهای موجود -

 مخفی کردن ساختار جدید از دید ناظر -
 فرانسه -موزه لوور تاریخی عمدتا  یهاطیمح
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مرکب یا 

 تکمیلی

 فوق یهاروشترکیبی از  -

نمای ساختمان مورد نظر طراحان  عمدتا  -

 است.

همسانی با محیط پیرامون در عین مباینت  -

 با آن )جدا شدگی(

مدرن در  ٔ  وهیشبه  ییهاساختماناحداث  -

 عین حال احترام به محیط

استقرار ساختار جدید در عین حضور کامل  -

 آن

بنایی با مالحظات اجرایی یا 

 بستر یهاتیمحدود
 اسپانیا -در مادرید یاکارخانه

 و نگارندگان [۱۶]منبع: 

 

 افتهیتوسعه  یلوهایس -۷
 لویس فیتعر -۷-۱

 نیا شهی. رشودیمدانه استفاده  رهیذخ یمزرعه است که برا کیدر  یبرج بلند یبه معن لویس ،فرهنگ لغات آکسفورد در

 انسان و دام است.. هیمورد استفاده در تغذ یمواد خوراک یجهت نگهدار یانبار لویگودال است. س یبوده و به معنا یونانیکلمه 

 [۱۷] ساخته شوند. یگروه ایو  یبه شکل تک توانندیم لوهای. سشوندیم میتقس ینیمو روز ینیرزمیبه دو نوع ز لویانواع س

 

 لوهایتوسعه مجدد س یجهان قیمصاد یبررس -۷-۲

 یهاتیسااز جمله  زین لوهایس ،برخوردار بوده یاژهیو تیاز اهم یاقهوه یاصالح اراض ،افتهیدر جوامع توسعه  نکهیتوجه به ا با

به  .اندکردهرا به خود جلب  یادیتوجه طراحان ز جهیداشته و در نت ینیجهت باز آفر یمناسب یهالیپتانسهستند که  یاقهوه

 .باشدیمموجود  زین یادیز یشنهادیپ یهاطرحصورت گرفته و  نهیزم نیدر ا یادیز یمسابقات طراح لیدل نیهم

 دهیرس زیبه مرحله اجرا ن یپس از طراح ،توسعه مجدد ندیفرآ نکرد یطبه است که  یبر آثار ،مقاله نیحال تمرکز ا نیا با

ار آث نیا یدر ادامه به معرف .باشدیمدلیل انتخاب این موارد بازخورد عملی آنها و تاثیرات آن در جامعه و فضاهای شهری  باشند.

را ارائه  اندبوده لویس یکه همگ یاقهوه یهاتیسا نیتوسعه مجدد ا یجهان قیمصاد ی, جمع بند۴ جدول پرداخته خواهد شد.

 .دهدیم

 موردی باز توسعه سیلو یهانمونهجمع بندی  -۴جدول 

 نام بنا

محل 

قرار 

 گیری

شیوه 

 طراحی

نوع 

 مداخله

کاربری 

 جدید

افزایش/ 

کاهش 

 عناصر

 جزئیات و

 مصالح
 تصویر

The Green 
Silo 

 نروژ
قیاس و 

 تشابه
 بهسازی

خوابگاه 

 دانشجویی

افزودن  -

 هاپنجره

- 

 هایشیشه

 رنگی

  بتن-

Arenc Silo 
Opera 
House 

 استرالیا
حفظ 

 نما
 خانه اپرا نوسازی

افزودن  -

 پنجره

تغییر  -

کامل فضای 

 داخلی

 شیشه -

تغییر  -

 مصالح نما

 



3rd International Congress on Civil Engineering, Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

 7 

Halfweg 
Silo 

 لهستان
تضاد و 

 تباین
 نوسازی

 -اداری

 تجاری

افزودن  -

 ،پله

آسانسور و 

فضاهای 

 خدماتی

حذف پل  -

 ارتباطی

 هایپانل -

 آلومینیومی

 شیشه -

 

