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مقذهِ :
اظ هاحطتطيي الساهبت رْت حفؼ َّيت ايطا ًي ٍ اًتمبل فطٌّگ اظ ٍضاي تبضيد زيطثبظ ٍ وْي ثِ
آيٌسگبى ،حفؼ ٍ احيبء هيطاث فطٌّگي اؾت .فطٌّگِ هطهت ٍ احيبء ضيكِ زض هيطاث تبضيري
وكَض زاضز ٍ ًكبًِّبي آى ضا زض ظًسُ ثَزى ٍ وبضثطز ثٌبّب زض چٌسيي زٍضُ تبضيري هيتَاى ثِ
ضٍقٌي هكبّسُ وطز.
ايي هْن هغبثك ثب لبًَى ،زض حَظُ ٍؽبيف ؾبظهبى هيطاث فطٌّگي ،نٌبيـ زؾتي ٍ گطزقگطي
وكَض لطاض گطفتِ اؾت ٍ زض زٍ زِّ اذيط زض لبلت حَظُ ّب ٍ هميبؼّبي هرتلف ايي ؾبظهبى ثِ
آى پطزاذتِ قسُ اؾت.
زض ايي ضاؾتب ،ثِهٌؾَض آغبظ حطوتي ًَ زض احيبء ٍ ثْطُثطزاضي هٌبؾت اظ ثٌبّب ٍ اهبوي تبضيري ٍ
فطٌّگي لبثل احيبء زض وكَض ،لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾقِ التهبزي ،ارتوبفي ٍ فطٌّگي
روَْضي اؾالهي ايطاى هغبثك ثب ثٌس ظ هبزُ  ،114ثِ ؾبظهبى هيطاث فطٌّگي ،نٌبيـ زؾتي ٍ
گطزقگطي اربظُ زاز « ،هاؾؿِ لًسٍق احيبء ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ ثٌبّب ٍ اهبوي تبضيري ٍ
فطٌّگي» ضا ايزبز وطزُ تب ثؿتط لبًًَي هَضَؿ احيبء ٍ ثْطُ ثطزاضي هٌبؾت اظ اهبوي تبضيري ٍ
فطٌّگي ُةٍاؾغِ ؾطهبيِ گصاضي ثرف ذهَني زاذلي ٍ ذبضري ثب ّسف اضتمبء ؾغح حفبؽت
ٍ تضويي ثمبء ايي آحبض ٍ اضظـّبي آى ٍ اىعجبق ؽطفيتْبي آى ثب ًيبظّبي هقبنط فطاّن آيس .
اظ آًزب وِ احيبء ،فطايٌس ّسفوٌسي اؾت وِ ثِ هٌؾَض اضتمبء ؾغح حفبؽت ٍ افغبي وب ضثطي
هتٌبؾت ثطاي ثْطُ ثطزاضي اظ آحبض تبضيري ٍ فطٌّگي ،ثب حف ػ انبلت ٍ يىپبضچگي آى،
ثطًبهِضيعي ،عطاحي ٍ ثِ هطحلِ ارطا هيضؾس پطزاذتي ثِ ايي فطايٌس  -ثب فٌبيت ثِ گؿتطُ آحبض
ثيقوبض تبضيري ٍ فطٌّگي زض وكَض اظ يه ؾَ ٍ اظ ؾَي زيگط ضقس ربهقِ قْطي زض اثقبز
گًَبگَى ٍ گؿتطـ ًيبظهٌسي ّب ٍ تغييط قطايظ زض فضبي ظًسگيً -يبظهٌس پبيِضيعي ،ثطهجٌبي
حضَض هاحط ثرف ّبي غيط زٍلتي ٍ تؿطي هفَْم احيبء زض فطٌّگ ٍ ثسًِ ربهقِ اؾت  .اظ ايٌطٍ
«نٌسٍق احيبء» پؽ اظ اؾتمطاض ًْبيي ،اًزبم اهَض ظيطثٌبيي زض حيغِ ّبي ظيط ضا ثِ پكتَاًِ
حَظُّبي ؾتبزي ٍ نفي ؾبظهبى هيطاث فطٌّگي ،نٌبيـ زؾتي ٍ گطزقگطي ؾطلَحِ آغبظ
فقبليتّبي ذَز لطاض زاز:
اضتمبء ؾغح ذسهبت فٌي -هٌْسؾي ٍ اضتجبط پػٍّكي زاذلي ٍ ذبضري.تطٍيذ فطٌّگ احيبء ،رصة هكبضوت زض ظهيٌِ ّبي هرتلف ثطاي هحمك قسى اهط احيبء ٍثْطُثطزاضي اظ ثٌبّب ٍ اهبوي تبضيري ٍ فطٌّگي.
ًْبزيٌِ وطزى هجحج احيبء ٍ التهبز احيبء زض هيطاث فطٌّگي ثِ فٌَاى يگبًِ ضبهيحفبؽت پبيساض اظ ايي اضظـُ ا زض رطيب ى قتبثساض تَؾقِ اهطٍظي.
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ثطاي زؾتيبثي ثِ آضهبى ّبي تقييي قسُ ٍ پيف اظ آغبظ فقبليت ّبي ارطايي فطاگيط ٍ ايزبز
رطيبى احيبء زض آحبض تبضيري ٍ فطٌّگي زض اًغجبق ثب زاهٌِ ٍ هميبؼ ٍؽبيف ٍ اذتيبضات تقييي
قسُ لبًًَي ايي هاؾؿِ ،ضطٍضي ثَزُ ،حَظُ اهبوي تبضيري فط ٌّگي  ،اضظقْبي هتقلك ٍ
ٍاثؿتِ ثِ آى ،انَل حفبؽت ٍ تضويي ثمبء آى  ،تقبهل اهبوي تبضيري فطٌّگي ثب ًيبظّبي
هقبنط زض ثؿتط پيطاهَى آى هَضز ثبظقٌبؾي ٍ تَرِ ٍيغُ لطاض گيطز .
پيـيٌِ تذٍيي هٌـَسّاي هشتَط تِ حفاظت ٍ احياء:
اّويت آحبض تبضيري فطٌّگي اظ ًؾط فطُ ًگ هلي ٍ ثكطي ،هساذلِ زض ايي لجيل آحبض ضا ثب
ّسف هطهت ٍ احيبء ثِ اهطي وبهالً فلوي ٍ حطفِ اي تجسيل وطزُ اؾت ثِ ّويي زليل ٍرَز
هقيبضّبي فلوي ٍ فٌي هَضز اتفبق ربهقِ هترههيي ،اظ زيطثبظ زض ؾغح هلي ٍ ثيي الوللي
هَضز تَرِ ثَزُ اؾت  .چبضت آتي ٍ هتقبلت آى «هٌكَض ًٍيظ » گبم ّبي اؾبؾي زض ايزبز
هقيبضّبي ًؾطي ٍ فوليبتي زض حَظُ هطهت ٍ احيبء ثِقوبض هيضًٍس.
تكىيل قَضاي ثيي الوللي ثٌبّب ٍ هحَعِ ّبي تبضيري ) ،(ICOMOSضًٍس تَليس ٍ تسٍيي
هٌكَضّبي ثييالوللي ،هٌغمِ اي ٍ هلّي ضا تؿطيـ ثركيس ٍ تسٍيي اؾٌبز هلّي حفبؽت ٍ
احيبء زض ؾغح وكَضّبي هرتلف رْبى ضا ثِ اهطي ضايذ ،ثسيْي ٍ ضطٍضي تجسيل وطز.
الوللي ٍ تزبضة ؾبيط
فليطغن ثْطُ هٌسي ربهقِ هترههيي ايطاى اظ هٌكَضّبي ثيي
وكَضّبي رْبى ،تالـ ربهقِ حطفِ اي ايطاى ثِ تسٍيي ؾٌس هلّي حفؼ ٍ احيبء اهبوي
تبضيري فطٌّگي هٌزط ًكسُ اؾتّ ،طچٌس ؾبظهبى هيطاث هيطاثفطٌّگي  ،نٌبيـ زؾتي ٍ
گطزقگطي وكَض ثبّوىبضي هاؾؿِ فطٌّگي ايىَهَؼ ايطاى تالـّبي رسي زض ايي هؿيط
اًزبم زازُاًس.
ضشٍست تذٍيي هٌـَس هلّي احياء اهامي تاسيخي فشٌّگي:
وخطت ،تٌَؿ ٍ پطاوٌسگي اهبوي فطٌّگي تبضيري وكَض ٍ تقسز ربهقِ شيٌفقبى اظ رولِ
زؾتگبُّبي ارطايي ،هسيطيت قْطي ،هبلىبى ٍ ...ضطٍضت هساذلِ ثِ فٌَاى هطهت ٍ احيبء ،زض
ايي لجيل اهبويٍ ،رَز لَافس هقيبض هلّي ٍ هَضز اتفبق ربهقِ ًرجگبى ٍ ًؾبم هسيطيت
هيطاثفطٌّگي وكَض ضا ثِ ضطٍضتي ارتٌبة ًبپصيط تجسيل وطزُ اؾت .ثسيْي اؾت زض فمساى
لَافس هقيبض فلوي -فًي زض ؾغح هلّي ،هساذالت زض اهبوي فطٌّگي تبضيري ثِ هَضَفي
ًبّوگي ،ثب ؾغَح ويفي هتفبٍت غيطلبثل ًؾبضت ٍ هسيطيت ٍ تبثـ ؾليمِ هساذلِ وٌٌسگبى
تجسيل ذَاّس قس.
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سٍؽ تذٍيي:
اٍل ،قٌبذت ًيبظّب زض حيغِ هَضَؿ (احيبء ٍ ثْطُثطزاضي اظ اهبوي تبضيري ٍ فطٌّگي)
ضضؾي تزبضة رْبًي (ًوًَِ :ايتبليب – تطويِ – اؾپبًيب – ٌّس  -آشضثبيزبى)
دٍم ،ة
ػَم ،تسٍيي هحتَايي هغبلجي وِ ثِ ًيبظّب رَاة زّس ثب ًگبُ ثِ ًيبظ ّبي زاذلي ٍ ضٍـ ّبي
فلوي ثب چْبض ضٍيىطز اًزبم پصيطفتِ اؾت:
 اًغجبق ًيبظّب ثب حَظُّبي هكبثِ ثييالوللي ٍ اًتمبل انَل. زض ثطذي اظ انَل ٍ ضٍـّب تغييطاتي ايزبز قسُ اؾت. ثطذي اظ ضٍـ ّب ثِ عَضولي تغييط وطزُ ٍ هغبثك قطايظ ٍ ٍيػگي ّبي هطتجظ ثب ًيبظ ّبيزاذلي قىل گطفتِ اؾت .ثطذي اظ ضٍـّب ًيع ثطپبيِ ًيبظّب ذلك قسُ اؾت.
ثطاي تسٍيي ؾٌس احيبء ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ اهبوي تبضيري فطٌّگي اظ هيبى هزوَفِ ضٍـ ّبي
هتساٍل ثطاي تسٍيي اؾٌبز هكبثِ ،ثب تَرِ ثِ ضقف ًؾبم اعالؿ ضؾبًي ،حجت ٍ ضجظ تزبضة
فلوي ٍ فٌي ٍ اًجبقت تزبضة زض ًرجگبى وكَض ،ضٍـ "تزطثِ ًرجگبى  -اروبؿ شيٌفقبى "
اًتربة قس.
تذيي تشتية مِ مويتِ ماسؿٌاػي تحت ػٌَاى مويتِ تذٍيي هتـنل اص آقاياى:
 -1ػادل فشٌّگي
 -2يًَغ صوذي
 -3امثش تقيصادُ اصل
 -4حؼيي سايتي هقذم
 -5ؿاّيي طلَع آؿتياًي
 -6احؼاى ايشٍاًي
ثِ هٌؾَض اًزبم هغبلقبت ،ثطضؾي هٌبثـ ٍ هإذص ،تحليل تزبضة هلّي ٍ ًْبيتبً تْيِ پيف ًَيؽ
ؾٌس احيبء اًتربة قسًس.
زض ايي ضاؾتب ،قٌبذت ٍ تقطيف قفبف تقجيطّب ٍ تفؿيطّبيي وِ زض ٍاغُ ّب ٍ هفبّين احيبء،
اهخبل آى ًْفتِ اؾت
حوبيت ّ ،سايت ،لبثليت احيبء ،وبضثطي هتٌبؾتً ،گْساضي ٍ
– ثب ثْطُگيطي اظ تقبضيف هَرَز زض اؾٌبز حمَلي زاذلي ٍ ثيي الوللي – ثِ فٌَاى گبم اٍل ٍ
هاحط الظم ثَز.
ة پبيِ هفبّين يبز قسُ ،ثطقوطزى انَل ٍ ضَاثظ ًبؽط ثط فقبليتّبي احيبء ٍ
زضگبم ثقسي ٍ ض
ثْطُثطزاضي اظ اهبوي تبضيري ٍ فطٌّگي ثب تَرِ ثِ قطايظ ٍ ٍيػگي ّبي ايي آحبض زض ايطاى ٍ ثب
ًگبّي ثِ حَظُّبي هكبثِ ثيي الوللي ٍ تسٍيي آى ثطاؾبؼ ضٍـ ّبي فلوي ربهِ فول پَقيس .
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حبنل ايى تالـ زض لبلت ؾٌس حبضط ثب فٌَاى « ػٌذ احياء ٍ تْشُتشداسي اص اهامي تاسيخي

