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Aims: The purpose of the research is to identify strategies for green adaptive reuse of the 

shared-heritage of Iran and Germany which were built during WWI and WWII in 

Mazandaran, and to identify the role of green adaptive reuse in the sustainable 

development of local communities. The research is to identify the effective components 

in green contemporization of Mazandaran industrial heritage buildings, and the impact 

of each criterion on the sustainable development of local communities. 

Materials & Methods: The AHP method is adopted to evaluate the opinions of the 

experts by combination of questionnaire and the Delphi method. By examining the 
industrial heritage of Mazandaran and comparing its position with similar cases, the 

effective components of the green contemporization process were prioritized. 

Findings: The industrial heritage of Mazandaran including the Babol cotton factory with 

26.6%, the GhaemShahr textile factory with 21%, the Naseri-way with 20.6%, the 

Chalous-Metal-Bridge with 16.8% and Lar-Stone-Bridge with 15.5% will be effective in 

development of the local communities of Mazandaran by means of development of 

tourism. 

Conclusion: The development of industrial heritage with the priority of sustainable 

social development leads to the development of local communities. The conclusion 

emphasizes on the priority of tourism development by creating access security, 

possibility of sale, public and private arena, optimal use of the ruined area, creating a 

multi-purpose use and organizing commercial units, as well as cultural development 

with protection of works, integrated development, holding cultural activities will play an 
effective role in the development of local communities in Mazandaran.
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دانشگاه   -1 معماری  و  هنر  دانشکدة  معماری  استادیارگروه 

 )نویسنده مسئول( ، ایران.ر مازندران، بابلس

دانشگاه   -2 معماری  و  هنر  دانشکدة  معماری،  دانشیارگروه 

 ایران. ر، مازندران، بابلس

و معماری معماری، دانشکده هنر  ارشد  دانشجوی کارشناسی    -3

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 

دانشکده هنر  ارشد  دانشجوی کارشناسی    -4 و معماری  معماری، 

 مدرس، تهران، ایران. دانشگاه تربیت 

 
 

 چکیده 

  میراث   از  مجدد  گیری  بهره  راهبردهای  شناسایی  پژوهش  این  از  هدف  اهداف: 

  محلی   جوامع  توسعة  در  ملی،   میراث  فهرست  در  شده  ثبت  مازندران،   استان  صنعتی

  توسعه  در  مؤثر  های  مؤلفه  شناسایی با  پژوهش  رو  این از است.  پایداری  رویکرد  با

 و  ایران  مشترک  میراث  بر  تاکید  با  ،مازندران   صنعتی  میراث  آثار  سبز  گردشگری

  کاربری   تغییر  برای  را   راهکارهایی  پرداخته،   پایدار  توسعة  بر  یک  هر  تأثیر  به  ؛آلمان

 . دهد می پیشنهاد ها  آن تطبیقی

  ؛ پرداخته  اصلی  یها  مؤلفه  ارزیابی  به  ای.اچ.پی  روش  کمک  به  ابزار و روش ها: 

با    سپس  .شد  گرفته  کمک   متخصصان تجربة از دلفی  روش و  نامه  پرسش  تهیة  و

با موارد مشابه، مؤلفه    بررسی میراث صنعتی مازندران  با مقایسة موقعیت آن  و 

 های تأثیرگذار در انتخاب نوع بهره وری، اولویت بندی شد. 

 26.6کارخانة پنبه بابل با    مانند  مازندران  صنعتی  میراث  آثار  از  هریکیافته ها:  

درصد، پل    20.6درصد، راه  ناصری با    21در صد، کارخانة نساجی قائم شهر با  

با   چالوس  با    16.8فلزی  الر  پل  و   میان  درصد  15.5درصد  رابطه    ه توسع ؛ 

 . را نشان می دهندجوامعی محلی  هتوسعو گردشگری 

  و   اجتماعی  پایدار  توسعة  اولویت  با  صنعتی  میراث  معاصرسازی  گیری: نتیجه  

.  دشومی    محلی  جوامع  توسعة  سببِ  ، محیطی   زیست  و  اقتصادی  توسعة  با  سپس

  عرصه   فروش،   امکان  دسترسی،   امنیت  ایجادمفاهیم چون    باسبز    گردشگری  رونق

 کاربری  ایجاد  مخروبه،   محوطه  از  بهینه  استفاده  خصوصی،   و  عمومی  بندی

 حفاظت   با  فرهنگی  نین توسعةچهم  تجاری و   واحدهای  ساماندهی  و  چندمنظوره

  محلی   جوامع  توسعة  در  فرهنگی  های  فعالیت  برگزاریو    یکپارچه،   توسعة   آثار،   از

 . داشت خواهند مؤثری نقش مازندران

 

معماری    پایداری،  میراث معماری صنعتی، میراث معاصر،  کلمات کلیدی: 

 میراث مشترک ایران و آلمان. ، پایدار معماری گردشگری فرهنگی، معاصر، 

 

  مقدمه

مفهوم میراث صنعتی با عنوان منبع جدید تجدید ناپذیر و یا 

غیر قابل بازگشت، تکوین یافته است و با کمک توافق نامه 

های بین المللی به عنوان میراث جهانی، جهت ایجاد رفاه و  

تصادی  در هر کشور مورد توجه قرارگرفته پیشرفت های اق

است. تالش در جهت به ثبت رساندن میراث صنعتی به عنوان  

یک میراث جهانی، به ارزش گذاری و هویت بخشی اثر در 

خواهد  نقش  سپردن  فراموشی  به  و  تخریب  از  جلوگیری 

با هدف  منبع  به عنوان یک  میراث صنعتی  داشت. همچنین 

[  1] گردشگری و جذب توریسمتوسعة فرهنگی، بر صنعت  

خوانی   باز  اثر،  به  ویژه  نگاه  با  مازندران  محلی  جوامع  در 

خواهد شد. احیاء میراث صنعتی با میزان عالقمندی مردم به  

حفظ فرهنگ و هویت بخشی به جامعة محلی خویش با کمک  

شناساندن فرهنگ اصیل مازندرانی، موجبات تداوم فرهنگی و 

به همراه خواهد داشت. در این میان توسعة اشتغال محلی را  

میراث صنعتی با عنوان ابزاری در جهت رشد فرهنگ بدون  

های   دارایی  دهندة  انعکاس  محلی،  هویت  از  اجتناب 

جوامع محلی مازندران نیز خواهد بود. بنابراین با    [ 2] صنعتی

تأثیراتی که احیاء میراث صنعتی بر توسعة جوامع  توجه به  

رد، ضروری است راهبرد استفاده مجدد محلی می تواند بگذا

از میراث صنعتی، با هدف جذب توریست درجهت حفاظت  

و انتقال میراث صنعتی به توسعة صنعت گردشگری با ارائة  

بررسی  آثار،  از  هریک  احیاء  چگونگی  بر  مؤثر  های  مؤلفه 

زیر   سؤاالت  به  گویی  پاسخ  هدف  پژوهش  دراین  گردد. 