Malthouse 
Apartment 

 استرالیا
تضاد و 

 تباین
 مسکونی نوسازی

افزودن  -

فضاهای 

 نشیمن

افزودن -

 بالکن

افزودن 

 پنجره

 فلز -

 شیشه -

 بتن -

 

Mill 
Junction 

آفریقا 

 جنوبی

مرکب 

یا 

 تلفیقی

 نوسازی
خوابگاه 

 دانشجویی

افزودن  -

 پنجره

افزودن  -

کانتینرهای 

 رنگی

کانتینر  -

 رنگارنگ

 شیشه -

 بتن -
 

Quaker 
Square 
Hotel 

 آمریکا
حفظ 

 نما
 نوسازی

هتل/ 

خوابگاه 

 دانشجویی

افزودن  -

 پنجره

افزودن  -

 بالکن

 شیشه -

 بتن -

 

Tervahovin 
Silo 

 فنالند

مرکب 

یا 

 تکمیلی

 مسکونی نوسازی

افزودن  -

احجام 

 جدید

افزودن  -

بالکن به 

 سیلوها

 شیشه -

 فلز -

بتن  -

 سفید

بتن  -

  مشکی
 

 سیلوی گندم شیراز -۸

 پیشینه و سابقه سیلوی گندم شیراز -۸-۱

 نیاز اول گرید یلویبه همراه پنج س لویس نیاحداث شد. ا ۱۳۱۴گندم در سال  رهی, به منظور ذخرازیش یمیقد یلوهایس

. پابرجاستمحکم و  یاسازهسال هنوز  ۸۰ساخته شده و بعد از  تیفیبا ک اریبا مصالح بس هاآلمانبوده و توسط  رانیا یلوهایس

[۱۸] 
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 ٔ  اداره یهمچون گرد و خرده کاه به هوا از سو ییهایندگیآال لیبه دل لویس نیا شیسال پ نی, چند1یاظهارات جاهد طبق

 .باشدیم بالاستفادهاست و در حال حاضر متروکه و  شدهلیتعطبهداشت 

 

 بستر و مشخصات -۸-۲

شامل  لوهایس نای. دارد قرار, در خیابان حافظ هکتار ۴٫۲ یبیبا مساحت تقر ینیدر حال حاضر در زمی گندم شیراز لویس

. قطر هر هست یتن ۱۶۰۰۰ تیظرف درمجموعو  یتن ۱۰۰ یال ۶۰ نیب تیبا ظرف یاستاره یکندو ۸و  یتن ۴۰۰ یکندو ۱۱

. استمتر  ۴۸حدودا   قرارگرفته لویس نیکه در سمت راست ا ی. برج کارباشدیممتر  ۳۲متر و ارتفاع آن حدودا   ۱۰کندو حدود 

 گندم عینبوده و توز خودکارکه  یزاتی. تجهشودیمکه بر فراز کندوها قرار دارد متصل  زاتیتجه ٔ  سولهبه  ۹برج در طبقه  نیا

.است هیاز روس یواردات مانیاز بتن و س لوهایس نیا جنسبوده است.  یلیو ر یدر آن به شکل دست

 
 تصویر هوایی سایت قرارگیری سیلو -۱تصویر 

 
فرا دستدر طرح  یشهر یاراض یکاربر -1نقشه 

مشخص شده است.  روشن با رنگ کرمی ۱که در نقشه شماره  باشندیم مسکونی و فرهنگی عمدتا ی پیرامون, هایکاربر

ز جمله ا .اندگشته, فشای سبز با سبز روشن و فضاهای آموزشی با آبی مشخص یاروزهیفمذهبی با رنگ  -فرهنگی یهایکاربر

به حافظیه, باغ جهان نما, باغ و نگارخانه ملی, تاالر همایش و کنسرت حافظ,  توانیمبناهای موجود در این محدوده  نیترمهم