فشٌّگي» اؾترطاد قس( .الظم ثِ تَضيح اؾت ثرف قكن ايي ؾٌس تحت فٌَاى «ًؾبمِ ًؾبضت
ثط فقبليتْبي احيبء (اضظيبثي  ،پبيف فٌي  ،وٌتطل پطٍغُ) » زض زؾت تْيِ اؾت).
قبيبى شوط اؾت فقبليت ّبي هطتثظ ثب تسٍيي انَل يبز قسُ ٍ ثطلطاضي هجبحج هكتطن
وبضقٌبؾي زض عَل ثيف اظ ً 70كؿت فلوي – ترههي اظ ثْوي هبُ ؾبل  1386تب
اؾفٌسهبُ  1388تكىيل قسُ ٍ گعاضـ تفهيلي ًكؿت ّبي فَق تحت فٌَاى «گعاضـ
پكتيجبى» ثب فهَل هرتلف اّساف ٍ تقبضيف  ،تزبضة رْبًي ٍ الگَقٌبؾي  ،معبلقبت تغجيمي ،
زض لبلت هكطٍح هجبحج ٍ ههَثبت وويتِ تْيِ ٍ تٌؾين قسُ اؾت.
ثقس اظ پبيبى هغبلقبت وويتِ ترههي ٍ تسٍيي پيف ًَيؽ ؾٌس حبضط ،اظ ًرجگبى حطفِ،
شيٌفقبى ٍ افطاز هاحط زض حَظُّبي هرتلف ترههي شيطثظ ،زفَت ثقول آهس تب آضاء ٍ ًؾطات
هَضز ًؾط ذَز ضا زض رْت الالح ٍ تىويل اضائِ ًوبيٌس ٍ ثسيٌَؾيلِ پيفًَيؽ تْيِ قسُ
تَؾظ وويتِ تسٍيي  ،ثِ زاٍضي گصاقتِ قس ٍ زض پبيبى رلؿِاي زض تبضيد  1387/12/11زض
هحل وبخ هَظُ ًيبٍضاى تكىيل قس ٍ نبحجٌؾطاى قطوت وٌٌسُ ضوي تمسيط اظ تالـ ّبي
نٌسٍق احيبء ٍ قىل ٍ هحتَاي ؾٌس تْيِ قسُ تَؾظ ون يتِ تسٍيي ،انالحبتي ضا ًيع
پيكٌْبز وطزًس وِ تَؾظ ايي نهيتِ زض هتي ؾٌس حبضط افوبل قسُ اؾت .
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اػاتيذ ٍ هتخصصاىي مِ پيؾ ًَيغ ػٌذ تْيِ ؿذُ تِ ايـاى اسائِ گـتِ ٍ ها سا تِ
اًحاء هختلف ياسي سػاًذًذ تِ ؿشح صيش تَدُ اػت:
 -1ػلياصغش پشّيضماس (هذيشػاهل ٍ سئيغ ّيأت هذيشُ صٌذٍق احياء)
 -2هٌْذع ػليامثش ػؼيذي
 -3دمتش يؼقَب داًؾدٍػت
 -4دمتش فشّاد تْشاًي
 -5هٌْذع هحوذسضا حائشي
 -6دمتش جليل حثيةاللْياى
 -7هٌْذع هحوذحؼي هحثؼلي
 -8دمتش هحوذهٌصَس فالهني
 -9دمتش هحوذسضا اٍلياء
 -10دمتش اصغش هحوذ هشادي
 -11دمتش پيشٍص حٌاچي
 -12هٌْذع هيثاقياى
-13ػيذ هحوذ تْـتي يضدي
 -14هٌْذع هْذي هجاتي
 -15دمتش امثش حاج اتشاُ يم صسگش
 -16دمتش ػيذ هحؼي حثيثي
 -17دمتش ًاصش ًَسصادٓ چگيٌي
 -18دمتش اػنٌذس هختاسي
 -19هٌْذع احوذ هٌتظش
 -20دمتش هحوذسضا سحينصادُ
 -21دمتش احوذ هيشصامَچل خَؿٌَيغ
 -22دمتش ػاػاى ػَادمَّي
 -22دمتش هحوذ حؼي طالثياى
 -23دمتش هْشداد حجاصي
 -24دمتش ماظن هٌذگاسي
 -25دمتش اػواػيل طاليي
 -26دمتش هحوذ ػؼيذ ايضدي
 -27دمتشهْذي حجت
 -28هٌْذع ػيذ هحوذ تْـتي
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هٌاتغ ٍ هأخز:
ثطاي تسٍيي پيف ًَيؽ ؾٌس حبضط ،وليِ لغـ ًبهِ ّب  ،وٌَاًؿيَى ّبي يًَؿىَ  ،وليِ
مًكَضّبي ههَة ؾبظهبى رْبًي ايىَهَؼ ٍ ّوچٌيي هٌكَضّبي هلّي ثطذي اظوكَضّبي
رْبى ٍ ثطذي وتبةّبي ترههي هَضز ثطضؾي لطاض گطفت.
زض وٌبض هغبلقبت فَق ،لَاًيي ٍ همطضات ًبؽط ثِ هَضَؿ زض حمَق زاذلي ،اؾٌبز تَؾقِ
هيبىهست ٍ ثلٌسهست وكَض ٍ وتت ٍ پبيبى ًبهِّبي هطتجظ ثب مٍضَؿ ثطضؾي قسُ اؾت وِ
اّن آًْب زض پبيبى ايي وتبة زضد گطزيسُ اؾت.
سػويت ػٌذ:
وليبت ؾٌس حبضط وِ زض زٍ هطحلِ ثِ تإييس ربهقِ ًرجگبى ضؾيسُ اؾت ،اظ ؾَي هقبًٍت
هيطاثفطٌّگي ؾبظهبى هَضز ثطضؾي ،تإييس ٍ ثِ نَضت آظهبيكي ٍ ثطاي هست يه ؾبل رْت
ارطا ثِ ٍاحسّبي تبثقِ اثالك قسُ اؾت .ثسيْي اؾت تزبضة ارطايي ًبقي اظ ارطا ٍ فوليبتي
قسى ؾٌس حبضط اظ هسيطيت اؾتبًْب اذص ،روـ ثٌسي ٍ زض ٍيطايف ؾٌس حبضط افوبل ذَاّس
قس.
ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ايي لجيل اؾٌبز ،اظ رولِ اؾٌبز زاًف هحَض هحؿَة هيقًَس ،ضطٍضتبً ثبيس
هتٌبؾت ثب پيكطفت ّبي فلوي ،فٌي ٍ فطٌّگي ضٍظ آهس ٍ تىويل قًَس  .ؾٌس حبضط وِ
ٍيطايف زٍم آى تمسين هي قَز اظ ايي لبفسُ هؿتخٌي ًيؿت ٍ هتٌبؾت اضتمبء ًيبظّب ٍ
ؽطفيتّبي فلوي ،فٌي ٍ ارطايي تىويل ٍ ضٍظآهس ذَاّس قس.
تؼتش حقَقي ٍ قاًًَي:
ثطضؾي ٍ تىويل ؾٌس زض حَظُ حمَلي ٍ ًؾبم هسيطيتي آى زض هطاحل پبيبًي ثبيؿتي اتفبق
ثيبفتس.
احؿبى ايطٍاًي -زثيط وويتِ
ثْبض 1388
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 -1تؼاسيف ػوَهي
اثش قاتل احياء:
ثِ آى زؾتِ اظ ثٌبّب ٍ اهبوي فطٌّگي -تبضيري گفتِ هي قَز وِ ثب حفؼ ثمبء ٍ اضتمبء احط ٍ
اضظقْبي آى ،اهىبى اًغجبق ؽطفيت ّبي آى ثب ًيبظّبي هقبنط (ثب تخجيت وبضثطي تبضيري يب
افغبء وبضثطي هتٌبؾت ٍ ثْطُثطزاضي اظ آى) هَرَز ثبقس.
احياء:
فطآيٌس (فوليبت ٍ الساهبت ) ّسفوٌسي اؾت وِ ثِ هٌؾَض اضتمبء ؾغح حفبؽت ،تضويي ثمبء ٍ
افغبي وبضثطي هتٌبؾت ثطاي ثْطُ ثطزاضي اظ ثٌبّب ٍ اهبوي تبضيري فطٌّگي ،ثب حفؼ انبلت ٍ
يىپبضچگي آى ثطًبهِضيعي ،عطاحي ٍ ارطا هيقَز.
ماستشي هتٌاػة:
وبضثطي هتٌبؾت ثٌبّب ٍاهبوي فطٌّگي تبضيري ثب ضفبيت هَاضز ظيط تقييي هي قَز:
حفؼ ٍ اضتمبء اضظـ ّبي تبضيري ،فطٌّگي ،ارتوبفيٌّ ،طي ،ؾبذتبضي ،عجيقي ٍ هقٌَي احط
ثْطُگيطي اظ ؽطفيتّب ٍ هعيتّبي تبضيري ،فطٌّگي ،ارتوبفي ٍ التهبزي آى ثطاي پبؾرگَيي
ثِ ًيبظّبي هقبنط اًغجبق وبضثطي هَضز ًؾط ثب لَاًيي ٍ همطضات ًبؽط ثِ هَضَؿ.
حوايت (اص احياء اثش):
هزوَفِ الساهبت ٍ فقبليت ّبيي اؾت وِ ثِ هٌؾَض پيكگيطي اظ ترطيت احط ٍ ظٍال اضظـ ّبي
آى ٍ حضَض هزسز احط زض حيبت ارتوبفي ،التهبزي ٍ فطٌّگي هقبنط اًزبم هيـٍز .
پـتيثاًي:
هزوَفِ الساهبت ٍ فقبليت ّبيي اؾت وِ ثِ هٌؾَض ووه ثِ فقبليت ّب ٍ فقبليي زض حَظُ احيبء،
اضتمبءً ،گْساضي ،هسيطيت ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ احط اًزبم هيقَز.
اّن هَاضز آى ثِ قطح شيل هي ثبقس:
الف -اؾتبزوبضاى ٍ حطفِهٌسّب (اؾتبزوبضاى ،هترههيي ،تَليس وٌٌسگبى ههبلح ،عطاحبى ٍ )...
ة -ؾطهبيِگصاضي (ؾطهبيِگصاضي ،ؾطهبيِگصاض ،ثْطُثطزاض ٍ )...
د -ههطف وٌٌسگبى ًْبيي
ز -ايزبز ٍ فقبليت هاؾؿبت آهَظقي ،فٌي هٌْسؾي ،هسيطيت ٍ ثْطُثطزاضي زض ظهيًِ احيبء
ُ -رَاهـ هحلي ٍ ًْبزّبي غيط زٍلتي
ٍ -هٌبثـ اًؿبًي
ي -هبلىيي ٍ هتهطفيي لبًًَي آحبض ٍ ثٌبّب ٍ اهبوي تبضيري -فطٌّگي
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ّذايت:
هزوَفِ ضاّجطزّب ،ضاّىبضّب ،الساهبت ٍ فقبليت ّب ثِ هٌؾَض رْت زّي ؽطفيتّب ٍ تَاى هَرَز
زض ؾغح هلي ٍ ثييالوللي ثطاي احيبء ٍ ثِضُ ثطزاضي اظ آحبض تبضيري -فطٌّگي
تْشُتشداسي:
فطايٌسي اؾت وِ زض ازاهِ احيب ء احط ثطاي افوبل وبضثطي زض ًؾط گطفتِ قسُ ،ثِ هٌؾَض
 ...احط ثب ضفبيت ضَاثظ
ثْطُ گيطي اظ ؽطفيت ّبي فطٌّگي ،ارتوبفي ،التهبزي ٍ
حفبؽتً -گْساضي ههَة نَضت هيپصيطز.
تْشُ تشداس:
قرم حميمي ٍ حمَلي اؾت وِ نالحيت ّبي فٌي ،حطفِ اي ،اذاللي ٍ هسيطيتي الظم ضا
زاقتِ ٍ هؿئَليت هسيطيت ثْطُثطزاضي اظ احط ضا ثطفْسُ زاضز.
ًگْذاسي:
هزوَفِ الساهبتي اؾت وِ اظ ؾَي "نٌسٍق احيبء" ٍ "ثْطُثطزاض" ثط اؾبؼ زؾتَضالقولّبي
ههَة ثطاي حفؼ احـط ٍ حؿـي ثـْطُثطزاضي اظ فطنـِ ٍ افـيـبى احـط اًـزبم هيقَز.
ًظاست:
وليِ الساهبت ٍ هطالجت ّب ثِ هٌؾَض اعويٌبى اظ نحت ٍ ويفيت اًزبم هطاحل هطهت ،احيبء،
ثْطُثطزاضيً ،گْساضي ٍ هسيطيت احط ،تحمك وليِ تقْسات في هبثيي ٍ رلَگيطي اظ ّطگًَِ
فقبليتي وِ ثط توبهيت ٍ انبلت احط خزقِ ٍاضز ؾبظز .
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 -2تؼاسيف اختصاصي
 -1-2حَصُ حفاظت اص تٌاّا ٍ اهامي تاسيخي ٍ فشٌّگي
هناى:1
ثِ هقٌبي هحَعِ ،2هحسٍزُ ،3ثٌب 4يب زيگط آحبض ،هزوَفِ ثٌبّب ٍ زيگط آحبض ثِ ّوطاُ هحتَيبت
هطثَعِ ٍ هحيظ اعطاف آًْب هيثبقس.
اػتثاس فشٌّگي  :ثِ هقٌبي ا ضظـ ظيجبقٌبذتي ،تبضيري ،فلوي يب ارتوبفي ثطاي توبهي
گصقتِ ،حبل ٍ يب آيٌسُ هيثبقس.
تافت تاسيخي:6
ثِ ثرف ٍ يب ثرف ّبيي اظ قْط هقبنط اعالق هي قَز وِ هٌقىؽ وٌٌسُ اضظـ ّبي فطٌّگي
تبضيري قْط ثَزُ ٍ اظ تقبهل اًؿبى ٍ هحيظ پيطاهَى اٍ زض عَل تبضيد ثِ زؾت آهسُ اؾت.
حفاظت :7
ثِ هفَْم وليِ ضٍـ ّب ٍ فطآيٌسّبي تَرِ ثِ يه هىبى ثطاي حفؼ افتجبض فطٌّگي آى ثِ وبض
هيضٍز وِ قبهل ًگْساضي ٍ ثط اؾبؼ اٍضبؿ ٍ احَال احتوبالٌ قبهل هحبفؾت ،هطهت ،ثبظؾبظي،
ؾبظگبض وطزى ٍ فوَهبٌ تطويجي اظ هَاضز فَق اؾت.
ًگْذاسي:8
ثِ هقٌبي هطالجت ٍ حفؼ ز ايوي ثبفت ،هحتَي ٍ ربيگبُ لطاض گيطي يه هىبى اؾت ٍ ثبيس آى
ضا ثب تقويط 9هتوبيع زاًؿت .تقويط هؿتلعم هطهت ٍ ثبظؾبظي اؾت ٍ ثط ّويي اؾبؼ ثبيس
هالحؾِ قَز.
هحافظت:10
ثِ هقٌبي ًگْساضي اظ ثبفت يه هىبى ثِ قىل فقلي ذَز ٍ ثِ تبذيط اًساذتي ظٍال ٍ ٍيطاًي آى
اؾت .
)place( 1
)site( 2
)area( 3
) building( 4
)cultural significance( 5
)fabric( 6
)conservation( 7
)maintenance( 8
) repair( 9
)preservation( 10
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هشهت :
ثِ هقٌبي ثبظگطزاًي ثبفت هَرَز يه هىبى ثِ ٍضقيت لجلي ،اظ عطيك ثطزاقتي اف ظٍزُ ّب يب
ؾط ّن ثٌس وطزى ارعاء ،2ثسٍى ثْطُگيطي اظ ههبلح رسيس اؾت.
تاصػاصي:3
ثِ هقٌبي ثبظگطزاًي يه هىبى ثِ ٍضقيتي قٌبذتِ قسُ اؾت ٍ ٍرِ توبيع آى ،ثىبضگيطي
ههبلح (وٌِْ يب ًَ ) زض ثبفت هي ثبقس وِ ًجبيس آى ضا ثب ثبظآفطيٌي  4يب ثبظؾبظي فطضي اقتجبُ
وطز.
ػاصگاسػاصي:5
ثِ هقٌبي تقسيل ٍ تجسيل يه هىبى اؾت ثِ ًحَي وِ ثطاي وبضثطي ثِ قىل هَضز ًؾط هٌبؾت
ٍ ّنؾبظ ثبقس.
اػتفادُ:6
ثِ هفَْم وبضوطزّبي يه هىبى اؾتّ ،وچٌيي فقبليت ّب ٍ وبضّبئي وِ زض
هيزّس ضا قبهل هيقَز.