 خواهد بود: 

نیاز در استفاده از میراث صنعتی در توسعة    راهبردهای  مورد 

جوامع محلی مازندران باهدف توسعة گردشگری و فرهنگی  

چه چیزی است؟ چگونه مؤلفه فرهنگ می تواند سرنوشت  

اقتصادی   وری  بهره  با  را  متروکه  صنعتی  ساختمان  یک 

 تغییردهد؟    
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ای   گونه  به  باید  صنعتی  های  ساختمان  رسد  می  نظر  به 

د که معماری، کاربرد فرهنگی و اقتصادی آن را  شناسایی شون

  احتیاج   خود  پیشین  و  فرهنگی  مناظر  به   برجسته کند. انسان

  جدی  از  . یکی[ 3] بداند  مرتبط  گذشته  با  را  بتواند خود   تا  دارد

  ارزش   تخریب   صنعتی مازندران،  میراث  خاص  مشکالت  ترین

  جدید  مصارف  برای  بازیابی  مداخالت  طریق  از  ها  دارایی

میراث    ارزش   به  که  هایی  ویژگی   شناسایی  بنابراین     .است 

سازگاری    تحلیل   و  تجزیه  و   کنند  می  کمک   صنعتی مازندران

 است.  ضروری آنها، با

در سالهای اخیر پژوهش هایی در جهت توسعة گردشگری  

توصیف   انجام شده است. شناسایی و  میراث صنعتی  پایدار 

عملکرد، تغییر از تولید به  مدلهای تجاری از جمله: تغییر در  

عنوان   به  ارزشها،  به  دادن  اختصاص  در  تحول  و  خدمات 

مدلهای تجاری و از جمله راه های حفظ و نگهداری میراث  

  معماری  سمت   به  حرکت   چالش[ و  4] صنعتی شاخته شده اند

به   شده   تبدیل   مختلف  کشورهای  در  موثر  رقابتی  سبز 

صنعتی عالوه بر . استفاده درست و به جای میراث  [ 5] است 

تولیدات و درآمد زایی خود صنایع، به ایجاد و توسعة  شهری  

و ایجاد پایگاه    [6]   با تغییرات در معماری و شهرسازی جوامع

از حفاظت   انتقال  ریزی جهت  برنامه  و  مطالعاتی  های  داده 

گاهی تعطیل   [.1] میراث صنعتی به توسعة فرهنگی  خواهد بود 

منظر شهری می گذارد که با ایجاد    شدن صنایع  آثار مخربی بر

زیر ساختهایی در مناطق روستایی و با مدیریت و برنامه ریزی 

می به    توان  محلی  منابع  و  محیط  پایداری  ایجاد  بر  عالوه 

گسترش هویت و توانمندی جامعه و حفظ سنتها پرداخت و  

منبع   یک  عنوان  به  جدید  زندگی  القاء  با  صنعتی  میراث 

اقدامات برای ارزش گذاری  [.  7] د شدارزشمند تبدیل خواه

با   سبز  های  پایتخت  ایجاد  جهت  صنعتی  و  طبیعی  میراث 

فضای   ایجاد   ، سبز  فضای  عنوان  به  بایر  های  زمین  تبدیل 

زراعی و یا طبیعت وحشی را می توان از جمله  راهکارهای  

مولد   با  زندگی  شرایط  آوردن  فراهم  برای  محلی  مدیریت 

و انتشار معیار های ارزش گذاری    شناخت   [.8] دوگانه دانست  

میراث صنعتی می تواند در استفاده مجدد از میراث با دارایی 

اقدامات   از  صنایع  برخی  سلطة  از  جلوگیری  و  مشابه  های 

تهاجمی در بهره برداری از میراث صنعتی و پایداری در توسعة 

باشد]  موثر  جوامع  فرهنگی   و  به  9گردشگری  توجه  با   .]

که   هایی  این پژوهش  در  است،  شده  انجام  زمینه  این  در 

پژوهش بر ضرورت شناخت موقعیت قراگیری و امکانسنجی  

میراث صنعتی موجود در مازندران و بررسی شرایط فعلی آن 

قبل از انتخاب و چگونگی توسعه تأکید شود. چرا که ارزش  

تاریخی، فرهنگی و کالبدی یک مجموعه در انتخاب نوع بهره  

احیاء تولید، تغییر کاربری، توسعة سایت،    وری به طور مثال:

ایجاد مکان تفریحی و...  بر جذب مخاطب ضروری خواهد 

بود و به صورت گسترده و بلند مدت بر توسعة گردشگری و 

با   پژوهش  این  در  گذارد.  می  تأثیر  محلی  جوامع  فرهنگی 

با  آن  موقعیت  مقایسة  با  و  مازندران  صنعتی  میراث  بررسی 

ؤلفه های تأثیر گذار در انتخاب نوع بهره وری  موارد مشابه، م 

  اولویت بندی شده است. در پیشینه پژوهش در حوزه میراث 

، و مبانی  [ 10-15] معماری معاصر    و میراث   معماری صنعتی

 مبانی  و  تحقیق  آثار در پیشینهاین    بازکاربست همسازنظری  

، بر اهمیت نگاه جامع به معاصرسازی  [ 16-25] موضوع    نظری

 این آثار تاکید شده است.  

صنعتی،  تحوالت  انگلستان،  در  صنعتی  انقالب  ظهور  با 

به سرعت گسترش یافت، و   19اقتصادی و اجتماعی در قرن  

طبیعت،   از  برداری  بهره  تحوالت،  این  سرعت  نتیجة  در 

ساخت و ساز و حمل و نقل نیز به سرعت افزایش یافت. با  

ارزشهای   و  میراث  از  حفاظت  مسئلة  صنعتی شدن جوامع، 

تاریخی جوامع با ظهور سازمان های بین المللی دقیق تر شد.  

