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 چکیده

یکی از راهکارهای حفاظت از این میراث معماری صنعتی، ایجاد . توجه در ایران است کارخانة ریسباف اصفهان از آثار صنعتی قابل

 افتیرهبا توجه به این امر، مقالة حاضر درصدد است تا با کمک . های آن است ها و ارزش و توسعة گردشگری بر اساس قابلیت

و با (  سوات مدلو   یخارج عوامل یابیارز سیترما  ی،داخل عوامل یابیارز سیترما: از قبیل هایی یکتکن)راهبردی  یزیر برنامه

 ةراهبردهای مناسب توسع ینتر مهم، (پانل خبرگان) یدانیمای و مطالعات  روش کتابخانهو از طریق  SPSSکمک نرم افزار 

دست آمده از این پژوهش بیانگر این مطلب است  نتایج به. بندی نماید ن و اولویترا تدوی در کارخانة ریسباف اصفهانگردشگری 

نقطة  4 با و ( شاخص  4عامل خارجی و  6مشتمل بر )تهدید   5 وفرصت  9با عنوان یک سیستم  که کارخانة ریسباف اصفهان به

گانة  نه عواملبا دارا بودن  اصفهان ریسبافکارخانة . است مواجه( شاخص 6 عامل داخلی و  9مشتمل بر )ضعف نقطة   5 و قوت

در  ترتیب به ،گردشگریخصوص ایجاد و توسعة در  34. کل امتیاز گانة خارجی با  شش عواملو  185. کل امتیاز داخلی با 

ف در کارخانة ریسباموقعیت گردشگری همچنین باتوجه به اینکه  .در محیط خارجی با فرصت روبرو استو  قوتبا  داخلیمحیط 

 .است «راهبرد رشد و ساخت» آن، استخراجی راهبرد، خارجی است-ای عوامل داخلی جدول مقایسه( I)در بخش اصفهان 

 

 .برنامه ریزی راهبردی، میراث صنعتی، توسعة گردشگری، کارخانة ریسباف اصفهان: کلیدی یها واژه

 
                                                                                                                                                               

 یها کارخانه: میراث معماری صنعتی ایران؛ مورد پژوهی یها ارزشو  ها تیقابلراهکارهای محافظت از »این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نویسندۀ مسئول با عنوان  -0

 .که به راهنمایی دکتر رضا ابویی و دکتر فرهنگ مظفر در دانشگاه هنر اصفهان در دست تدوین است باشد یم، «پهلوی اول ریسندگی دورۀ

 Leila.pahlevanzadeh@yahoo.com( نویسنده مسئول) -0
3. Internal Factor Evaluation (IFE) 
4. External Factor Evaluation (EFE) 
5. Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) 



 7931دوم، بهار شماره هشتم، سال ، (ای ریزی منطقه برنامه)پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  970

 مقدمه

و توسعۀ ( UNWTO World Tourism Barometer 2015ک .ر)است  گردشگری جهان، خدمات بخش ینتر بزرگ

ویژه در کشورهای در حال  اقتصادی در جهان به -های توسعۀ اجتماعی ترین راه عنوان یکی از مهم گردشگری به

 .های راهبردی کارآمد است ، مستلزم تدوین برنامه(Sharply and Telter, 2008: 1ک .ر)توسعه 

ک ضرغام بروجنی، .ر)باشند مقامات محلی باید از آنها مطلع  در گردشگری، روندهای مؤثر زیادی وجود دارد که

کنندۀ میزان توسعۀ گردشگری در هر منطقه محسوب  ؛ زیرا این روندهای موجود هستند که تعیین(01: 0913

های فعلی،  جانبۀ وضع موجود بود تا عالوه بر حفظ مطلوبیت باید به دنبال شناخت همه شوند و از این روی می

الزمۀ این . های منفی نیز کاهش یابد و زمینه برای تحقق توسعۀ پایدار گردشگری فراهم شود اشی از محرکمضرّات ن

امر، شناخت عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی بر وضع موجود و به بیان دیگر شناسایی و تحلیل نقاط قوّت و 

های عملی در مدیریت و  ارائۀ رهیافت ریزی راهبردی به ها و تهدیدها است؛ تا درنهایت با برنامه ضعف، فرصت

های بسیار پیچیده، نامعلوم و  ها قادر به رویارویی با محیط ای که این رهیافت گونه گیری پرداخته شود؛ به تصمیم

گیری، بیان دالیل  های تصمیم ریزی راهبردی، قابلیت آن را دارد تا با گنجانیدن زمینه ناپذیر باشند؛ زیرا برنامه بینی پیش

عنوان یک فرآیند مؤثر در  به( پیشنهادات اجرایی)مشی  صورت خط شتوانۀ تصمیمات و مطرح کردن تصمیمات بهپ

 (.010: 0913ک زمانیان و همکاران، .ر)کند زمینۀ گردشگری عمل 

ینۀ ای در زم های متنوع و گسترده گردشگری کشور، از بستر و پتانسیل ۀعمد یکانونهاعنوان یکی از  استان اصفهان به

انداز  چشم ۀدر گزین ،باالتر از رشد اقتصادی کشوربه تحقق رشد صنعت گردشگری گردشگری برخوردار است و 

ریزی  سازمان مدیریت و برنامه)است ۀ استان اصفهان سال آیند بیستچشم انداز ، یکی از اهداف مطلوب این صنعت

شناخت دقیق روندهای مؤثر بر وضعیت موجود  دستیابی به اهداف مذکور، مستلزم(. 0-01: 0911استان اصفهان، 

از سویی، بهره . ریزی صحیح و منطقی است گیری از این شناخت، در زمینۀ برنامه گردشگری استان با هدف بهره

آثار و میراث صنعتی در کشور در راستای ایجاد، تقویت و توسعۀ : برداری از فرصتها و فضاهای بالقوه از جمله

 .تهای نسبی و رقابتی استگردشگری، دارای مزی

 های و هسته درونی های بافت در توان می شهری درونزای توسعۀ برای رویکردی عنوان به مبنا فرهنگ جهت بازآفرینی

 که کرد ارائه را کارکردی و محتوا آن، با همخوانی در نو ساختارهای افزودن و دیروز کالبد به احترام با شهرها مرکزی

 نگاهی چنین .باشد پربازده و اقتصادی کامالً سازوکاری آن، ساخت زیر و اجتماعی و رهنگیجریانات ف آن، روساخت