آى هىبى ضخ

ماستشد هٌاػة ٍ ّن ػاص:7
ثِ هقٌبي ّط وبضثطزي اؾت وِ هَرت ّيچ ًَؿ تغييطي زض ثبفت يه هىبى وِ زاضاي افتجبض
فطٌّگي اؾت ًكَز ٍ يب قبهل زگطگًَيّبيي وِ هؿتلعم حسالل تبحيط پصيطي 8ثبقٌس.
تؼتش:9
ثِ هفَْم فضبي اعطاف يه هىبى اؾت وِ هيتَاًس حتي هٌؾطگبُ ضا ًيع زض ثطگيطز.
هناى هشتثط:10
ثِ هفَْم هىبًي اؾت وِ زض افتجبض فطٌّگي هىبًي زيگط ؾْين ثبقس.
)restoration( 1
)reassembling( 2
(recreation) 3
(recreation) 4
)adaptation( 5
)use( 6
)compatible use( 7
) impact ( 8
)setting( 9
)related place( 10
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ؿيء هشتثط:1
ثِ هفَْم ـئي اؾت وِ زض افتجبض فطٌّگي يه هىبى ٍرَز زاضز ٍلي زض آى هىبى ًجبقس.
استثاطّا:2
ثِ هفَْم اضتجبطّبي ٍيػُاي اؼت وِ ثيي هطزم ٍ يه هىبى ٍرَز زاضز .
هؼاًي:3
زاللت ثط ايي زاضز وِ يه هىبى هفَْهي ،چِ اقبضُ اًگيعقي زاقتِ ٍ يب ثيبى
هياًگيعز.

ّبئي ضا ثط

تؼثيش يا تفؼيش:4
ثِ هفَْم توبم عطلي اؾت وِ افتجبض فطٌّگي يه هىبى ضا هقطفي هيوٌس.
تواهيت:
توبهيت هقيبض ثطاي ا ضظيبثي وليت ٍ زؾتًرَضزگي احط تبضيري ٍ فطٌّگي ٍ ٍيػگي ّبي آى
اؾت ايي اهط اظ عطيك اضظيبثي هَاضز شيل هقيي هيگطزز :
الف) احط قبهل توبهي ارعاي تقطيف وٌٌسُ اضظـّبي آى ثبقس.
ة ) اثقبز ٍ هميبؼ الظم ثطاي ثيبى ٍيػگيّبي هطثَط ثِ افتجبض فطٌّگي آى ضا زاقتِ ثبقس.
د ) فَاهل هرل ًبقي اظ تَؾقِ يب فَاهل ًبقي اظ غفلت اظ آى احط وِ تإحيطي اؾبؾي ثط آى
ًساقتِ ثبقس.
اصالت:
ثؿتِ ثِ ًَؿ ٍ ثؿتط هيطاث فطٌّگي ٌّگبهي آحبض اظ ًؾط اضظـ ّبي فطٌّگي انيل اضظيبثي
هيقًَس وِ ؾٌسيت ٍ نحت آًْب اظ عطيك ٍيػگيّبي ظيط رلَُ ًوبيس:
 فطم ٍ عطاحي هَاز ٍ ههبلح وبضثطز ٍ اؾتفبزُ ؾٌتْب ،في آٍضيّب ٍ ًؾبم هسيطيت هىبى ٍ چيسهبى ظثبى ٍ ؾبيط رلَُ ّبي هيطاث ًبهلوَؼ)related object( 1
)associations( 2
)meanings( 3
)interpretation( 4
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 ضٍح ٍ احؿبؼ -ؾبيط فَاهل زضًٍي ٍ ثيطًٍي