ها   ساختمان  طبیعی،  مناظر  بقایای  جهانی  کمیتة  نگاه  از 

می   فرهنگی  اهمیت  دارای  صنعتی  انقالب  های  ومحوطه 

کنوانسیون میراث صنعتی برای ثبت میراث صنعتی    [.26] باشد

میراث جهانی، دارابودن معیارهای فرهنگی و طبیعی در در  

همچنین وجود شاخص های    [.1] هر اثر را ضروری می داند

صنعتی یک میراث در اثری نو را می توان نمایانگر ارزشهای  

اندازهای   چشم  و  شهرسازی  معماری،  درتحوالت  صنعتی 

نمایندة  یا  منطقه  در  تاریخی صنعتی  میراث دورة  صنعتی و 
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ولوژی برجسته و نشانه ای از بهره برداری صنعتی از یک تکن

همچنین   و  طبیعی  از منابع  تعامالت    نشان  بر  صنعت  تأثیر 

[.  27] اجتماعی، اقتصادی، فرهنگ و صنعت در جهان دانست 

 کشور  به  صنعت   ورود  شناسنامه  نوعی  به  صنعتی  میراث

  نحوه   و  دوران  آن  معماری  بازگوکننده  آنها  و معماری   هستند

  و   حفظ.  است   صنعتی  های ارزش  و  صنعت   معماری با  تعامل

  فرهنگ   حفظ  در  مهمی  نقش  تواند  میراث می  این  نگهداری

  یکی   باشد.  داشته   اخیر   دوران  آن برای   اهمیت  و   شدن  صنعتی

  آثار  این نگهداری و حفظ که ضرورت   مهمی عوامل از دیگر

  و   گردشگر  جذب  برای  این میراث  از  استفاده  کند  می  بیان  را

است   هر   اقتصادی  رشد  تقویت    اهمیت  بنابراین[.  28] شهر 

 انکارناپذیر   امری  میراث صنعتی،  این  احیای  و  تقویت   حفظ،

 . است 

  توسعه  اصلی  رکن  سه  با  پساصنعتی  های  محوطه  پایدار  احیای 

 : شود می ترکیب  پایدار شهری ی

  اشتغالزایی و توسعه گسترش؛ اقتصادی -

  محیطی  شرایط بهبود؛ شناختی بوم -

 دمیدن  با  جامعه  برای  جدید  فرصتهای  ایجاد  اجتماعی؛      -

   .شهری محیط در جدید  زندگی و تازه روحی

 

 تأثیر میراث صنعتی بر توسعه جوامع محلی 

از آثار تاریخی با هدف حفاظت از منظر شهری، ایجاد    حفاظت 

های   شاخص  احیاء  به  اجتماعی،  تعامالت  و  منظر  آسایش 

محیطی که از  ویژگی های مورد توجه احیاء میراث صنعتی  

می باشد، توجه دارد. توسعه جوامع محلی در مقیاس میانی با  

خلق تصویر ذهنی مردم از بافت منطقه می تواند مشوق مردم  

در جهت تدام حضور در محیط گردد. توجه به کیفیت منظر 

شهری در فضای عمومی به عنوان یکی از سیاست های برنامه  

ریزی شهری می تواند با کمک شاخص های محیطی منطبق  

با بافت تاریخی و فرهنگ یک جامعه، به عنوان مؤلفه تأثیر 

گذار درارتقاء حس بصری منظر شهری، نقش مهمی را ایفا 

واالن    [.29] یدنما و  مور  نگاه  نشانه  "از  این  میراث صنعتی، 

نه داستان  شهری  که  تاریخی  با  دارد  تنها  پیوند   ،گونه است 

، ایجاد محیطی    "بلکه با خاطرات انسانها نیز در ارتباط است

و  سازی  تصویر  شهروندان،  برای  هویت  دارابودن  با  خوانا 

به گفتة اکبری   [.30] تجسم از شناخت فضا را فراهم می آورد

  های تبیین   هویت یکی از مولفه"از نظریه پردازان این حوزه  

  "کننده ارزش اجتماعی و عامل حفظ تشخص شهرها است 

ارزشهای  [.  31]  از  حفاظت  هدف  با  صنعتی  میراث  احیا 

عاطفی، فرهنگی، کاربری به توسعة متوازن منوط به شناسایی  

  محیط   از  مردم  ذهنی  اک نقاط مثبت و منفی محیط می باشد. ادر

 را فرد که  است  محیط از آنها آگاهانه بیش و کم احساسات و

محوطه های    [.32] دهد  می  قرار  محیط  با  عاطفی  ارتباطی  در

فرهنگی قطب  به  تبدیل  پتانسیل  منطقه،  یک  در    -صنعتی 

تفریحی را با تبدیل شدن به موزه هایی جهت نمایش تاریخچه  

داشت.   را خواهند  منطقه  با  صنعت  ایجاد فضاهای  همچنین 

خاطره و  دلپذیر  بهانگیز  جمعی  اصیل    تداوم  ،  ارزشهای 

توجه به نیازهای امروزی    حال  در عین  و  فرهنگی، اجتماعی

   عنوان نمادی از فرهنگ و تمدن باستانی ایران  بهمی پردازند و  

بود خواهند  کالن  مقیاس  یادآوری  .  در  با  صنعتی  سایتهای 

نمادی از امید زندگی بهتر در توسعه صنعت  خاطرات انسانی،  

هر منطقه خواهند بود. ارزشها و هویت صنعتی و تاریخی در  

این میراث ثبت می   با معماری  آن منطقه  تاریخ  از  هر دوره 

آن   شناخته شده  نماد  و  نقطه عطف  میراث صنعتی،  گردند. 

بود از    [.30] خواهد  است  الزم  شهری  هویت  تقویت  برای 

نزایی و جلوگیری از پراکندگی شهری، از  سیاست های درو

جمله مرمت و بازآفرینی و تأکید بر تعامالت اجتماعی استفاده  

نمود،. گسترش تعامالت و افزایش جمعیت متمرکز در منطقه، 

ایجاد  کارهای محلی و  تقویت کسب و  موجب گسترش و 

بازارچه هایی برای احیاء صنایع دستی است که مستلزم تقویت  

های محلی نیز خواهد بود. این تحوالت، تأمین زیر ساخت  

کننده سرمایة موردنیاز تغییرات زیر ساختی در شهرداری هر  

باشند می  کیفیت  .  منطقه  ارتقا  باعث  ها  ساخته  زیر  توسعه 

زندگی و در نهایت احساس رضایت از زندگی با ایجاد مسرت  

 [. 33] بخشی در جوامع را فراهم می آورد
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 هنگی در جوامع محلی توسعه گردشکری و فر