یکی از (. 11-12: 0932ک لطفی، .ر) شود یم شهری بازآفرینی وسیلۀ و هدف در همگرایی نوعی به رسیدن موجب

های  ها و قابلیت مشخصهانواع متنوع و گستردۀ میراث صنعتی در استان اصفهان، کارخانۀ ریسباف است که دارای 

پژوهش حاضر . ها و تهدیدهای متنوعی در محیط پیرامون است متعددی در درون خود و همچنین مواجه با فرصت

ترین  قصد دارد با بررسی مهمترین نقاط قوت و ضعف مربوط به کارخانۀ ریسباف و همچنین با شناسایی برجسته

ؤثر بر ایجاد، تقویت و توسعۀ صنعت گردشگری در این اثر صنعتی ها و تهدیدهای پیرامون آن، راهبردهای م فرصت

 مدل ،یخارج عوامل یابیارز سیماتر ی،داخل عوامل یابیارز سیماتر)راهبردی  یزیر برنامه افتیرهرا با کمک 

د ایجا سنجی امکان بررسی پژوهش، این از در واقع، هدف. تدوین نماید( یکم یراهبرد یزیر برنامه سیماتر و سوات
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 است تا مشخص شود ایران معاصر صنعتی میراث از بخشی عنوان و توسعۀ گردشگری در کارخانۀ ریسباف اصفهان به

 .باشد گردشگری کاربری پذیرش برای ای زمینه تواند می آیا که

 ای و از نظر روش، توصیفی و ، از نظر هدف، کاربردی و توسعه(کمی و کیفی) یقیتلفاین پژوهش از حیث رویکرد، 

جامعۀ آماری، مشتمل بر . باشد میای و میدانی  کتابخانه صورت در آن به اطالعات  آوری جمعتحلیلی است و شیوۀ 

شامل )اصفهان ها، نهادهای دولتی استان  های میراث صنعتی و گردشگری از دانشگاه کلیۀ متخصصین و خبرگان حوزه

است که ( ری، دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر اصفهانادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندا

 .های مرتبط تهیه گردید فهرست آنان براساس معیارهای تخصص و تجربه در حوزه

طور عام از طریق پیشینۀ موضوع و سپس با انجام مصاحبه با خبرگان  به فرآیند پژوهش از این قرار است که ابتدا

 یخارجو عوامل  (نقاط ضعف و قوت) یداخلعوامل  ینتر مهمنان، پرسشنامۀ باز توسط آ 00موضوع و تکمیل 

. های از نوع طیف لیکرت طراحی شد ای با پرسش نامه پرسش شناسایی شده و سپس و بررسی( ها تهدیدها و فرصت)

های عوامل مذکور مشخص شد و نهایتاً  نامه، وضعیت موجود و همچنین وزن هرکدام از آیتم با کمک این پرسش

نامه  منظور تعیین و تضمین میزان روایی پرسش به. قرار گرفت تحلیل و تجزیه مورد SPSSورود به نرم افزار  پس از

. نامه براساس نظرات و پیشنهادات خبرگان و متخصصین اصالح و تعدیل شد ، پرسش(روایی صوری و محتوایی)

های  تجزیه و تحلیل. بوده است/. 100برابر با  برای تعیین پایایی آزمون نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که

 سوات مدلی، خارج عوامل یابیارز سیترما و یداخل عوامل یابیارز سیترما: هایی از قبیل با کمک تکنیک پژوهش

در کارخانه  گردشگری توسعۀ با متناسب کالن راهبردهای ی کمی انجام و درنهایت نیزراهبرد یزیر برنامه سیماترو 

 اولویت، راهبردهای براساس ریزی کمّی ماتریس برنامهدر گام بعدی، با کمک . هان تدوین خواهد شدریسباف اصف

 .شوند می تعیین

 پیشینة

 سایر حاصل از تجربیات از استفاده و وضع موجود کافی بررسی نیازمند ،ریزی در هر برنامه مطلوب ۀنتیج به دستیابی

 و ها تنش کاهش و ها ظرفیت از استفاده حداکثر و ضعف و قوت نقاط شناخت برای شدۀ مرتبط، مطالعات انجام

در این ارتباط، به طور مختصر به بررسی برخی تجارب خارجی و . است موضوع مورد مطالعه با مرتبط های چالش

سوات، به  راهبردی لیتحل با کمک مدل( 0220)«دیمیترئیس» .شود داخلی مرتبط با موضوع مورد مطالعه پرداخته می

میراث فرهنگی، منابع طبیعی، کارآفرینی : پردازد و مواردی همچون گردشگری در یونان می زیه و تحلیل راهبردیتج

های  فصلی بودن گردشگری، ضعف در زیرساخت به عقیدۀ وی. شمارد عنوان نقاط قوت برمی پذیری را به و انعطاف

وی حمایت اتحادیه اروپا، افزایش . است حمل و نقل و ضعف در مدیریت منابع انسانی از مهمترین نقاط ضعف

ها، تکنولوژی اطالعات و توزیع متناسب نیروی کار در اتحادیه اروپا  تقاضای گردشگری، توجه به توسعۀ زیرساخت

و تخریب محیط زیست، تمرکز و جهانی شدن، جنگ، تروریسم و مداخالت سیاسی  ها فرصتعنوان مهتمرین  را به

کند و در راستای توسعۀ آن راهبردهایی  اروی توسعۀ گردشگری در یونان معرفی میرا باالترین تهدیدهای فر

منظور افزایش رضایت گردشگران جهت اقامت طوالنی مدت، تقویت رقابت بین مراکز  بهبود خدمات به: همچون

و ( انسانی با هدف کنترل هزینه، افزایش درآمد و مدیریت منطقی و پایدار منابع)گردشگری دهندۀ خدمات  ارائه
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کند  توسعۀ پایدار مقاصد گردشگری و اطمینان از رفاه جامعۀ میزبان با هدف افزایش رضایت آنان را مطرح می

(Dimitrios, 2001: 440-452.) 