طشح هصَب :
هزوَفِ ٍ يب ثركي اظ اؾٌبز فٌي تْيِ قسُ رْت احيبء يه هىبى تبضيري وِ ثِ تإييس هطرـ
شيهالح ضؾيسُ ثبقس.
 -2-2حَصُ تـخيص قاتليت احياء تٌاّا ٍ اهامي تاسيخي ٍ فشٌّگي
احياء :
فطآيٌس (فوليبت ٍ الساهبت) ّسفوٌسي اؾت وِ ثِ هٌؾَض اضتمبء ؾغح حفبؽت ،تضويي ثمبء ٍ
افغبء وبضثطي هتٌبؾت ثطاي ثْطُ ثطزاضي اظ ثٌبّب ٍ اهبوي تبضيري فطٌّگي ،ثب حفؼ انبلت ٍ
يىپبضچگي آى ،ثطًبهِ ضيعي ،عطاحي ٍ ارطا هيقَز.
اثش قاتل احياء  :ثِ آى زؾتِ اظ ثٌبّب ٍ اهبوي فطٌّگي تبضيري گفتِ هي قَز وِ ثب حفؼ ثمبء ٍ
اضتمبء احط ٍ اضظـ ّبي آى ،اهىبى اًغجبق ؽطفيت ّبي آى ثب ًيبظّبي هقبنط (ثب تخجيت وبضثطي
تبضيري يب افغبء وبضثطي هتٌبؾت ٍ ثْطُثطزاضي اظ آى) هَرَز ثبقس .ثب تَرِ ثِ قطح فَق ثِ رع
ثٌبّبي ًفيؽ تبضيري وكَض وِ فوَهبً ثبيس رْت پػٍّف ٍ هقطفي زض ًؾط گطفتِ قًَس ،ؾبيط
ثٌبّب لبثل احيبء هي ثبقٌس هگط آًىِ اهىبى هطهت (ترههي ) آًْب ثِ زليل فمساى اعالفبت
تبضيري -فٌي الظم هيؿط ًجبقس.
 -3-2حَصُ تؼييي ماستشي تٌاّا ٍ اهامي تاسيخي ٍ فشٌّگي
ماستشي هتٌاػة تٌاّا ٍ اهامي فشٌّگي تاسيخي تا سػايت هَاسد صيش تؼييي هي ؿَد:
حفؼ ٍ اضتمبء اضظـ ّبي تبضيري ،فطٌّگي ،ارتوبفيٌّ ،طي ،ؾبذتبضي ،عجيقي ٍ هقٌَي احط ثب
ثْطُگيطي اظ ؽطفيتّب ٍ هعيتّبي تبضيري ،فطٌّگي ،ارتوبفي ٍ التهبزي آى ثطاي پبؾرگَيي
ثِ ًيبظّبي هقبنط ٍ اًغجبق وبضثطي هَضز ًؾط ثب لَاًيي ٍ همطضات ًبؽط ثِ هَضَؿ.
 -4-2حَصُ هذيشيت تْشُتشداسي اص تٌاّا ٍ اهامي تاسيخي ٍ فشٌّگي
تْشُ تشداس:
قرم حميمي يب حمَلي اؾت وِ نالحيت ّبي فٌي ،حطفِ اي ٍ اذاللي ٍ هسيطيتي الظم ضا
زاقتِ ٍ هؿئَليت هسيطيت ثْطُ ثطزاضي اظ احط ضا ثطفْسُ زاضز.
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تْشُ تشداسي:
ٍ ثِ هٌؾَض
فطآيٌسي اؾت وِ زض ازاهِ احيب ء احط ثطاي افوبل وبضثطي زض ًؾط گطفتِ قسُ
ثْطُگيطي اظ ؽطفيتّبي فطٌّگي ،ارتوبفي ٍ التهبزي ٍ ...احط ثب ضفبيت ضَاثظ حفبؽت ٍ
ًگْساضي ههَة نَضت هيگيطز.
مساقثت ٍ ًگْذاسي :
هزوَفِ الساهبتي اؾت وِ اظ ؾَي نٌسٍق احيب ء ٍ ثْطُثطزاض ثطاؾبؼ زؾتَضالقولّبي ههَة
ثطاي حفؼ احط ٍ حؿي ثْطُثطزاي اظ افيبى ٍ فطنِ احط اًزبم هيقَز.
حفاظت:
حفبؽت 1ثِ هفَْم وليِ ضًٍسّبئي اؾت وِ هتَرِ ًگْساقت افتجبض فطٌّگي هىبى اؾت.
احياء:
فطآيٌس ّسفوٌسي اؾت وِ ثِ هٌؾَض اضتمبء ؾغح حفبؽت ،تضويي ثمب ء ٍ افغبي وبضثطي
هٌبؾت ثطاي ثْطُ ثطزاضي اظ ثٌبّب ٍ اهبوي تبضيري فطٌّگي ثب حفؼ انبلت ٍ يىپبضچگي آى
ثطًبهِضيعي ،عطاحي ٍ ارطا هيقَز.
ػاصگاسػاصي:
ثِ هفَْم انالح يه هىبى اؾت وِ هتٌبؾت ثب اؾتفبزُ هَرَز ذَز ٍ يب وبضثط ي هٌبؾت آى
پيكٌْبز هيگطزز.
اػتثاس فشٌّگي:
ثِ هفَْم اضظـ ظيجبقٌبذتي ،تبضيري ،فلوي ،ارتوبفي يب هقٌَي ثطاي ًؿل ّبي گصقتِ ،حبل
يب آيٌسُ اؾت.
تواهيت:
توبهيت هقيبضي ثطاي اضظيبثي وليت ٍ زؾت ًرَضزگي احط تبضيري ٍ فطٌّگي ٍ ٍيػگي ّبي آى
اؾت ٍ ايي اهط اظ عطيك اضظيبثي هَاضز شيل هقيي هيگطزز :
الف) احط قبهل توبهي ارعاء تقطيف وٌٌسُ اضظـّبي آى ثبقس.
ة ) اثقبز ٍ هميبؼ الظم ثطاي ثيبى ٍيػگيّبي هطثَط ثِ افتجبض فطٌّگي آى احط ضا زاقتِ
ثبقس.
د ) فَاهل هرل ًبقي اظ تَؾقِ يب فَاهل ًبقي اظ غفلت اظ آى احط وِ تإحيضي اؾبؾي ثط آى
ًساقتِ ثبقس.
)conservation( 1
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اصالت:
ثؿتِ ثِ ًَؿ ٍ ثؿتط هيطاث فطٌّگيٌّ ،گبهي آحبض اظ ًؾط اضظـ ّبي فطٌّگي انيل اضظيبثي
هيقًَس وِ ؾٌسيت ٍ نحت آًْب اظ عطيك ٍيػگيّبي ظيط رلَُ ًوبيس:
 فطم ٍ عطاحي هَاز ٍ ههبلح وبضثطز ٍ اؾتفبزُ ؾٌتّب ،فيآٍضيّب ٍ ًؾبم هسيطيت هىبى ٍ چيسهبى ظثبى ٍ ؾبيط رلَُّبي هيطاث ًبهلوَؼ ضٍح ٍ احؿبؼ ؾبيط فَاهل زضًٍي ٍ ثيطًٍيطشح هصَب :
هزوَفِ ٍ يب ثركي اظ اؾٌبز فٌي تْيِ قسُ رْت احيبء يه هىبى تبضيري وِ ثِ تإييس
هطرـ شيهالح ضؾيسُ ثبقس.
پشٍطُ :الساهبت ثِ زلت اظ پيف عطاحي قسُ ثطاي ًيل ثِ يه ّسف.
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 -2اصَل ًاظش تش حفاظت اص تٌاّا ٍ اهامي تاسيخي فشٌّگي
 -1-2اصَل ػوَهي حفاظت اص اهامي تاسيخي ٍ فشٌّگي :

ّ سف ،هجبًي ًؾطي ٍ ًتبيذ حبنل اظ عطاحي ٍ ارطاء عطح تسٍيي قَز.
 وليِ فوليبت اظ هطحلِ تْيِ عطحّب ثبيس پػٍّف هحَض ثبقس.

 انبلت ،توبهيت ٍ افتجبض فطٌّگي احط ضا قٌبؾبيي ،هؿتٌس ؾبظي ٍ هحبفؾت وٌس.
 وليِ الساهبت اتربش قسُ ،هتىيثط آذطيي ضٍـّبي فلوي ثبقس.