پتانسیل های گردشگری در جوامع محلی با تغییراتی که   ایجاد

محلی   فرهنگ جامعة  و  محیط  اجتماع، سیاست،  اقتصاد،  بر 

آورد.   می  فراهم  را  محلی  جامعة  توسعة  نماید،  می  ایجاد 

توسعه گردشگری با به کارگیری اطالعات فنی و تخصصی و 

هت تأمین منابع فنی می  وابستگی جامعه محلی به دولت در ج

از این رو با    [. 34] تواند قدرت منطقه را تحت تأثیر قرار دهد

صنعت  در  جوامع  مهارت  متخصص،  نیروهای  پرورش 

زمینة   و  داده  افزایش  را  آن  به  وابسته  صنایع  و  گردشگری 

استقالل جوامع محلی را نیز فراهم می آورد. گردشگری در 

عه شکل می گیرد و به  اکثر جوامع با هدف رشد اقتصاد جام

عنوان به روز ترین صنعت به ایجاد تعادل اقتصادی میان کل  

گرفتن   نظر  در  بدون  گردشگری  صنعت  انجامد.  می  کشور 

ارزشها و فرهنگ جوامع محلی تنها به توسعه تجاری جوامع  

محلی منجر شده و جامعه را از تمدن و فرهنگ اصیل خود  

به توجه  رو  این  از  نمود.  خواهد  ارزشهای    دور  و  فرهنگ 

محلی جامعه می تواند با جذب توریست بیشتر و از طرفی  

تقویت تعامالت فرهنگی گردد و با رشد اقتصادی و اشتغال  

زایی، از تمرکز زدایی کاسته و کیفیت زندگی مردم محلی را 

داد خواهد  با  .  ارتقا  متناسب  فرهنگی  میراث  سازی  بومی 

سانی، توجه به ساختار  باورهای یک جامعه و توسعه منابع ان

و ظرفیت گردشگری، مدیریت و برنامه ریزی ایجاد خدمات  

و تسهیالت به عنوان مدیریت برنامه ریزی گردشگری جوامع  

ایجاد[ 35] محلی عملکرد    ،  با  مرتبط  فرهنگی  های  فعالیت 

تاریخی و ایجاد کارکرد مناسب در بنا برای معنا بخشیدن به  

با کمک مشارکتهای مردمی و توجیه مردم جوامع   بنا،  کالبد 

محلی از میزان ارزش میراث صنعتی و توجه به جنبه های زیبا  

شناختی، موجب  ارتقاء چشم اندازهای صنعتی جهت توسعة 

[.  33اصل از بازآفرینی میراث صنعتی می گردد] گردشگی ح 

  در  اجتماعی  عوامل  نقش  بر  که  است   فعالیتی  عملکردی  حیطه

  جنبه   شامل.  کند  می  تأکید  مکان  به  تعلق  حس  گیری  شکل

 و  اجتماعی  تعامالت  برقراری  مشارکت   حضور،  مختلف  های

  و   جامعه  محیط،  در  اجتماعی  حمایت  از  برخورداری

و   برای  [.36] است  محلی  اجتماعات گردشگری  گسترش 

ایجاد قطب های فرهنگی و تاریخی در هر منطقه، الزم است 

مردم آن منطقه نیز آموزش های الزم برای برخورد با توریسم 

و   کسب  توسعة  و  انسانی  اجتماعی،  تعامالت  برقراری  و 

در   را  منطقه  آن  بومی  فرهنگ  ترویج  محلی جهت  کارهای 

ه احترام به فرهنگ های مختلف، اختیار داشته باشند. تشویق ب

ساز   زمینه  محلی،   فرهنگ  توسعة  فرهنگی،  تبادل  تقویت 

مراقبت از   [.  34] توسعه فرهنگی در  جوامع محلی خواهد بود

جوامع   عالقمندی  میزان  نشانة  منطقه،  در  فرهنگی  میراث 

  . محلی به فرهنگ بومی خود است 

 

 نعتیمعیارهای مؤثر در ارزیابی کیفیت احیاء میراث ص

عنوان   به  که  بناهایی  تخریب  از  جلوگیری  و  احیا  انتخاب 

میراث صنعتی یک جامعه شناخته شده، با توجه به اقتصاد و  

یک   تأثیرات  گرفت.  خواهد  صورت  منطقه  هر  سودآوری 

سایت صنعتی حتی پس از پایان فعالیت و متروکه شدن آن به  

چگونگی  سختی پاک خواهد شد. بنابراین الزم است نسبت به  

برخی    .[ 37] احیاء بقایای این سایت ها تصمیماتی اتخاذ شود

در  و  نیستند  وابسته  تاریخی  و  فرهنگی  ارزشهای  به  دارایها 

راستای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند، 

و رویکرد حفاظت از این میراث، بازیابی جنبه هایی است که 

گرفته شد نادیده  اثر صنعتی  دقیقا  در طراحی یک  ه است و 

تأکید  هنری  ارزشهای  به  که  است  هایی  داری  برخالف 

. تأکید و تمرکز در سایت های پسا صنعتی بر ارتقاء  [ 38] دارند

است  شهری  سیمای  بهبود  و  محیطی  زیست  .  [ 39] کیفیت 

هریک از میراث صنعتی صرف نظر از ماهیت اصلی خویش  

حم کند  می  نمایندگی  را  آن  که  میراثی  ازحفاظت  ایت  باید 

. این مفهوم از مداخله در احیا، از پایداری فرهنگی و  [ 38] کند

. احیای سایت های پسا صنعتی  [ 39] اجتماعی پیروی می کند

با توجه به سه رویکرد حفاظت و ارتقاء هویت منظر صنعتی  

خواهد  اجتماعی  و  اکولوژی  کارکرد  تقویت  وتاریخی، 

لفه های اثر  . مؤلفه هایی را که می توان به عنوان مؤ [ 33] بود
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مورد توجه قرار داد در نمودار زیر ذکر    [ 30] گذار بر کیفیت بنا 

   شده است:

 [ 7]مؤلفه های اثر گذار بر کیفیت بنا

 
 [7]:  مؤلفه های اثر گذار بر کیفیت بنا1نمودار 

برای احیا مجدد بنای میراث فرهنگی الزم است کیفیت بهره  

برداری از اثر فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. در مورد تطبیق  

بنا برای بهره برداری مجدد با حفظ دو هدف حفاظت و توسعه  

بولن و الو راهبرد  یکپارچه مورد تأیید نظریه پردازان است.  

یک بنای میراثی،    و حفظ  احترام"در  استفاده مجدد موفق را  

معاصر به بنا که ارزشهای جدیدی    الیه هایدر کنار افزودن  

رویکرد حفاظت و    می دانند.  "دکن  را برای آینده فراهم می 

با تجهیز و مداخالت در ذات هر پروژه دارای توسعه یکپارچه  

 . [ 40] یک رابطة درهم تنیده، برای استفاده مجدد بنا خواهدبود

 