 ها سوات و براساس ظرفیت تکنیک و با کمک میدانی مطالعات و تحقیق نظری منابعنابر ب( 0939)همکاران مختاباد و 

 میراث احیای راهکارهای و راهبردها، «بابل نباتی شکوفۀ روغن کارخانۀ» در معماری و ریشه های محدودیت و

و  مختاباد)دادند  ارائهرا  اجتماعی پایداری رویکرد با شهری درونزای های توسعۀ سیاست تشویق جهت صنعتی،

 مجتمع» طراحی در مؤثر یمعیارها ینتر مهمبا کمک روش تاپسیس، ( 0931)همکاران معماریان و (. 0939همکاران، 

 در معیارها این کارگیری به و بندی رتبه تعیین با .ی قرار دادندبند را مورد بررسی و اولویت «ورسک اقامتی گردشگری

 ورسک پل صنعتی میراث به مضاعف توجه با توأم گردشگری صنعت رونق که داشت انتظار توان می طراحی فرآیند

 چندمعیاره ای مسأله ورسک، منطقۀ گردشگری مجموعۀ در طراحی مؤثر رهایمعیا تعیین طرفی از. یابد تحقق

 مؤثر معیار 00که  دهد تحقیق نشان می این نتایج .است گیری تصمیم هایروش از استفاده نیازمند که شود می محسوب

 فرد منحصربه و تازگی: از عبارت بودند ها آن ینتر مهم کهمؤثر بوده  ورسک اقامتی توریستی مجتمع ایجاد و طراحی در

با  (0931)قاسمی  و چیآیینه .(0931معماریان و همکاران، ) یبصر جذابیت و نمادگرایی و سمبلیک مجموعه، بودن

 را تهران معاصر های کارخانه خارجی، وضعیت موجود عوامل داخلی و کمک تکنیک سوات و از طریق شناسایی

. کردند ارائه را احیاء و توسعه منظور به راهبردهای مناسب مؤثر، املعو برآورد میزان تأثیرگذاری کرده و با تحلیل

 از جلوگیری باعث تواند می تخریب در معرض صنعتی میراث بود که احیایدست آمد این  ای که درنهایت به نتیجه

 و چیآیینه)شود گردشگری  صنعت توسعۀ سبب همچنین و ها مجموعه موجود وضع ساماندهی و ماندن متروک

 شیپ باتل صنعتی جزیرۀ قدیمی سایت» ، چگونگی اثرگذاری(0201)همکارش  و هاشیموتو(. 0931اسمی، ق

. مورد بررسی قرار دادند اثر این محدودۀ در را بر توسعۀ گردشگری( سنگ ذغال کارخانۀ و معدن با کاربری)«ژاپن

 موجب سنگ ذغال معدن صنعتی و اریخیت دلیل اهمیت به «یونسکو سازمان» بناهای فهرست در اثر قرار گرفتن این

آید  وجود به رهاشده و قدیمی بنای این به گردشگران و مردم مختلف اقشار زمینۀتوجه در عطفی نقطۀ شده بود تا

(Hashimoto and Tefle, 2016). شوشتر،  آبی های آسیاب مداخله در راهبردهای در راستای تبیین( 0930) یچآیینه

تهدید را مورد شناسایی و بررسی قرار داد و براساس ماتریس سوات،  3فرصت و  1ضعف،  نقطۀ 02نقطۀ قوت،  09

 با( 0931)صداقت و همکاران  .(0930چی، آیینه)کرد  ارائه مجموعه نگهداری و حفاظت و احیا برای راهبردهایی

مدل  از استفاده باو  گردشگری صنعت توسعۀ زمینۀ در «راین شهر» تهدیدهای و فرصت ضعف، قوت، نقاط بررسی

 ماتریس اند و سپس بر اساس دسته تدوین نموده چهار درراین را  شهر گردشگری توسعۀ مناسب سوات، راهبردهای

صداقت )نمودند راین معرفی  گردشگری توسعۀ برای راهبرد ترین عنوان مناسب تنوعی را به کمی، راهبرد ریزی برنامه

و همچنین ( 0919) و مدل دفت( 0932) دیوید. آر یدل مدیریت راهبردمدر نهایت، براساس (. 0931و همکاران، 

های میراث صنعتی و  های انجام شده با خبرگان عرصه بنابر مطالعات موردی و براساس تحلیل محتوای مصاحبه

عامل  3بنابر مدل مفهومی تحقیق، (. 0شکل شمارۀ ) یدگردگردشگری استان اصفهان، مدل مفهومی تحقیق ارائه 

 .باشد مؤثرتواند بر ایجاد و یا توسعۀ گردشگری کارخانۀ ریسباف  عامل خارجی می 1خلی و دا
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 های تحقیق یافته: منبع
 

 در کارخانة ریسباف اصفهان گردشگري ةتوسعبر ایجاد و عوامل مؤثر مفهومی  مدل :1شکل شمارۀ 
 های تحقیق یافته: منبع

 (ریسباف اصفهان نةخاکار)مطالعه معرفی محدودۀ مورد 

زاده،  پهلوان)اصفهان های معماری صنعتی شهر  عنوان یکی از مهمترین و زیباترین نمونه به ریسباف اصفهان نۀکارخا 

در سمت شرق محور  های اعتمادالدوله و حاتم بیگ، وسه پل، در محل باغ جنوب شرقی سی سمتدر ( 0932

 031: 0911 ،هنرفر)0900سال در ، هزار متر مربع 13با مساحتی بالغ بر در زمینی  ،(چهارباغ باالی فعلی) یبهزارجر

، مهندس «شونمان»و زیر نظر  «معتمدی» نام به معمار استاددست  به ،(002: 0991 ،عابدی؛ 111: 0911 ،شفقی؛ 031و 

 آنهای  ایر کارخانهس کارخانۀ ریسباف، هماننددر . کار کرد آغاز به 0909و در سال  ثبت رسید  بهساخته شد و آلمانی 

پوشیده یا ترکیب  ،آجر: نظیر ،با مصالح سنتی... های فوالدی، تیرآهن، سیمان و سازه :دوران، مصالح مدرن، همچون

 یافته است؛ اختصاصفضاهای اداری و خدماتی  و ، به ورودیسایت این کارخانه ضلع غربی قسمت اعظم. شود می

توسط این  موجود در میانۀ سایت، فضاهای کارگاهی این ترتیب، به .استر جوانب دیگر، فضای انباهمۀ درحالی که 

 که گاه چند داردنمایی ساده  دیواری بلند با، کارخانهاضالع شمالی و جنوبی فضاهای پیرامونی احاطه شده است و 

شمال سمت تکمیل در های  سالن ی،غرب سمتهای تولید در  ، سالندر میانۀ سایت.  گر آن است ، زینت پیرایه بی ۀپنجر

، مستقر در میانۀ سایت کارخانه های حجم. است شدهیابی  جنوب شرقی مکان سمتغربی و سالن رنگرزی در 