 فٌبٍضيّبي ؾٌتي ثركي اظ انبلت ٍ توبهيت احط اؾت ثٌبثطايي ضوي حفبؽت اظ آًْب ثبيس
احيبء ٍ اضتمبء ربيگبُقبى هس ًؾط لطاض گيطز.
 زض هَاضزيىِ فٌبٍضي ُ ا ،ضٍـ ّب ٍ ههبلح ؾٌتي زض حفبؽت اظ افتجبض هىبى تبضيري  -فطٌّگي
پبؾرگَ ًيؿت ،اؾتفبزُ اظ فٌبٍضيّبي ًَيي يب ههبلح ٍ قيَُ ّبي رسيس هزبظ اؾت.
 هطرـ تإييس في آٍضي ،قيَُ يب ههبلح رسيس ؾبظهبى هيطاث فطٌّگي وكَض اؾت وِ ثطحؿت
هَضز ٍ ثب تَرِ ثِ ٍؽبيف ٍاحسّبي ظيط ٍ اظ عطيك آًْب افالم ًؾط ذَاّس وطز:
الف) هقبًٍت هيطاث فطٌّگي
ة ) پػٍّكگبُ
د ) وويتِ فٌي نٌسٍق
 وليِ فوليبت هطتجظ ثب حفبؽت ثبيس ثطاؾبؼ اؾٌبز ٍ هساضن هتمي تبضيري نَضت گيطز.

 وليِ هطاحل فوليبت حفبؽتي ثبيس ثط اؾبؼ لَافس ٍ فٌبٍضيّبي ضٍظآهس ،هؿتٌس ؾبظي ٍ حجت
قَز.
 اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي ّبي ًَيي زض حفبؽت،
(ضٍـ ّب ٍ حبالت هرتلف)

احيبء ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ احط تَنيِ هي

قَز .

 زذبلت ثِ هـًي وبّف ،افعايف ٍ انالح فٌبنط ٍ ارعاء ثبيس زض حسالل ثَزُ ٍ هكطٍط ثِ
اهَض ظيط اؾت :
الف  -ضطٍضي ثبقس.
ة -زض حس وفبيت ثبقس ( ثيكتطيي هيعاى ههبلح انلي ثطلطاض ثبقس ،فطنت ثىبضگيطي اثسافبت،
زاًفّبي ًَيي ٍ تزبضة آتي فطاّن آيس ،ثِ حسالل هساذلِ لٌبفت وٌس)... ،
د  -ثطگكت پصيط ثبقس.
تجهطُ  :زض هَاضز اؾتخٌبيي وِ حفبؽت اظ وبلجس ٍ افتجبض هىبى فطٌّگي  -تبضيري هٌَط ثِ
اًزبم فوليبت ٍيػُاي اؾت وِ ثطگكتپصيطي آى ثِ لحبػ فٌي اهىبى پصيط ًيؿت ،ايي فوليبت
ثب تكريم وبضقٌبؼ هؿئَل هزبظ اؾت.
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ز  -ثِ افتجبض فطٌّگي ،تبضيري ٍ ٌّطي احط ذسقِاي ٍاضز ًؿبظز.

ً گبُ ربهـًگط ثِ ٍيػگيّب ،ؽطفيتّبي وبلجسي  ،افتجبض فطٌّگي ،قطايظ ٍ ؽطفيت
هحيظ پيطاهَى احط زاقتِ ثبقس.

ّبي

 انَل ٍ هقيبضّبي تَؾقِ پبيساض ضا ضفبيت وٌٌس.
تجهطُ :تَؾقِ پبيساض ثِ تَؾقِ اي اعالق هي قَز وِ ضوي ثْطُ گيطي اظ هٌبثـ ٍ هح يظ ظيؿت
هَرَز ،ثْطُثطزاضي ًؿلّبي آيٌسُ ضا زچبض هحسٍزيت ًؿبظز.
 وليِ فقبليت ّبي پػٍّكي عطاحي ٍ ارطايي ثبيس اظ ؾَي هترههيي نبحت نالحيت ٍ
ثطاؾبؼ عطح ههَة اًزبم قَز.
 وليِ عطحّبي پػٍّكي ٍ حفبؽتي ثبيس زض هطرـ شيهالح ثِ تهَيت ثطؾس.
 آؾيت قٌبؾي ٍ آؾيت ًگبضي

 حفبؽت اظ احط قبهل فوليبت شيل اؾت :
هطهت ،ثبظؾبظي ،اؾتحىبم ثركي ،احيبء ،هطالجت ،ربثزبيي ،هؿتٌسًگبضي ،ثْطُ ثطزاضي ،تقييي
وبضثطي ،تقييي ًؾبم هسيطيت هٌبؾت ٍ  ...هيثبقس وِ ثب تَرِ ثِ اضظـ ّبي احط ،آؾيت ّب ٍ
تْسيسّبي ثبلمَُ ٍ ثبلفقلً ،يبظهٌسي ربهقِ شيٌفقبى هزوَفِ اي اظ هَاضز فَق ثط اؾبؼ
هقيبضّبي فلوي اًتربة ،ثطًبهِ ضيعي ،عطاحي ٍ ارطا هيقَز.
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 -2-2اصَل ًاظش تش فؼاليتّاي هحافظت:
 -1-2-2آؾيتقٌبؾي ٍ آؾيتًگبضي
 -2-2-2پيكگيطي اظ تَؾقِ تجبّي
 -3-2اصَل ًاظش تش فؼاليتّاي هؼتٌذػاصي :
هؼتٌذ ػاصي  :مروَفِ الساهبت زض فطايٌس گطزآٍضي ٍ تَليس اعالفبت هطتجظ ثب احط ثِ هٌؾَض
پػٍّف ،حفبؽت ،احيبء ،هقطفي ٍ ثْطُثطزاضي آى اؾت وِ زض هطاحل ظيط ثِ اًزبم هيضؾس:
 -1-3-2هؼتٌذ ًگاسي قبهل گطزآٍضي وليِ اعالفبت هَرَز ٍ زازُّبي هَضز ًيبظ اؾت.
 -2-3-2تَليس اعالفبت تحليلي اظ زازُ ّبي هؿتٌس ًگبضي قسُ

 حجت ٍ ضجظ اعالفبت هَرَز
 زازُّبي پػٍّكي

 فوليبت ارطايي هساذلِ زض وبلجس

ٍ لبيـ ًگبضي وبضگبُ
تْيِ قسُ ثبيس زاضاي ٍيػگيّبي شيل ثبقٌس:
 هحتَاي آى قفبف ثبقس. ويفيت اعالفبت روـ آٍضي قسُ لبثل اؾتٌبز فلوي ثبقس ٍ اظ عطيك هٌبثـ ٍ هأذس هقتجطگطزآٍضي قَز.
 اثعاضّب ٍ ضٍـ ّب ثبيس ثِ ضاحتي لبثل تىخيط ٍ زاضاي پبيساضي ٍ هبًسگبضي وبفي ثبقس. ًحَُ تسٍيي ،تٌؾين ٍ اضائِ اؾٌبز ثبيس ذَاًب ،ربهـ ،زاضاي قٌبؾٌبهِ ٍ زض حس لعٍم ٍ وفبيتتٌؾين قَز.
 -4-2اصَل ًاظش تش فؼاليتّاي اػتحنام تخـي:
 -1-4-2اؾتحىبم ثركي ثِ هزوَفِ فوليبتي گفتِ هي قَز وِ ثِ هٌؾَض تخجيت ،تمَيت
ٍضقيت ثٌيبى يب فٌبنط ٍ ارعاء ؾبذتوبًي ٍ هقوبضي ٍ تعئيٌبت ٍاثؿتِ ثِ احط اًزبم هيقَز.
 -2-4-2ثب اؾتفبزُ اظ ههبلح ،قيَُ ّب ٍ في آٍضيْبي انيل ثىبض ضفتِ زض احط اًزبم هيقَز.
 -3-4-2فوليبت اؾتحىبم ثركي ًويثبيؿتي تٌبؾجبت انيل احط ضا هرسٍـ ؾبظز.