فرینی میراث صنعتی مازندران بر توسعه  تأثیر احیاء و باز آ 

 جوامع محلی 

توسعة جوامع محلی مازندران با وجود پتانسیل های موجود  

ایجاد موقعیت های گردشگری و توجه به    جهت   ا درنهدر آ

محیط  حفظ  با  توان  می  باشد.  می  ضروری  صنعتی  میراث 

زیست و احترام به ارزشهای فرهنگی، بهبود کیفیت زندگی  

ساکنین و کاهش مهاجرت و برخوردار بودن از معیشت پایدار  

جوامع   از  بخشی  عنوان  به  مازندران  محلی  جوامع  برای  را 

ود. جهت حفظ ارزشهای میراث فرهنگی  محلی ایران فراهم نم

میراث   عنوان  به  شده  شناسایی  بنای  است  الزم  مازندران 

صنعتی، دو هدف حفاظت و انطباق پذیری مجدد و توسعة  

انطباق پذیری که هریک با توجه به موقعیت بنا شکل خواهد  

یعنی   اول  رویکرد  در  گردد.  سازی  آماده  و  تجهیز  گرفت، 

الزم است بنایی که دارای ارزشهایی  حفاظت و انطباق پذیری،  

از جمله: قدمت ساخت، تاریخی، مفهومی، کاربری و هنری  

جهت   بنا  اصالت  یکپارپگی  و  مکان  حس  تقویت  با  باشد، 

ارزشهای   بنایی که دارای  آماده سازی شود و  استفاده مجدد 

زیست محیطی، پایداری، فرهنگی و اجتماعی باشد به وسیلة  

آماده سازی    تدوام و خالقیت در به روز رسانی عملکردی، 

گردد]  مجدد  استفاده  در  40جهت  شده  ثبت  آثار  درمیان   .]

راه ناصری در جاده چالوس مربوط  میراث صنعتی می توان به  

عباسی مربوط به دوره صفوی در  به دوره قاجار، پل جاده شاه

شهرستان گلوگاه، پل الر در پلور، پل فلزی چالوس، کارخانه  

آهن هر، کارخانه پنبه پاک کنی بابل و تونل راهنساجی قایم ش

اشاره نمود. در  در محور گدوک مربوط به دوران پهلوی اول،  

و تونل راه آهن محور گدوگ    عباسیشاه  جاده  این میان پل

تنها به عنوان محور گردشگری در توسعة جوامع محلی تأثیر  

داشته و با برگزاری تورهای یک روزه جهت جذب توریسم   

وه بر کاربری روزانه خود، فعالیت دارند. بنابراین در این  عال

اثر از میراث صنعتی مازندران بر توسعة جوامع    5پژوهش تأثیر  

ارائه   5محلی بررسی خواهد شد و تصاویر هریک در جدول 

 می گردد.  

 

 ها مواد و روش

کاربردی می باشد، و به روش ای.اچ.پی  –این پژوهش کمی  

  طبقه  و  انتخاب  در  روش  این  رفت.و روش دلفی صورت گ 

فعالیت های 
کارکردی

نفوذ پذیری•

جذب گردشگر•

پایداری

زیست محیطی•

زبیاشناختی•

کالبدی

سلسله مراتبی•

نشانه ای•

بصری-ادراکی

خوانایی•

حس مکان•

پذیرندگی•

منظر•

هویت •
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.  است   صنعتی، متمرکز   میراث  بر ارزش  عناصر تأثیر گذار  بندی

 این  های  پژوهش  با سایر  شناسی  روش  نظر  از  این پژوهش

راستا  حوزه مختلف    .است   شده  طراحی  هم  انواع  وجود  با 

خواهد   وجود  نیز  هریک  ماهیت  در  تفاوت  صنعتی  میراث 

یکسان  مهم نخواهد بود.    های  جنبه  داشت از این رو ارزیابی

  اهمیت  سطح  با  مختلف  معیارهای  همزمان  گرفتن  نظر  در  لزوم

ای اچ   عنوان  به  معیاره  چند  روشهای  در  کردن  فکر  متفاوت،

ه اول با تهیة پرسشنامه خبرگان  در مرحل  .کند  می  منطقی   را  پی

به کمک روش دلفی به ارزیابی مولفه ها توسط متخصصین 

  سلسله   تحلیل  فرآیند  به  ویژه  توجه  با    پرداخته شد، مرحلة دوم

ارزیابی    در  معیاری  چند  روشهای  بررسی  ای.اچ. پی، به مراتبی

پردازد.    می  آینده  در  آنها  احتمالی  کاربردهای  و  دارایی ها  این

صورت  ها   داده  ،مطالعات  عکاسی   میدانی،  مشاهدات  به 

 های  پرسش  .اند  شده  آوری  گرد  نامه  پرسش  و  ای  کتابخانه

 غیرمتخصص  کنندگان  بازدید  و  متخصص ها  به  شده  عرضه

 مبانی  و  تحقیق  پیشینه  از  آمده  بدست   های  شاخص  اساس  بر

و   معماران  از  نفر  12  شامل  متخصصان  .اند  تنظیم شده  نظری

  شامل  ها  متخصص  غیر  و  اند  بوده  فرهنگی  میراث  کارشناسان

اند.    گردیده  انتخاب  ها  مکان  این  بازدیدکنندگان  از  نفر  21

ها طر  ییشناسا  یمجموعه  از  مع  کی  قیشده    ار یساختار 

 . گردید لی و تحل هیتجز ،مشترک 

از نظر مبانی روش شناسی، پایداری موضوعی جامع است و  

نتیجه مطلوب در   به  توان  به آن می  فراگیر  نگاه  با یک  تنها 

میراث آثار  در  مناسب  کاربری  دست    معماری صنعتی   تغییر 

 [ به  43-41یافت  توجه  و  بهره[.  هوشمندانه  وری  مصرف 

و دوستدار  سازگار    ست یز  ی معمار[ و  55-44انرژی و آب ] 

[ از اولویت های اساسی معاصرسازی پایدار 62-56عت ] طبی

شود. نگاه کمی و کیفی  محسوب می  بناها و آثار میراث صنعتی

همساز بازکاربست  ] 63]   به  سبز  اقتصاد  کنار  در   ]64-65  ]

توسعه  به جوامع محلی؛ و  نگاه جامع  برای  مناسب  فرصت 

آن  محیطی  زیست  و  اجتماعی،  و  فرهنگی  اقتصادی،  پایدار 

از    یقیاستفاده مجدد تطب  یبرا   سبزاقتصاد    یها. راهبرداست 

  ی براراهبردی موثر برای    [ 66ی ] فرهنگ  راثیم  یساختمان ها

ز اثرات  و  طیمح  ست یکاهش  فرهنگی  توسعه  کنار  در  ی، 

 اجتماعی است.  

 

 هایافته

توسعة میراث صنعتی بر  توسعة گردشگری    ارزیابی تأثیر

 و فرهنگی

در این پژوهش ارزیابی هریک از زیر معیار های توسعة میراث 

  86.8صنعتی نشان می دهد، بهره گیری از میراث صنعتی با  

درصد به  توسعه فرهنگی،    13.3در به توسعة گردشگری و با  

در توسعة جوامع محلی مؤثر خواهد بود و در توسعة میراث 

ارجحیت فرهنگی   توسعة  به  گردشگری  توسعة    صنعتی، 

 خواهد داشت.  