-عمدتاً مکعب آن دوران،صنعتی های  ساختمانهمانند سایر الشکل و هماهنگ،  متحدمنظور ایجاد فضایی  به

تطبیق با  برایگسترش خود،  رح مدوالر و قابلط ۀواسط که به با تناسبات خطی و کشیده استهایی  مستطیل

این  های حجم. ای دارد العاده پذیری فوق انعطاف ،آالت نساجی ماشین چیدمانها و نیازهای سازماندهی و  خواسته

است ترکیبی،   های ساده نیست، بلکه در برخی موارد، حجمی مستطیل- صورت مکعب کارخانه، البته همیشه به

ای دو طبقه  گونه های یک طبقه را از بیرون، به که سالن( باال)تر  و کوچک( پایین)بزرگ متشکل از دو مکعب 

 0991کارخانۀ ریسباف، در سال . (0901فروردین  02 ،0100 ۀشمار ،سال یازدهم ،اخگرۀ روزنام) نماید می

 عوامل خارجی

 

 اجتماعی

 مدیریتی

ترافیک و حمل و  
 نقل

ارزش بافت  
 اطراف

 فرهنگی 

تهدیدهای  
 سودجویانه

 عوامل داخلی

 

 موقعیت مکانی

 اقتصادی

 فرهنگی

 آموزشی

 فضاهای شهری سبزینگی

-کارکردی
 عملکردی

 کالبدی

 دید منظر

اصفهان ریسباف ةدر کارخان گردشگری ةتوسعایجاد و   



 7931دوم، بهار شماره هشتم، سال ، (ای ریزی منطقه برنامه)پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  973

سبب آن  عطیلی گویا بهاین بحران و ت. خورشیدی، پس از بیش از دو دهه فعالیت مستمر، دچار بحران و تعطیلی شد

این  .(01/1/0991 ، مورخ1129 ، شمارۀاطالعاتروزنامۀ )بپردازد نتوانست حقوق کارگران را بود که کارخانه 

دنبال موج  خورشیدی، به 12های زیاد تعطیلی و افتتاح مجدد، نهایتاً در دهۀ  کارخانه پس از گذراندن فراز و نشیب

و یکی از آخرین  کارخانۀ ریسباف،خوشبختانه  .کلی تعطیل شد اصفهان، به های نساجی بحران و تعطیلی کارخانه

با شمارۀ  1/1/0910است که در تاریخ  محور چهارباغ اصفهان کنار در های صنعتی عهد پهلوی اول زیباترین مجموعه

هایی  خریبجز ت برجاست و  چنان هم و( 10: 0911پازوکی و شادمهر، )است در فهرست آثار ملی ثبت شده  1201

 .شود ظاهر اتفاقی، ویرانی کلی در آن مشاهده نمی به

 
 نگارندگان: منبع   معرفی موقعیت مکانی کارخانة ریسباف اصفهان:  شکل شمارۀ 

 
نگارندگان: منبع  پالن و دید کلی ازکارخانة ریسباف اصفهان: 3شکل شمارۀ   
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 تصاویري ازکارخانة ریسباف اصفهان: 4شکل شمارۀ 

 نگارندگان :منبع

 ارزیابی عوامل راهبردي مؤثر بر ایجاد و توسعة گردشگري در کارخانة ریسباف اصفهان

 کارخانة ریسباف اصفهانگردشگري بر ایجاد و توسعة  مؤثر ارزیابی عوامل خارجی -

ها و  فرصتای از  مجموعهبا است که محیط پیرامون خود عنوان یک سیستم، متأثر از  کارخانۀ ریسباف اصفهان به

توان از آنها  هایی که می فرصت یک فهرست نهایی از آن است که عواملاین هدف از بررسی . مواجه استتهدیدات 

شدند که در بندی  طبقهکلی گروه  1در  این عوامل .شودد، تهیه کرتوان از آن احتراز  برداری و تهدیدهایی که می بهره

در خصوص کارخانۀ ریسباف اصفهان براساس  از آن عواملهرکدام ضرایب اهمیت  ،این مرحله اولین گام در

 .(0جدول )شد نظرسنجی از پانل خبرگان تعیین 

عامل مدیریت و فرهنگی، دارای بیشترین ضریب اهمیت و عامل دو  0شمارۀ  جدولبنابر اطالعات موجود در 

گی در تدوین راهبردهای ایجاد مدیریت و فرهنعامل قطعاً دو . تهدیدهای سودجویانه، دارای کمترین ضریب هستند

 .و توسعۀ گردشگری در کارخانۀ ریسباف اصفهان دارای جایگاهی خاص خواهند بود
 ضرائب اهمیت اجزاي محیط خارجی :1 جدول

 ردیف
 اجزاي محیط

 (عوامل) خارجی
 ردیف ضریب اهمیت

 اجزاي محیط

 (عوامل) خارجی
 ضریب اهمیت

 011/2 اجتماعی 1 011/2 مدیریتی 0

 011/2 (تاثیرگذاری)فرهنگی  1 013/2 افیک و حمل و نقلتر 0

 010/2 تهدیدهای سودجویانه 1 019/2 ارزش بافت اطراف 9

 0 جمع

 های تحقیق یافته: منبع

گانه نیز براساس نظرسنجی از خبرگان محاسبه  های مربوط به هرکدام از عوامل شش ضرایب اهمیت کلیۀ شاخص

( است/. 011مثل ضریب اهمیت عامل مدیریتی که )ها  عاملهرکدام از اهمیت ایب نمودن میزان ضرضرب با . گردید

. تعیین گردید عامل خارجیهای  نهایی شاخص ضریب اهمیتهای مربوطه،  تک شاخص در ضرایب اهمیت تک
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ها درخصوص کارخانۀ  هرکدام از شاخص( ها وضعیت موجود یا میزان واقعی یا عملکردی هرکدام از شاخص)رتبۀ 

دهندۀ میزان شدت هرکدام از  دست آمده است که نشان یسباف اصفهان نیز براساس نظرسنجی از خبرگان بهر

ضریب  درضرب رتبه  حاصل شاخص، ازامتیاز هر در نهایت، . است "مصداق داشتن"ها به لحاظ میزان  شاخص

 مواجهتهدید  01 وفرصت  3با اصفهان  کارخانۀ ریسباف. (0جدول شماره ) دیآدست می به نهایی شاخصاهمیت 