 و باغ ملی اشاره کرد. ی دانشگاه شیرازهادانشکده, کتابخانه ملی

 

 مداخله در سیلوی گندم شیراز -۸-۳

 ممقاو, شوندیمه مستحکم بتن آرمه به طور مستقل برای هر یک از کندوها ساخت یهاسازهاز آنجا که سیلوهای بتنی از 

هر کندو امکان مداخله و اعمال تغییرات کالبدی الزم در فرآیند  یاسازهمستقل بودن  استفاده مجدد را دارند.بوده و قابلیت 

ر دآلودگی هوای ناشی از ذخیره, بارگیری و تخلیه بار گندم در این سیلو به دلیل تعطیلی از طرفی نیز  .کندیمنوسازی را ایجاد 

 وجود دارد.امکان پاکسازی آن  یاقهوه یهانیزم یاستانداردهابه حداقل رسیده و مطابق با ل اخیر چند سا

ونه گسیلوی گندم شیراز جهت احیا و ایجاد رونق اجتماعی و اقتصادی, نیاز به تغییرات فضایی و کالبدی متعددی دارد. این 

ت کالبدی تغییرا بود. انتخاب کاربری مناسب, تغییر فضاهای داخلی,یف با نوسازی امکان پذیر خواهد طبق تعر و مداخله تغییرات

پایدار سیلو مورد توجه قرار  ٔ  توسعهاز جمله مسائلی است که در مصالح مناسب افزایش یا کاهش عناصر الزم و تعیین  خارجی,

 .ردیگیم

 

 انتخاب کاربری مناسب -۸-۴

                                                 
 غالت استان فارسمعاون فنی سازمان  -1 
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را انتخاب نمود. سازگاری از جمله  نیترمناسببر اساس چند شاخصه مکان یابی کرده و  توانیممناسب را کاربری 

را مسکونی و فرهنگی در نظر  عمدهبافت  توانیم ۲گذار است. مطابق نقشه  ریتأثاست که در روند تعیین کاربری  ییهاشاخص

 .شودیمیده با این دو عملکرد سنج هایکاربرگرفت. از همین رو میزان سازگاری سایر 
 

 
 کاربری اراضی پیرامون سیلو گندم شیراز -۲نقشه 

 

 با این دو عملکرد بدین گونه است: هایکاربرمیزان سازگاری سایر  ۵در جدول 

 

 هایکاربرسنجش سازگاری  -۵جدول شماره 

 مذهبی آموزشی تجاری مسکونی کاربری
بهداشتی و 

 درمانی

اداری و 

 نظامی

فرهنگی و 

 ورزشی
 صنعتی تاسیسات

 نا سازگار نا سازگار سازگار نا سازگار سازگار سازگار سازگار سازگار سازگار مسکونی

 سازگار فرهنگی
 نسبتا 

 ناسازگار
 سازگار

 نسبتا 

 ناسازگار
 نا سازگار

نا  نسبتا 

 سازگار
 نا سازگار نا سازگار سازگار

 

 و به این گونه دسته بندی کرد: مسکونی, آموزشی, فرهنگی توانیمپیشنهادی را بر اساس میزان سازگاری  یهایکاربربنابراین 

 .ورزشی

الزم به ذکر است که در طرح فرادست شیراز این مکان به عنوان کاربری اداری مشخص شده اما در حال حاضر تاالر شهر 

 .باشدیمدر همین سایت و در مجاورت سیلو در دست ساخت نفره,  ۲۰۰۰شامل آمفی تئاتر 

 

 روش طراحی مناسبتغییرات کالبدی و  -۸-۵

 نیترملمحتپس از انتخاب نوع کاربری, باید میزان تغییرات کالبدی احتمالی را سنجید. افزودن پنجره, بالکن و باز شو ها 

 ست.ا تغییرات در جداره بیرونی هستند. افزودن پله فرار و آسانسور و سایر فضاهای خدماتی نیز مطابق مقررات آتش نشانی الزامی