 
: میزان تأثیر توسعه میراث صنعتی  بر توسعة گردشگری  و فرهنگی 2نمودار

13%

87%

رهنگیتوسعه میراث صنعتی  بر توسعة گردشگری  و فمیزان تأثیر : 2نمودار

توسعه فرهنگی

توسعه گردشگری
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زیر هریک از زیر معیارهای تآثیر گذار بر توسعة   3در نمودار

 گردشگری و فرهنگی به تفکیک آورده شده اند.

 
احیاء میراث صنعتی  بر توسعة گردشگری و فرهنگی : تأثیر3نمودار  

 

 : تأثیر احیاء میراث صنعتی  بر توسعة گردشگری و فرهنگی1جدول 

تأثیر احیاء میراث صنعتی  بر توسعة گردشگری و فرهنگی    

میراث صنعتی توسعة  زیر معیار  معیار توسعة پایدار  

 توسعه فرهنگی

 حفا ظت از  میراث 
 0.2 مرمت با استفاده از متریال مشابه 

 1 حفظ صورت اثر 

 توسعة یکپارچه 
 1.1 حداقل مداخله 

 0.2 حداقل تمایز بخش ها 

 شناخت ارزشهای تاریخی
 4 برگزاری فعالیت های فرهنگی 

 0.9 فضاهای گردهمایی و دیدار جمعی 

گردشگری توسعه   

 

 

 توجه به ساختار 

 3 کاربری های چند منظوره

 1.3 گسترش فضای سبز 

 2.6 توجه به نور پردازی و نور طبیعی 

 1.4 عرصه بندی از عمومی به خصوصی 

 2.1 استفاده بهینه از محوطه مخروبه 

 

 

 ایجاد خدمات 

 و تسهیالت 

 1.5 ساماندهی واحد های تجاری 

صنایع دستی امکان فروش   3.9 

 9 بهبود دسترسی محلی 

 11.2 امنیت دسترسی سواره و پیاده

 2 جمع آوری زباله به شکل مکانیزه

 5.4 کمک هزینه برای احیا میراث 

 بومی سازی میراث 
 22.3 ترکیب تاریخ و تکنولوژی 

 26.8 استفاده از مصالح رایج بومی 

0% 1% 1% 0% 1% 1%

4%
0%0%0%

3%
2%

5%

11
%

0%
3%

7%

28
%

34
%

تأثیر  احیاء میراث صنعتی  بر توسعة گردشگری و فرهنگی : 3نمودار

مرمت با استفاده از متریال مشابه 

حفظ صورت اثر

حداقل مداخله

حداقل تمایز بخش ها

برگزاری فعالیت های فرهنگی

فضاهای گردهمایی و دیدار جمعی

کاربری های چند منظوره

گسترش فضای سبز

توجه به نور پردازی و نور طبیعی
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تأثیر توسعة    ارزیابی   بر  فرهنگی  و  گردشگری  توسعة 

 پایدار/ سبز  

ارزیابی هریک از زیر معیار های اقتصادی، اجتماعی و زیست  

مؤلفة  دو  به  نسبت  اجتماعی  توسعة  دهد  می  نشان  محیطی 

جوامع محلی اولویت دارد، بنابراین الزم    دیگر بر توسعة پایدار

است معیارهای اجتماعی تأثیر گذار بر احیاء میراث در اولویت  

در   مؤثر  های  مؤلفه  از  اجتماعی  پایدار  توسعة  گیرد.  قرار 

توسعة گردشگری میراث صنعتی می باشد. 

 
جوامع محلی : میزان تأثیر هریک از معیار های توسع بر توسعه پایدار 4نمودار   

 

 : میزان تأثیر هریک از مؤلفه های  توسعه گردشگری و فرهنگی  بر توسعه پایدار 2جدول 

میزان تأثیر هریک از مؤلفه های  توسعه گردشگری و فرهنگی  بر توسعه پایدار    

 0.32 توسعه اقتصادی 

 0.377 توسعه اجتماعی 

 0.33 توسعه زیست محیطی 

 

 توسعة فرهنگی بر مؤلف های توسعة پایدار جوامع محلیسهم توسعه گردشگری و  

 
 :  سهم توسعه گردشگری و توسعة فرهنگی بر مؤلف های توسعة پایدار جوامع محلی 5نمودار 

31%

37%

32%

میزان تأثیر هریک از معیار های توسع: 4نمودار 

بر توسعه پایدار جوامع محلی 

توسعه اقتصادی

توسعه اجتماعی 

توسعه زیست محیطی
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سهم هریک از زیر معیارهای توسعة میراث بر توسعة پایدار   

 ذکر شده است.  6جوامع محلی به صورت مجزا در نمودار 

 

 
:  سهم هریک از زیر معیار های توسعه فرهنگی و گردشگری برتوسعة پایدارجوامع محلی 6نمودار  

 

 های توسعه فرهنگی و گردشگری برتوسعة جوامع محلی: سهم زیر معیار 3جدول 

 سهم زیر معیار های توسعه فرهنگی و گردشگری برتوسعة جوامع محلی 

 

 
 زیر معیار  معیار

 توسعة پایدار

 اجتماعی  اقتصادی 
زیست 

 محیطی 

از   حفا ظت  

 میراث 

 1 0.273 0.75 مرمت با استفاده از متریال مشابه 

 0.053 0.231 1 حفظ صورت اثر 

 توسعة یکپارچه 
 1 0.273 0.075 حداقل مداخله 

 1 0.273 0.075 حداقل تمایز بخش ها 

شناخت ارزشهای  

 تاریخی

 1 0.273 0.075 برگزاری فعالیت های فرهنگی 

دیدار  فضاهای گردهمایی و 

 جمعی 
0.273 1 0.75 

 توجه به ساختار 

 0.058 1 0.273 کاربری های چند منظوره

 1 0.279 0.069 گسترش فضای سبز 

توجه به نور پردازی و نور 

 طبیعی 
0.069 0.231 1 

عرصه بندی از عمومی به  

 خصوصی 
0.66 1 0.279 

 1 0.279 0.069 استفاده بهینه از محوطه مخروبه 
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ارجوامع سهم هریک از زیر معیار های توسعه فرهنگی و گردشگری برتوسعة پاید:  6نمودار

محلی 

اقتصادی اجتماعی  زیست محیطی
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 ایجاد خدمات 

 و تسهیالت 

 0.75 0.273 1 ساماندهی واحد های تجاری 

 0.083 1 0.288 امکان فروش صنایع دستی 

 0.76 1 0.243 بهبود دسترسی محلی 

 0.76 1 0.243 امنیت دسترسی سواره و پیاده

جمع آوری زباله به شکل 

 مکانیزه 
0.244 0.84 1 

 0.84 0.244 1 کمک هزینه برای احیا میراث 

بومی سازی  

 میراث 

 0.75 0.273 1 ترکیب تاریخ و تکنولوژی 

 0.231 0.53 1 استفاده از مصالح رایج بومی 

 