است، ب کارخانه  1.209 ، عددگانۀ خارجی شش عواملهای  کل شاخصامتیاز باتوجه به اینکه (. شاخص 01)است 

 .درمجموع در محیط خارجی با فرصت روبرو استدر خصوص ایجاد و توسعه گردشگری  اصفهان ریسباف
 (IFE)گانه خارجی  ششعوامل شاخصهاي مربوط به بررسی  :  جدول

 ها شاخص عامل

 ضریب اهمیت

شاخص بدون درنظر 

گرفتن عامل خارجی 

 مربوطه

شاخص با درنظر  ضریب اهمیت

 گرفتن عامل خارجی مربوطه
 تهدید فرصت امتیاز رتبه

تی
یری

مد
 

عدم توجه به مجموعه به عنوان 

 یک کل واحد
091/2  211/2  1 000/2  

  

 تأثیرات با مسؤولین اندک آشنایی

 بر صنعتی های راثمی از حفاظت

 اجتماعی و فرهنگی های سرمایه

091/2  211/2  111/1  031/2  

  

امکان ممانعت در اجرای طرح 

ها که در  توسط برخی از سازمان

 اند حال حاضر بنا را اشغال نموده

091/2  211/2  111/1  031/2  

  

211/2 طوالنی بودن زمان مجوز گرفتن  223/2  0 223/2    

های  تجربه امکان استفاده از

سازمان میراث فرهنگی در 

 های مشابه زمینه

091/2  211/2  1 000/2  

  

 -- -- 111/2 -- 011/2 0 جمع

قل
و ن

ل 
حم

و 
ک 

رافی
ت

 
عمومی مکانی  یها نگیپارکوجود 

 در مجموعه
002/2  299/2  019/1  019/2  

  

019/2 ترافیک باالی عبوری محدوده  203/2  019/1  001/2    

 به محوطه در تصرف و دخل

 پارکینگ تأمین منظور
002/2  299/2  1 011/2  

  

 چهارباغ در خصوصی نقل و حمل

 هزارجریب
011/2  292/2  230/1  000/2  

  

وجود بلوار میانی باسابقۀ پیاده 

 روی در محور
002/2  299/2  019/1  019/2  

  

013/2 0 جمع  -- 131/2  -- -- 

ف
طرا

ت ا
باف

ش 
رز

ا
 

یم توجهی به مسائل حر خطر بی

قانونی بنا و به خطر افتادن بنا از 

 لحاظ کالبدی و منظری

01/2  210/2  019/1  011/2  

  

امکان ایجاد نورپردازی خاص و 

سازی منحصر به فرد در  کف

اطراف سایت در راستای افزایش 

 خوانایی و دعوت کنندگی مردم

01/2  210/2  230/2  211/2  

  

قرارگیری در محدودۀ گردشگری 

در کنار دیگر شهر اصفهان 

سی و : نظیر های هماهنگکاربری

 سه پل و زاینده رود

01/2  210/2  1 021/2  
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المللی کوثر و  نزدیکی به هتل بین

 ها دیگر هتل
01/2  210/2  191/1 013/2 

  

019/2 0 جمع  -- 100/2  -- -- 

عی
ما

جت
ا

 

مورد توجه و احترام بودن نزد 

 عامۀ مردم و عرف
000/2  299/2  911/0  211/2  

  

عدم آگاهی عمومی نسبت به 

 کالبدی مجموعه یها ارزش
000/2  299/2  111/1  011/2  

  

مخروبه  یها قسمتامکان تبدیل 

 به اماکن جرم خیز
000/2  299/2  1 019/2  

  

ضعف در فرهنگ دیدار مردم از 

در صورت تبدیل کارخانه  ها موزه

 به موزه

011/2  203/2  019/1  001/2  

  

012/2 راجعین در طول روزامکان تعدد م  201/2  0 201/2    

011/2 0 جمع  -- 110/2  -- -- 

گی
رهن

ف
 

عدم آگاهی بهره برداران از 

 اثر یها ارزش
1/2  239/2  101/1  112/2  

  

 اصفهان، یها دانشگاه وجود

و هنر اصفهان  اصفهان صنعتی

 برای محلی بستری و نهاد عنوان به

 علمی و فرهنگی یها ینوآور

1/2  239/2  101/0  013/2  

  

011/2 0 جمع  -- 123/2  -- -- 

انه
وی

دج
سو

ی 
ها

ید
هد

ت
 

خطر ساخت و ساز بلندمرتبه در 

اطراف سایت و کاهش دید و منظر 

 به آن

999/2  212/2  019/1  001/2  

  

امکان تغییر کاربری سودجویانه با 

توجه به موقعیت مکانی از لحاظ 

 های یکاربرسود مالی جهت 

 یتجاری و مسکون

999/2  212/2  1 010/2  

  

 یها آپارتمانتفکیک و ساخت 

 ریزدانه در صورت عدم رسیدگی
999/2  212/2  1 010/2  

  

010/2 0 جمع  -- 101/2  -- -- 

 209/1 جمع نهایی

 های تحقیق یافته: منبع

 صفهانکارخانة ریسباف اگردشگري بر ایجاد و توسعة  مؤثر( ها ها و ضعف قوت)داخلی ارزیابی عوامل  -

گردشگری گانۀ داخلی مؤثر بر ایجاد و توسعۀ  عنوان عوامل نه نقاط قوت و ضعف گردشگری استان اصفهان به

های هرکدام از عوامل  آنها مشخص و سپس شاخصضرایب اهمیت کارخانۀ ریسباف اصفهان، پس از شناسایی، 

 مواجه نقطۀ ضعف 01 و نقطۀ قوت 90ا بکارخانۀ ریسباف اصفهان (. 1و  9جدول )گرفت مذکور مورد بررسی قرار 

های  عامل 9بنابر جدول شمارۀ . عامل قابل بررسی هستند 3شاخص مذکور در قالب  11(. شاخص 11)است 

، زمینۀ فرهنگی، زمینۀ دید منظر و کارکردی، به ترتیب ...(شامل محل استقرار، دسترسی و )کالبدی، موقعیت مکانی 

باتوجه . صوص ایجاد و یا توسعۀ گردشگری در کارخانۀ ریسباف اصفهان هستنددارای بیشترین درجۀ اهمیت درخ

 است، بنابراین کارخانۀ ریسباف اصفهان 9.110 ، عددگانۀ خارجی نه عواملهای  کل شاخصامتیاز به اینکه 