متر  ۸مزاحم( و بال استفاده و افزودن حجم با توجه به اینکه قطر این سیلوها  یوارهایدکاستن احجام اضافی )به عنوان مثال 

از لز نیز شیشه یا ف. آجر, شوندیماضافه  هاسقفاست, اقدام بعدی است. پس از آن نیز با توجه به تعداد طبقات پیش بینی شده, 

 .نهادی هستندجمله مصالح جدید پیش
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. مرکب دانست ٔ  وهیش توانیمطراحی را  ٔ  وهیش نیترمناسبالحاقی و تغییرات کالبدی مذکور, با توجه به عناصر احتمالی 

, حفظ کلیت نما الزامی بوده و سایر تغییرات متناسب با کاربری انتخابی باشدیمزیرا با در نظر گیری نوع مداخله که نوسازی 

 قیاس و تشابه و یا تضاد و تباین باشد. تواندیم

 

 یریگ جهینت -۹
با  ییبناها لوهایکه س ییاست. از آنجا ریاجتناب نا پذ یامر ،جهت توسعه مجدد شهرها یاقهوه یشدن با اراض مواجه

 یندگیآال زانیو م هاسازه نیا حیبرخوردارند. لذا ادراک صح یاژهیو تیاز اهم ،مناسب جهت استفاده مجدد هستند یهالیپتانس

)مذکور در  یاقهوه یمراحل الزم مطابق با روند توسعه مجدد اراض ی. پس از طتتوسعه مجدد آنهاس نیآغاز ٔ  نقطه ،آنها

 یهاسازه نیمجدد به ا اتیح ،یو منطق حیصح ی. چرا که با طراحشودیمپرداخته  یطراح ٔ  مرحله(, به نیشیپ یهاقسمت

 داشت. دبه دنبال نخواه یو اقتصاد یاجتماع یداریصورت پا نیا ریمتروکه باز خواهد گشت. در غ

 نیمناسب و کارآمد ا یجهت طراح یبه چهارچوب کل توانیم ،و اجرا شده در سطح جهان افتهیتوسعه  یلوهایس یبررس با

ارآمد ک یطراح یساختارها ،در پنج دسته ،مطالب فوق الذکر هیکل یبا جمع بند ریز اگرامی. دافتیدست  یاقهوه یهاتیسانوع 

 ریدر مس یطراح یریبلکه هدف قرار گ ،موجود نبوده یهانمونهاز  دیتقل صرفا  یبه معنا اگرامید نیا ٔ  ارائه. کندیم شنهادیرا پ

 .باشدیم اتیتجرب نیبه دست آمده از ا یهاجهینتو قابل اتکا طبق  یمنطق ،یعمل ،حیصح
 

 یاقهوه یتوسعه مجدد اراض ندیدر فرآ لویس یطراح یشنهادیساختار پ -۱ اگرامید
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درونزا روی آورده و  ٔ  توسعهباید به  ایران, برای حرکت به سمت توسعه شهری پایدار یشهرهاشیراز نیز مانند سایر کالن 

. پس از طی باشدیمی موجود در شهر بپردازد. از همین رو شناخت صحیح این اراضی بسیار حائز اهمیت اقهوهبه اصالح اراضی 

فرآیند توسعه مجدد, طراحی مناسب موجب بازخورد منطقی خواهد بود. زیرا دستیابی به پایداری اجتماعی و اقتصادی در گرو 

 معماری است که تعامالت در آن جاری باشد.

ی, تاسیسات شهر سیلوی گندم شیراز از جمله بناهایی است که با توجه به جانمایی مناسب از نظر دسترسی به خدمات و

مستحکم و آالیندگی کم پتانسیل تبدیل به یک لند مارک یا نماد شهری را دارد. طراحی آن بر اساس موارد فوق, متکی  ٔ  سازه

 بر بازخورد مصادیق مشابه جهانی خواهد بود.
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