 ارزیابی کیفی میراث صنعتی در مازندران

این پژوهش  نشاان می دهد، توساعة میراث صانعتی مازندران  

درصاد، پل  15.5درصاد ، پل الر   20.6از جمله: راه  ناصاری  

در صاد و  21، کارخانة نسااجی قائم شاهر  16.8فلزی چالوس  

درصااد،  بر توسااعة جوامع   26.6کارخانة پنبه پاک کنی بابل  

ه برداری محلی ماازنادران تاأثیر می گاذارد. در این میاان باا بهر

از این میراث باا در نظر گرفتن هریاک از معیاارهاای حفااظات  

از میراث، توسااعة یکپارچه وشااناخت ارزشااهای تاریخی و 

همنین شاناساایی مؤلفة های تأثیرگذار بر توساعة گردشاگری و 

فرهنگی در جهات توجاه باه سااااختاار، ایجااد خادماات و 

تسااهیالت و بومی سااازی، توسااعة گردشااگری بر توسااعة 

در ارجحیات قرار دارد. نمودار زیر اولویات هریاک    فرهنگی

 از آثار بر توسعة گردشگری و فرهنگی را نشان می دهد. 

 

 
 : ارزیابی کیفی میراث صنعتی در مازندران 7نمودار

بابل و کارخانة نساجی  بهره گیری از کارخانه پنبه پاک کنی 

 قائم شهر در توسعة گردشگری در اولویت قرار دارند.
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ارزیابی کیفی میراث صنعتی در مازندران: 7نمودار

راه ناصری پل الر در پلور پل فلزی چالوس کارخانة نساجی  قایم شهر کارخانة  پنبه پاک کنی بابل
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: سهم هریک از میراث صنعتی مازندران در توسعة گردشگری و توسعة فرهنگی 8نمودار   

 

معیارها بر توسعة گردشگری و فرهنگی  میزان تأثیر هریک از 

مازندران به تفکیک زیر معیارها بر هریک از آثار در جدول 

 زیر آورده شده است. 

 :  تأثیر توسعه میراث صنعتی  مازندران بر توسعة فرهنگی  و گردشگری 4جدول 

توسعة فرهنگی  و گردشگری تأثیر توسعه میراث صنعتی  مازندران بر    

توسعة 

 پایدار 
 راه ناصری  زیر معیار  معیار

پل الر در  

 پلور

پل فلزی  

 چالوس 

ة  کارخان

 نساجی

 قایم شهر 

ة کارخان  

پنبه پاک  

 کنی بابل 

 

از   حفا ظت 

 میراث 

مرمت با استفاده از متریال  

 مشابه 
0.546 1 0.42 0.408 0.408 

 0.757 0.627 0.252 0.757 1 حفظ صورت اثر 

 توسعة یکپارچه 
 0.829 0.441 0.333 1 1 حداقل مداخله 

 1 0.68 0.68 0.379 0.379 حداقل تمایز بخش ها 

شناخت  

ارزشهای  

 تاریخی

برگزاری فعالیت های  

 فرهنگی 
0.172 0.597 1 0.537 0.537 

فضاهای گردهمایی و دیدار  

 جمعی 
0.338 0.893 1 0.965 0.892 

 

به ساختار توجه    

 0.901 0.779 0.238 1 0.51 کاربری های چند منظوره

 0.268 0.215 0.517 0.415 1 گسترش فضای سبز 

توجه به نور پردازی و نور 

 طبیعی 
1 1 1 0.207 0.207 

عرصه بندی از عمومی به  

 خصوصی 
0.333 0.333 0.333 1 1 

استفاده بهینه از محوطه  

 مخروبه 
0.333 0.333 0.333 1 1 

 ایجاد خدمات 

 و تسهیالت 

ساماندهی واحد های  

 تجاری 
0.627 0.757 1 0.252 0.252 

ی
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ة ف

سع
 تو
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 0.333 0.333 1 1 1 امکان فروش صنایع دستی 

 0.207 0.207 0.493 1 0.493 بهبود دسترسی محلی 

امنیت دسترسی سواره و 

 پیاده 
1 1 1 0.333 0.333 

جمع آوری زباله به شکل 

 مکانیزه 
1 0.415 0.517 0.215 0.268 

کمک هزینه برای احیا  

 میراث 
0.312 0.616 1 0.477 0.406 

بومی سازی  

 میراث 

 0.408 0.408 0.42 1 0.546 ترکیب تاریخ و تکنولوژی 

 0.829 0.441 0.333 1 0.546 استفاده از مصالح رایج بومی 

در هریک از آثار صنعتی مازندران با توجه به زیر معیارهای  

توسعة گردشگری و   در  مؤثر  معیارهای  از  تر هریک  ارجح 

توسعة فرهنگی در جدول زیر پیشنهاد می گردد.

پایدار جوامع محلی : راهبرد های بهره گیری از  میراث صنعتی  مازندران در توسعة  5جدول   

 راهبرد های بهره گیری از  میراث صنعتی  مازندران در توسعة پایدار جوامع محلی 

 راه ناصری 
توسعة فرهنگی : توجه به حفاظت از میراث با حفظ  

صورت اثر، توسعة یکپارچة باحداقل مداخله،  شناخت  

ارزشهای تاریخی با ایجاد فضاهای گردهمایی و دیدار 

 جمعی 

توسعة گردشگری: توجه به ساختاربا گسترش فضای سبز  

و ایجاد کاربری های چند منظوره، ایجاد خدمات و  

تسهیالت با  فراهم نمودن امنیت دسترسی سواره و پیاده،  

 امکان فروش صنایع دستی، ساماندهی واحد های تجاری 
 )عکس: نگارندگان( 

 

 پل سنگی الر

حفاظت از میراث با مرمت با توسعة فرهنگی: توجه به 

استفاده از متریال مشابه، توسعة یکپارچة باحداقل  

مداخله،  شناخت ارزشهای تاریخی با ایجاد فضاهای 

 گردهمایی و دیدار جمعی 

توسعة گردشگری: توجه به ساختار با ایجاد کاربری های  

چند منظوره، ایجاد خدمات و تسهیالت با  فراهم نمودن  

اره و پیاده، بهبودی دسترسی محلی،  امنیت دسترسی سو 

 امکان فروش صنایع دستی، ساماندهی واحد های تجاری 

  )عکس: نگارندگان( 
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 پل فلزی چالوس 