)Preservation( 1
)Consolidation( 2
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 -4-4-2فوليبت اؾتحىبم ثركي ثِ انبلت ههبلح ،افتجبض ٌّطي ،ؾيوبي فوَهي ٍ ارعاء احط
ذسقِ ٍاضز ًؿبظز.
ً -5-4-2ؿجت ههبلح ثِ وبض گطفتِ زض فوليبت اؾتحىبم ثركي ثِ ههبلح انلي ثٌب
هي ثبيؿتي ثِ گًَِاي ثبقس وِ ثِ ّوگٌي ؾبذتبض وبلجسي احط ذسقِ ٍاضز ًؿبظز.
 -5-2اصَل ًاظش تش فؼاليتْاي تاصػاصي:
ثبظؾبظي ثب قطٍط شيل هزبظ اؾت :
 -1-5-2ظهبًي وِ هَرت حفبؽت ،احيبء ،اضتمبء افتجبض فطٌّگي -تبضيري ٍ اقبفِ فٌبٍضي ّبي
ثَهي احط گطزز يب اظ ترطيت افتجبض فطٌّگي  -تبضيري ٍ هقٌَي احط رلَگيطي ًوبيس.
 -2-5-2هىتت ٍ ؾجه هقوبضي انيل احط زض ثبظؾبظي آى هَضز تَرِ لطاض گيطز.
 -3-5-2هَرت حفؼ ٍ احيبء ٍ اضتمبء ؽطفيت ّبي هيطاث هقٌَي ،اضظـّبي ظيجبيي قٌبذتي،
ٍاثؿتگي ّبي لَهي ،هصّجي ،زيٌي ٍ ....گطزز.
 -4-5-2ضبهي ثمبء توبهي فٌبنط ٍ ههبلح ثبليوبًسُ احط زض ٌّگبم آغبظ فوليبت ثبظؾبظي ثبقس.
 -5-5-2فٌبنط ٍ ههبلح ثبليوبًسُ ٍ انيل احط زض فوليبت ثبظؾبظي ثط اؾبؼ اؾٌبز ٍ هساضن
هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز ثِ تطتيجي وِ اهىبى ثبظذَاًي احط زض آيٌسُ هَرَز ثبقس ثِ ًحَي وِ
ؾيوبي ٌّطي احط ضا هرسٍـ ًؿبظز.
 -6-5-2اؾتفبزُ اظ ههبلح رسيس ثِ ًحَي ثبقس وِ تفبٍت آى ثب ثرف ّبي انيل احط هكرم
ثبقس.
 -6-2اصَل ًاظش تش فؼاليتْاي هشهت:
 -1-6-2ههبلح رسيس لبثل ضٍيت ًجبقس
 -2-6-2لطاضزازى ههبلح ثط ربي زليك ذَز ثط اؾبؼ هؿتٌسات
 -3-6-2اؾتفبزُ اظ فٌبنط ًگْساضًسُ هزبظ اؾت هكطٍط ثِ ايٌىِ ههبلح ثىبض ضفتِ زض انل احط
هَضز اقتجبُ لطاض ًگيطز.
 -4-6-2اؾتفبزُ اظ هَاز ٍ ههبلحي وِ ثطاي اؾتحىبم ثركي احط الظم اؾت ثِ قطط پٌْبى
هبًسى آى هزبظ هي ثبقس.
 -5-6-2وليِ اضبفبت ٍ الحبلبتي وِ ثِ ٍضقت اٍليِ هكرم احط هطثَط ًوي ثبقس هي ثبيؿتي
حصف گطزز.
)Reconstruction( 1
)Restoration( 2
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 -6-6-2تقييي ٍضقيت اٍليِ احط ٍ اتربش ضٍـ ّبي هٌبؾت ثطاي ثبظگطزاًسى ٍضـ هَرَز ثِ
ٍضـ اٍليِ ثطاؾبؼ هجبًي ًؾطي ٍ فلوي هتمي ٍ قٌبذتِ قسُ اًزبم ذَاّس قس.
 -7-2اصَل ًاظش تش جاتجايي :
 -1-7-2ربثزبيي احط تبضيري اظ هىبى انلي آى ظهبًي هزبظ اؾت وِ هزوَفِ تْسيسّبي
زضًٍي ٍ ثيطًٍي هَحط ثط ثمبي فيي ٍ اضظـ ّبي آى اهىبى حفبؽت وبهل اظ احط ضا زض هحل
اؾتمطاض انلي آى غيط هوىي ؾبظز.
 -2-7-2اًتربة هىبى رسيس ثطاي اؾتمطاض احط وِ زض ايي هىبى قطايظ تبحيط گصاض ثط ثمبي فيي
ٍ اضظـّبي احط (الليوي ،عجيقي ،فطٌّگي تبضيري ،تَپَگطافي ٍ ً ٍ )...يع قطايظ حفبؽت،
هقطفي ،پػٍّف ٍ احيبء آى فطاّن ثبقس.
 -3-7-2اًتربة هىبى رسيس ثب تَرِ ثِ ثؿتط فطٌّگي ،تبضيري ٍ عجيقي هطتجظ ثب هىبى انلي
آى هيثبيؿتي نَضت پصيطز.
 -4-7-2ثطاي اًزبم هٌبؾت تطيي ٍرِ ربثزبيي احط اظ هىبى انلي آى ثِ هىبى رسيس
ثْطُ گيطي اظ فلَم ٍ فٌبٍضيّبي ًَيي ٍ قيَُ ّبي رسيس وبهالً ضطٍضت زاضز.
تجهطُ :1
اًتمبل هَلت ارعاء احط ثب ّسف پػٍّف ،حفبؽت ٍ هقطفي ثِ ذبضد اظ هىبى اؾتمطاض انلي احط
تبثـ همطضات ذبل ذَز اؾت.
تجهطُ :2
اًتمبل آحبض تبضيري فطٌّگي هٌمَل ًبقي اظ حفبضي ّبي ثبؾتبىقٌبؾي تبثـ ملطضات ذبل ذَز
اؾت.
فٌبنط ٍ ههبلح هقوبضي لبثل ربثزبيي ثِ زٍ زؾتِ تمؿين هي قًَس:
الف  :آى زؾتِاي وِ زاضاي پيبم ٍ اضظـ ّبي ٌّطي ،تبضيري ٍ يب فطٌّگي ذبل ٍ هطتجظ
ثب هىبى ٍ احط هقيي ثبقٌس ايٌگًَِ آحبض اضظـ هقطفي ٍ هَظُاي زاضًس.
ة  :آى زؾتِاي وِ زاضاي پيبم ُ اي ولي هقوبضي ايطاًي ّؿتٌس ٍ ٍاثؿتگي هقيٌي ثِ احط
ٍيػُاي ًساضًس .اؾتفبزُ هزسز اظ ايٌگًَِ فٌبنط ٍ ههبلح زض احيبء ثٌبّب ٍ اهبوي تبضيري
فطٌّگي ّن زٍضُ ثب ضفبيت ؾبيط ضَاثظ حفبؽتي هزبظ اؾت.

1

() Relocation
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 -8-2اصَل ًاظش تشحفاظت فيضيني:
هزوَفِ الساهبت ٍ فوليبتي اؾت وِ ثِ هٌؾَض حفبؽت اظ وبلجس احط ٍ هتقلمبت
تْسيسات ثيطًٍي ًبقي اظ فَاهل اًؿبًي ثِ قطح شيل اًزبم هيگيطز:
الف -الساهبت پطؾٌلي
ة -الساهبت هىبًيىي
ح -الساهبت الىتطًٍيىي

آى زض ثطاثط

 انَل ًبؽط ثط عطحّبي حفبؽت فيعيىي

 قٌبذت ٍ عجمِ ثٌسي تْسيسات هحيغي هَرَز
 عطاحي عطحّبي ؾِ گبًِ حفبؽت فيعيىي ثطاي همبثلِ ثب تْسيسات هَرَز ٍ ذؿبضات ًبقي
اظ آًْب.
 اضائِ آهَظـ ّبي الظم ثطاي هزطيبى ٍ ؾبيط هربعجبى عطح ّبي حفبؽت فيعيىي ثب تَرِ ثِ
ؾغَح هرتلف ٍؽبيف هحَلِ.