 .روبرو است قوتبا  داخلیگردشگری در مجموع در محیط خصوص ایجاد و توسعۀ در
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 مؤثر بر ایجاد و توسعه گردشگري در کارخانه ریسباف اصفهان میت اجزاي محیط داخلیضرائب اه :3 شماره جدول

 ضریب اهمیت (عوامل)داخلی اجزاي محیط  ردیف ضریب اهمیت (عوامل)داخلی اجزاي محیط  ردیف

 020/2 زمینۀ فضاهای شهری 1 001/2 ...(محل استقرار، دسترسی و : شامل)موقعیت مکانی  0

 001/2 زمینۀ کارکردی و عملکردی 1 021/2 زمینۀ اقتصادی 0

 003/2 زمینۀ کالبدی 1 000/2 زمینۀ فرهنگی 9

 021/2 زمینۀ آموزشی 1
 000/2 زمینۀ دید منظر 3

 212/2 زمینۀ سبزینگی 1

 0 جمع

 های تحقیق یافته: منبع

 (EFE)گانة داخلی  نهعوامل هاي مربوط به  شاخصبررسی  :4 جدول

 ها شاخص عامل

شاخص، بدون  یب اهمیتضر

درنظر گرفتن عامل داخلی 

 مربوطه

شاخص با  ضریب اهمیت

درنظر گرفتن عامل داخلی 

 مربوطه

 ضعف قوت امتیاز رتبه

نی
کا

ت م
قعی

مو
 

   021/2 111/1 201/2 039/2 سهولت دسترسی سواره و پیاده به سایت مورد نظر

001/2 کنندۀ مناسب نسبت به مجموعۀ در شهر فقدان عالئم هدایت  201/2  010/1  000/2    

های اصلی مجاورت با خیابان چهارباغ به عنوان یکی از شریان

 بندی شهر استخوان
001/2  201/2  191/1  001/2   

 

   001/2 191/1 201/2 001/2 قرارگیری در کنار محور مترو

   210/2 191/0 202/2 011/2 به مراکز خرید جهت دعوت کنندگی افراد دسترسی

 -- -- 103/2 -- 001/2 0 معج

دی
صا

اقت
 

031/2 منظور کار و اشتغال مکانی وسیع برای حضور مردم به  290/2  230/0  299/2    

   231/2 101/9 201/2 019/2 باالی تعمیر و نگهداری های ینههز

های دولتی در درآمدزا کردن  عدم توانایی جذب حمایت

 مجموعه
211/2  221/2  0 221/2   

 

911/2 وارد چرخۀ اقتصادی کردن یک سیاست مردهامکان   293/2  1 031/2    

 -- -- 991/2 -- 021/2 0 جمع

گی
رهن

ف
 

های مهمی از تاریخ و تکاپوی محلی، ملی و جهانی  واجد جنبه

 مختلف یها فرهنگو روابط آنها در طول زمان و بین 
091/2 201/2 1 010/2  

 

   001/2 191/9 290/2 019/2 ثبت اثر در فهرست آثار ملی

توجهی به چهارچوب اصول حفاظت که تالش بر حفظ  بی

 اصالت بنا و تداوم بهره برداری پایدار از اثر دارد
093/2 203/2 323/1 010/2  

 

   232/2 101/0 290/2 019/2 شهر معماران و اطراف بافت بر اثرگذاری امکان

 -- -- 131/2 -- 000/2 0 جمع

شی
وز

آم
 

های سرفصلو یا ابزار  عنوان هایی در اثر به یتوجود قابل

 آموزشی
011/2  201/2  101/0  211/2   

 

011/2 مکانی مناسب برای آموزش فرایند صنعتی اثر  201/2  111/9  231/2    

و  طیف وسیعی از شاگردان برای یارزش آموزشدارا بودن 

 (از کودکان تا سطوح فنی و دانشگاهی) یرانفراگ
011/2  201/2  191/9  239/2   

 

انداز صنعتی  ها، مناطق و چشم ها، محوطه ارزش میراثی سازه

ها و حمایت از آموزش و  برای ارتقاء آگاهی عمومی و شرکت

 تحقیق

000/2  209/2  019/0  219/2   

 

 -- -- 901/2 -- 021/2 0 جمع

گی
زین

سب
 

   211/2 1 201/2 000/2 وجود درختان کهن

   211/2 010/1 200/2 011/2 جودعدم رسیدگی به فضای سبز مو

   213/2 019/1 200/2 012/2 کم آبی

امکان افزایش سبزینگی درون سایت جهت افزایش 

 حضورپذیری با توجه به اقلیم گرم منطقه
011/2 200/2 019/0 201/2  

 

 -- -- 010/2 -- 212/2 0 جمع
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 های تحقیق یافته :منبع

ری
شه

ی 
ها

ضا
ف

 

   213/2 111/0 291/2 999/2 یوجود فضاهای وسیع و مناسب برای رویدادهای شهر

 در بعضی بافندگی و ریسندگی تاریخی احیای فرآیند امکان

 کارخانه فضاهای
999/2 291/2 101/1 010/2  

 

   011/2 191/1 291/2 999/2 تناسب فضاهای پر و خالی در مکان مورد نظر

 -- -- 911/2 -- 020/2 0 جمع

ی
رد

رک
کا

- 
دی

کر
مل

ع
 

 های یتظرفردهای مختلف به واسطۀ امکان احیاء با کارک

 کالبدی
010/2 200/2 0 210/2  

 

   022/2 101/1 200/2 010/2 بنا عملکرد تاریخی با مرتبط فرهنگی های فعالیت ایجاد امکان

های  خطر امکان تبدیل اراضی وسیع قدیمی به ساختمان

 بلندمرتبه
019/2 201/2 1 213/2  

 

برداری از فضاهای بالاستفادۀ  فقدان برنامۀ جامع برای بهره

 عنوان فضاهای شهری مناسب مجموعه به
010/2 200/2 019/1 230/2  

 

 بنا و مشارکت حفاظت رویکرد با فرهنگی فضای ایجاد امکان

 مردمی
010/2 200/2 111/1 231/2  

 

امکان افزایش حضورپذیری و سرزندگی در محدودۀ موردنظر 

صورت تبدیل شدن به کاربری  رو در به ویژه مسیرهای پیاده

 گردشگری

010/2 200/2 010/0 201/2  

 

 -- -- 111/2 -- 001/2 0 جمع

دی
کالب

 

وجود جزئیات معماری تاریخی و ویژه در کارخانه که میراث 

 با ارزشی است
210/2 200/2 019/1 211/2  

 