توسعة فرهنگی: توجه به حفاظت از میراث با مرمت با 

استفاده از متریال مشابه، توسعة یکپارچة باحداقل  

برگزاری فعالیت  مداخله،  شناخت ارزشهای تاریخی با  

 های فرهنگی، ایجاد فضاهای گردهمایی و دیدار جمعی

توسعة گردشگری: توجه به ساختار با ایجاد گسترش  

فضای سبز، ایجاد خدمات و تسهیالت با  فراهم نمودن  

امنیت دسترسی سواره و پیاده، امکان فروش صنایع  

دستی، ساماندهی واحد های تجاری، کمک هزینة برای  

 ث احیاء میرا

 
 )عکس: نگارندگان( 

 

 کارخانه نساجی قائم شهر 

توسعة فرهنگی: توجه به حفاظت از میراث با با حفظ  

صورت اثر،  توسعة یکپارچة باحداقل تمایز بخش ها،   

شناخت ارزشهای تاریخی با ایجاد فضاهای گردهمایی و  

 دیدار جمعی 

توسعة گردشگری: توجه به ساختار ایجاد عرصه بندی  

عمومی از خصوصی و استفاده بهینه از محوطة مخروبه، 

ایجاد خدمات و تسهیالت با کمک هزینة برای احیاء  

میراث، فراهم نمودن امنیت دسترسی سواره و پیاده،  

 امکان فروش صنایع دستی 

  )عکس: نگارندگان( 

 کارخانه پنبه پاک کنی پابل 

با حفظ  توجه به حفاظت از میراث با  توسعة فرهنگی:

صورت اثر،  توسعة یکپارچة باحداقل تمایز بخش ها،   

شناخت ارزشهای تاریخی با برگزاری فعالیت های  

 فرهنگی 

توسعة گردشگری: توجه به ساختار ایجاد عرصه بندی  

عمومی از خصوصی و استفاده بهینه از محوطة مخروبه  

وبا ایجاد کاربری چند منظوره، ایجاد خدمات و  

هزینة برای احیاء میراث، فراهم نمودن تسهیالت با کمک 

 امنیت دسترسی سواره و پیاده، امکان فروش صنایع دستی 

  )عکس: نگارندگان( 
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 گیرینتیجه و بحث

بسیار    مختلف  جوامع   در  گردشگری   توسعه  کالن  اهداف

  بین  روابط ، ملی سطح در کالن  سیاستهای  با و  است  متفاوت

توسعه   اصلی  هدف  کشورها  اکثر  در.  است   ارتباط  در  المللی

  در  است  جوامع  اقتصادی  توسعه  و   رشد  به   کمک   گردشگری 

توسعه  متعددی  موارد  ،  آوری  ارز  به  اغلب   گردشگری  نیز 

 می  تاکید  ثروت  توزیع  به  ای  ناحیه  سطح  در  اشتغال و  ایجاد

  جهانی  سازمان  توسط   نیز  2002  سال  در  که  همانطور.  کند

  و  فقرزدایی برای  ابزاری  گردشگری گردید، اعالم  گردشگری

میراث  می  محسوب   جهان  در  ثروت  توزیع  صنعتی  شود. 

 مکان  به  تا  دارد  بازتوسعه  برای   را  قابلیت   بیشترین  مخروبه،

  در کنار   های  ساز  جذابیتهای بر  عالوه  شود که  تبدیل  جدیدی

  نیز  را  فرهنگی  و بصری ارزشهای  مشناختی، بو  موارد رعایت

برگیرد   ایجاد   شامل  بازیافتی  اراضی  احیای  اهداف.  در 

  شرایط  جامعه، بهبود تقویت  اقتصادی، رشد جدید، فرصتهای

 سطح  در  جدید  ارزشهای  ارتقای  و  فرهنگی  شکوفایی  محیطی،

 . است   محلی جوامع

بررسی های این پژوهش بر روی معیارهای مؤثر در توسعه 

  میراث  از  هریک  گردشگری و فرهنگی جوامع نشان می دهد

  کارخانة   ،26.6  با    بابل   کنی  پاک  پنبه  کارخانة:  مازندران  صنعتی

 درصد  20.6  با  ناصری    راه   صد،  در  21  با   شهر   قائم  نساجی

  با   درصد  15.5  با  الر  پل  و  درصد  16.8  با  چالوس  فلزی  پل  ،

 مؤثر  مازندران  محلی  جوامعی  توسعة   بر  گردشگری  توسعة

توسعة میراث صنعتی، با ارجحیت توسعة پایدار اجتماعی    .بود

و در اولیت های بعدی با توسعة اقتصادی و زیست محیطی 

سبب توسعة جوامع محلی خواهد شد. با ارزیابی معیارهای  

صورت کلی نشان   مذکور بر روی میراث صنعتی مازندران به

می دهد، هریک از آثار با اولویت در توسعة گردشگری در 

توجه به ساختار با ایجاد امنیت دسترسی سواره و پیاده، امکان  

فروش صنایع دستی، عرصه بندی عمومی و خصوص، استفاده  

و   منظوره  چند  کاربری  ایجاد  مخروبه،  محوطه  از  بهینه 

تو  به  نسبت  تجاری  های  واحد  با  ساماندهی  فرهنگی  سعة 

حفاظت از آثار به کمک حفظ صورت اثر، توسعة یکپارچه با  

حداقل مداخله، شناخت ارزشهای تاریخی با برگزاری فعالیت  

های فرهنگی در توسعة جوامع محلی مازندران نقش مؤثری 

خواهند داشت. بنابراین با به کارگیری مؤلفه های تأثیرگذار  

با جذب توان  می  گردشگری  توسعة  توسعة    بر  به  توریسم 

محلی   جوامع  توسعة  نهایت  در  و  اقتصادی  و  اجتماعی 

 مازندران پرداخت. 

 

 

قدردانی و  نشده  :  تشکر  گزارش  نویسندگان  توسط  موردی 

 است.  

  مولفین  به  مربوط  تصاویر  معنوی  مالکیت :  های اخالقیتأییدیه

باشد گردد  تایید  و  می   منتقل  مجله  به  مالکیت   این  که  می 

 شود.  می

 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.  :  تعارض منافع

مالی/حمایتها منابع  و  مقاله  در  نویسندگان  اله :  سهم  روح 

اصلی    مسئول( شامل نگارنده  اول و نویسنده  )نویسنده  رحیمی

 سهم  با  محتوا  تدوین  برداشت میدانی،  اصلی،  مقاله، پژوهشگر

  و   شناس  شامل روش دوم(    حیدرنتاج )نویسنده  وحید  ؛%40  

؛ یاسمن نجاری 30%  پژوهشگر کمکی با سهم  /   نتایج  کنترل

الموتی )نویسنده سوم( شامل برداشت و کنترل نتایج با سهم  

بازنویسی  %15   و  متن  تنظیم  برای  فر  انوری  شیرین  و  ؛ 

 .15% یادداشت های اصلی با سهم 
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