   201/2 191/0 200/2 211/2 امکان احیاء با حداقل مداخلۀ کالبدی

یک ساخت ساده که امکان تعمیرات و حفاظت را فراهم تکن

 کند می
219/2 223/2 019/1 212/2  

 

استحکام ذاتی مجموعه که نیاز به مداخالت را به حداقل 

 رساند یم
211/2 202/2 111/1 219/2  

 

   210/2 101/1 200/2 211/2 متراژ باالی سایت

   212/2 101/1 200/2 210/2 تناسبات معماری اسالمی

   219/2 101/1 200/2 211/2 کارخانه بودن فرد به منحصر

انجام برخی تعمیرات و مداخالت که باعث تسریع فرایند 

 شده است ها پوششفرسایش 
211/2 200/2 101/1 210/2  

 

هایی از بنا که در صورت عدم تعمیر، باعث  تخریب قسمت

 تشدید این فرایند خواهد شد
211/2 200/2 101/1 210/2  

 

های مسکونی  عدم تناسب میان ابعاد سایت مورد نظر با سایت

 اطراف
202/2 229/2 010/0 229/2  

 

ها که رطوبت،  دیدگی مصالح در برخی از قسمت خطر آسیب

 بیش از حد مجاز بوده و کالبد بنا را با خطر مواجه ساخته است
211/2 200/2 101/1 210/2  

 

 و گاز و برق و آب :نظیر یشهر های زیرساخت وجود

 ... و مخابرات
211/2 202/2 019/1 210/2  

 

   211/2 1 200/2 211/2 امکان بازسازی تاریخی کالبد بنا به صورت گذشته

 -- -- 111/2 -- 003/2 0 جمع 

ظر
 من

ید
د

 

وجود تزئینات با ارزش در نمای شمالی مشرف به خیابان 

 چهارباغ مانند آجرکاری
921/2 291/2 191/9 001/2  

 

   019/2 101/1 293/2 911/2 نامناسب در نما یها رنگاستفاده از 

های با ارزش بنا و امکان  عدم توجه و نگهداری از سازه

 ...تخریب بیشتر آنها توسط عوامل جوی، انسانی و 
911/2 293/2 111/1 019/2  

 

 -- -- 110/2 -- 000/2 0 جمع 

   3.781 جمع نهایی
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 گیري و تدوین راهبردها، تصمیمداخلی و خارجیعوامل   قایسةم

ایجاد و توسعۀ  منظور تعیین شرایط الزم برای به داخلی و خارجیای عوامل  مقایسهماتریس  در این مرحله، از

ی، برداشت و رشد و ساخت، حفظ و نگهدار)گانه ههای س گردشگری در کارخانۀ ریسباف اصفهان بنابر موقعیت

 .استفاده شد( کارانه، رقابتی و تدافعیتهاجمی، محافظه)چهارگانه منظور تدوین راهبردهای  و از سوات به( کاهش

 ۀدهند نشان 99/0تا  0و عمودی، از  افقیبر روی محور  ترتیب به نهایی ۀجمع نمر ،ماتریس داخلی و خارجی در

قسمت این است که  ۀدهند نشان 11/9 تا و 99/0بیشتر از های نمره .سیستم استو پیرامونی داخلی قسمت ضعف 

و داخلی قسمت ت بیانگر قوّ 1تا  و 11/9بیشتر از های  سیستم در وضع متوسط قرار دارد و نمرهو پیرامونی داخلی 

عوامل  1.209ۀ با مختصات نمر Iدر بخش در کارخانۀ ریسباف اصفهان موقعیت گردشگری  .سیستم استپیرامونی 

 راهبرد رشد و ساخت ،استخراجی ؛ از این روی راهبرد(0نمودار )گیرد  عوامل داخلی قرار می 9.110ارجی و خ

های رشد و راهبرد برای کارخانۀ ریسباف در حوزۀ ایجاد و توسعۀ گردشگری،اصلی  راهبرد به عبارتی، است؛

 .دآیبه اجرا در( ۀ خدماتعبازار و توس ۀرسوخ در بازار، توسع)تمرکز باید راهبردهای است و ساخت 

 

 

 

 

 

 

 

 (IE)خارجی ماتریس ارزیابی داخلی و : 1 شماره نمودار
 های تحقیق یافته: منبع

 یتهاجمکه در باال آورده شد، راهبردهای  داخلی و خارجیای عوامل  مقایسهماتریس  ازدست آمده  هاطالعات ببنابر 

 :شدندانتخاب  اهبردهای اصلیعنوان ر به شرح زیر به (هستندمنطبق  Iبخش که با )

کلیۀ فضاهای تاریخی، )هماهنگ های برداری هماهنگ از کارخانۀ ریسباف و سایر کاربری تهیۀ برنامۀ بهره -5

المللی کوثر و سایر  رود، هتل بین سه پل و رودخانۀ زاینده و خیابان چهارباغ، سی: فرهنگی، طبیعی و تفریحی از قبیل

 .منظور اقتصادی نمودن این اثر صنعتی ث فرهنگی بهبا کمک سازمان میرا( ها هتل

و  -آموزش-کارکرد فرهنگی) یبافندگ و ریسندگی تاریخی فرآیندهای روز آموزشی، نوآورانه و به -احیاء علمی -4

 .عنوان یک جاذبۀ گردشگری های اصفهان به با کمک دانشگاه( صنعتی

بنا با رویکرد حفاظت بنا از طریق  عملکرد تاریخی اب مرتبط فرهنگی های جانبه از فعالیت ای همه طراحی بسته - 

 .مردمی های مشارکت
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انداز صنعتی  ها و چشم ارتقاء هرچه بیشتر سطح آگاهی عمومی، نسبت به ارزش میراثی، تزئینات باارزش، محوطه - 

 کنندگی مردم منظور افزایش خوانایی و دعوت کارخانۀ ریسباف اصفهان به

 .منظور تحقق دوبارۀ معنا ریق احیای کالبد و اعطای کارکرد مناسب بهایجاد و توسعۀ گردشگری از ط - 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

گرفته مشخص گردید که  بنابر اسناد باالدستی استان، پیشینۀ تحقیق و همچنین براساس مطالعات میدانی صورت

طور کلی با وضعیت فرصت و  تهدید اساسی در محیط خارجی، به 01فرصت و  3کارخانۀ ریسباف اصفهان با وجود 

قوت کلیدی در محیط داخلی، در مجموع با وضعیت قوت مواجه است و  90ضعف و  01از طرفی، با دارا بودن 

بنابر راهبردهای تهاجمی تدوین . است راهبردهای رشد و ساخت ریزی، برای برنامه استخراجی همچنین، راهبردهای

های موجود بازار،  مان میراث فرهنگی، جهت استفادۀ بهینه از قابلیتای جامع با کمک ساز شده، الزم است برنامه

ضمناً ماهیت . منظور اقتصادی نمودن این اثر صنعتی تهیه و در چند فاز اجرایی شود به... ها و  ها، دسترسی هتل

عنوان یک  بههای اصفهان  با کمک دانشگاه بافندگی و ریسندگی تاریخی فرآیند روز آموزشی، نوآورانه و به -علمی

 مرتبط فرهنگی های فعالیت: ای جامع شامل از طرفی ضروری است بسته. جاذبۀ گردشگری الزم است تا احیا گردد

منظور تحقق دوبارۀ معنا از  بنا با رویکرد حفاظت بنا و احیای کالبد و اعطای کارکرد مناسب به عملکرد تاریخی با

طور همزمان، سطح آگاهی عمومی نسبت به ارزش میراثی،  دد و بهمردمی نیز طراحی و اجرا گر های طریق مشارکت

 .انداز صنعتی کارخانه ارتقاء یابد ها، و چشم تزئینات با ارزش، محوطه

 منابع
 .فرهنگی یها پژوهشدفتر : مدیریت استراتژیک، ترجمۀ علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران(. 0911)فرد دیوید، . آر

 آبی های آسیاب :موردی مطالعه)مداخله  استراتژیهای تبیین و ایران تاریخی صنعتی میراث از حفاظت»، (0939)شهرزاد  چی،آینه

 .انرژی نگهداشت در نوین المللی رویکردهای بین کنفرانس ، چهارمین«(شوشتر

 به ویژه نگاهی با داخلههای م ی استراتژ تبیین و ایران معاصر صنعتی از میراث حفاظت»، (0931)قاسمی  شهرزاد وساحل چی،آینه

و  معماری راهبردی مطالعات مرکز و شهر، عمران معماری، انسان، المللی بین کنفرانس :، تبریز«معاصر تهران های کارخانه مجموعۀ

 .شهرسازی

 و فرهنگی میراث ازمانس: تهران. 01/1/0911 تا 01/6/0902 از ملی آثار فهرست در  شده ثبت آثار ،(0911)شادمهر  عبدالکریم و ناصر پازوکی،

 .طبیعی و فرهنگی - تاریخی میراث ثبت دفتر تاریخی، آثار احیاء و حفظ معاونت کشور، گردشگری

 .10-11موسسۀ معمار نشر، صص : ، تهران11، مجلۀ معمار، شمارۀ «صنایع قدیمی اصفهان»، (0932اردیبهشت ) الیلزاده،  پهلوان

 .های فرهنگی دفتر پژوهش: ، محمد و علی پارساییان، تهراناعرابیسازمان، ترجمۀ  ، تئوری و طراحی(0919) آل، ریچارد دفت

 .0901فروردین  02 ،0100 ۀشمار ،سال یازدهم ،اخگرۀ روزنام

 .01/1/0991 ، مورخ1129 ، شمارۀاطالعاتروزنامۀ 

گیری از رهیافت  ای با بهره ری منطقهبررسی اثرات ژئوپولیتیکی توسعۀ گردشگ»، (0913) یبینهزمانیان، روزبه، حمید فتحی و سارا 

 .، فصلنامۀ ژئوپولیتیک، سال ششم، شمارۀ دوم«گردشگری چادگان، کهسوار طرار ۀمنطق: موردیۀ نمونریزی راهبردی،  برنامه

 .010-001.لیتیک ایرانوانجمن ژئوپ :تهران

، اصفهان استان ۀآیند سال 02 انداز چشم، (0911)ان اصفه استان یزیر برنامه و تیریمد سازمان کشور، یزیر برنامه و تیریمد سازمان

 :ک.، راصفهان استان یزیر برنامه و تیریمد سازمان کشور، یزیر برنامه و تیریمد سازمان: اصفهان
 http://vrt.iut.ac.ir/images/vision_esfahan.pdf 

https://www.gisoom.com/search/book/author-271282/پدیدآورنده-سیدمحمد-اعرابی/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2260/انتشارات-دفتر-پژوهشهای-فرهنگی/
http://vrt.iut.ac.ir/images/vision_esfahan.pdf
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 .خانۀ ملل و شناسی اصفهان مرکز و شهرداری تفریحی فرهنگی سازمان: اصفهان اصفهان، بزرگ بازار ،(0911)س سیرو شفقی،

راین  شهر گردشگری مؤثر راهبردهای و ها پتانسیل تحلیل و ارزیابی»، (0931بهار )اصل صداقت، مهدی، زهرا افضلی گروه و امیر کاشانی 

، پیاپی 0کرمان، سال سوم، شمارۀ  باهنر شهید دانشگاه شهری نواحی مطالعات ، نشریۀ«کمی ژیکاسترات ریزی برنامه مدل از استفاده با

 .029-001، صص 1

 .مهکامه: تهران. ، برنامه ریزی توسعۀ جهانگردی رویکردی هم پیوند و پایدار(0913)حمید ضرغام بروجنی، 

 [.نا. بی .م. بی]. اقتصادی و اجتماعی لحاظ از ، اصفهان(0991)حسن  عابدی،

 ،11، نشریۀ هنرهای زیبا، شمارۀ «های فرهنگی و کنش بازآفرینی مایه تأملی بر بن: بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا»، (0932)سهند لطفی، 

 .11-12صص 

 درونزای توسعۀ های سیاست بر صنعتی میراث احیای نقش از راهبردی ، تحلیل(0939) یقیصدمختاباد، مصطفی، مهران فرصت و هدیه 

کاربردی و  های پژوهش ملی همایش ، دومین(بابل شکوفۀ نباتی روغن ۀکارخان :موردی نمونۀ) یاجتماع پایداری با رویکرد شهری

 .دانشگاه جامع علمی کاربردی: ، تهرانشهری مدیریت و معماری عمران، مهندسی

 صنعتی میراث در گردشگری صنعت معیارهای دیبناولویت»، (0931) یرینمعماریان، حسین، محمدجواد مهدوی نژاد و محمود دهقان 
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