 -9-2اصَل ًاظش تشتْيِ ٍ اجشاي طشح ّاي هشاقثت ٍ ًگْذاسي:
هطالجت قبهل وليِ فقبليت ّب ٍ توْيسات فٌي هَضز ًيبظ هساٍم ثطاي ًگْساقتي ثبفت ،هحتَا ٍ
ربيگبُ لطاضگيطي يه احط تبضيري فطٌّگي زض قطايظ اؾتبًساضزي اؾت وِ هؿتوطاً ٍ زض هطاحل
پيف اظ آغبظ فوليبت هطهت ،ثبظؾبظي ،احيبء ،زض حيي فوليبت هطهت ٍ ثبظؾبظي ٍ احيبء ٍ
ة هٌؾَض رلَگيطي اظ ٍضٍز نسهِ ،تعلعل ثٌيبى ٍ ترطيت احط اًزبم
ٌّگبم ثْطُ ثطزاضي ُ
هي قَز.
 -1-9-2فوليبت هطالجت ثِ فٌَاى يه ثرف اظ هزوَفِ فوليبت حفبؽت زض ثطًبهِ هسيطيتي ٍ
عطحّبي والى ًگبقتِ هيقَز.
 -2-9-2فوليبت هطالجت تب آًزب ازاهِ هي يبثس وِ تساذل زض هطهت ،ثبظؾبظي ٍ ا حيبء ًساقتِ
ثبقس.
 -3-9-2قٌبذت ذغطّب ٍ تْسيسّبي ثبلمَُ ٍ ثبلفقل اًؿبًي ٍ عجيقي هحيظ ٍ پيطاهَى.
 -4-9-2قٌبذت ٍ عجمِثٌسي ضطيت آؾيت پصيطي ًمبط هرتلف احط زض ثطاثط تْسيسّبي
هحيغي.
 -5-9-2عطاحي ٍ ارطاي عطحّبي همبثلِ ثطاي حصف يب وٌتطل تْسيسّبي هَرَز زض هحيظ.
 -6-9-2عطاحي ٍ ارطاي الساهبت الظم ثطاي ضفـ آؾيت پصيطي احط ،ضفـ آؾيتّبي هَرَز.
)Safe Guarding( 1
)Maintenance( 2
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ٍ -7-9-2لبيـ ًگبضي تغييطات وبلجسي -فٌي ثط احط زض عَل هست ًگْساضي ٍ ضٍـ ّبي تخجيت
ٍ همبثلِ ثب تغييطات
 -8-9-2گعاضـ ضطٍضت ّبي هطهت ،احيبء ،هسيطيت ٍ ثْطُ ثطزاضي ًبقي اظ تغييطات هصوَ ض ثِ
هطارـ شيطثظ
 -9-9-2عطح هسيطيت ٍ ًگْساضي احط قبهل تسٍيي ٍ رطاي ز ؾتَضالقول ّبً ،ؾبم ثبظثيٌي
زٍضُ اي ٍ هساٍم ،عطاحي ٍ تىويل رساٍل ٍ چه ليؿتّب ٍ زفتطچِّبي الظم ذَاّس ثَز.
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 -3اصَلِ تـخيص قاتليت احياء تٌاّا ٍاهامي تاسيخي فشٌّگي
 -1-3تشاي احشاص قاتليت احياء تٌاّا ٍ اهامي تاسيخي فشٌّگيٍ ،جَد ؿشايط ٍ
ٍيظگيّاي صيش دس آًْا ضشٍسي اػت:
 -1-1-3اًغجبق ؽطفيتّبي احط (ثب حفؼ اضظقْبي آى ) ثب ًيبظّبي هقبنط ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ آى هيؿط
ثبقس.
 -2-1-3اهىبى هطهت فلوي (ثب تَرِ ثِ اؾٌبز ٍ هساضن هَرَز) ٍرَز زاقتِ ثبقس.
 -3-1-3اهىبى احيبء ثب حفؼ ثمبء ،انبلت ٍ اضتمبء آى هَرَز ثبقس.
 -4-1-3اهىبى تخجيت يب تغييط يب اضتمبء وبضثطي زاقتِ ثبقس.
 -5-1-3اظ رولِ ًفبيؽ هلي ًجبقس.
تثصشُ :1
هَاضزي وِ اهىبى ٍاگصاضي هسيطيت آى ثِ ثرف ذهَني ٍ رصة ؾطهبيِ گصاضي
ذهَني زاذلي ٍ ذبضري ٍرَز زاقتِ ثبقس زض اٍلَيت لطاض ذَاّس گطفت.

ثرف

تثصشُ :2
هغبلقبت وبضقٌبؾي زض حَظُ هقبًٍت فٌي نٌسٍق اًزبم ٍ ثِ تبئيس ّيإتي هتكىل اظ ًوبيٌسگبى
فٌي نٌسٍق ،هسيطيت اؾتبى ٍ هقبًٍت هيطاث فطٌّگي ذَاّس ضؾيس.
تثصشُ :3
ثِ زليل اّويت ثٌبّبي تبضيد ي ،ؽطافت ٍ زلت ثؿيبض ظيبز ٍ ًؾبضت وبضقٌبؾبى هزطة زض اهط
احيبء ايي اثٌيِ ،ثِ ًؿجت لسهت آًْب اًزبم ذَاّس قس.
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 -4اصَل ًاظش تش تؼييي ماستشي ٍ فؼاليتّاي احياء تٌاّا ٍ اهامي تاسيخي ٍ
فشٌّگي (تَاًجركي ،ؾبظگبضؾبظي)

 -1-4اصَل ًاظش تش ًحَُ تؼييي ماستشي هتٌاػة اهامي تاسيخي ٍ فشٌّگي
ثطاي تقييي وبضثطيِ هتٌبؾت ثٌبّب ٍ اهبوي فطٌّگي تبضيريٍ ،رَز قطايظ ٍ ٍيػگي ّبي ظيط
ضطٍضي اؾت:
 -1-1-4تقييي وبضثطي رسيس ٌّگبهي هزبظ اؾت وِ اهىبى تخجيت وبضثطي انلي ثِ زاليل
قطايظ ارتوبفي ،التهبزي ،فطٌّگي ٍ فٌي ٍرَز ًساقتِ ثبقس زض ايينَضت تقييي وبضثطي
هتٌبؾت ثب تَرِ ثِ هَاضز ظيط اًزبم ذَاّس قس:
 تَرِ ثِ وبضثطي انيل احط تقييي وبضثطي ،ثْتطيي ضٍـ حفبؽت احط تكريم زازُ قَز.اي وِ
 -2-1-4زض تغييط وبضثطي ثبيس ثِ قإى (افتجبض) وبضثطي اٍليِ احط تَرِ قَز ثِ گًَِ
وبضثطي پيكٌْبزي زض تضاز ثب وبضثطي اٍليِ ،ثبفج ترطيت اضظـ ّبي هقٌَي احط ٍ ربهقِ ًگطزز.
 -3-1-4تَرِ ثِ ٍيػگيّبي ٌّطي اظ هٌؾط ويفيت هقوبضي ٍ تعئيٌبت ٍاثؿتِ ثِ هقوبضي
 -4-1-4زض ًؾط گطفتي حس تحول ؽطفيت ؾبذتبضي احط اظ ًؾط حزن تطزز اًؿبًي ٍ ٍظى
هجلوبى
 -5-1-4تَرِ ثِ ؽطفيتّبي ؾبظُاي ثٌب ٍ هيعاى همبٍهت آى زض ثطاثط حَازث عجيقي
 -6-1-4زض ًؾط گطفتي هٌبؽط عجيقي ٍ فطٌّگي هتمبثل هيبى احط ثب پيطاهَى آى
 -7-1-4فٌبيت ثِ ؽطفيت ّب ٍ هحسٍزيت ّبي احط ثطاي اؾتفبزُ اظ تإؾيؿبت ثِ ضٍظ قبهل
ؾبهبًِ آثطؾبًي ،ؾطهبيف ٍ گطهبيفًَ ،ضپطزاظي ،رصة نَت ٍ ...
 -8-1-4زض ًؾط گطفتي ًىبت ايوٌي ٍ اهٌيتي هطتجظ ثب وبضثطي وِ ّن ًؿجت ثِ احط ٍ ّن
فطاٍضزُّبي وبضثطي لحبػ قَز.
 -9-1-4تَرِ ثِ ًؿجت فضبّبي ثؿتًِ ،يوِ ثبظ ٍ ثبظ
 -10-1-4تَرِ ثِ تجقبت هساذلِ ثِ گًَِ اي وِ ؽطفيت ّبي احط ضا هحسٍز ًؿبذتِ ٍ تغييط
ؾيوبيِ فٌبنط وبلجسي ضا زض پي ًساقتِ ثبقس.
 -12-1-4زض نَضت ًيبظ ثِ فضبّبي ثيف اظ ؽطفيت هَرَز احط يب ؾبذت ٍ ؾبظّبي تىويلي،
اهىبى الساهبت تىويلي ثب حفؼ انبلت ٍ توبهيت احط ٍرَز زاقتِ ثبقس.
ّ -13-1-4ورَاًي وبضثطي رسيس احط ثب قطايظ ارتوبفي ٍ فطٌّگي پيطاهَى آى.
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فطٌّگيِ آئيٌي هوٌَؿ اؾت ٍلي اضتمبء

 -14-1-4تغييض وبضثطي ثٌبّب ٍ اهبوي تبضيري
فولىطزي آًْب ضطٍضتبً تَنيِ هيقَز.
 -15-1-4تَرِ ثِ ؽطفيتّب ٍ هحسٍزيتّبي ايزبز قسُ اظ ؾَي عطحّبي ثبالزؾتي.
 -16-1-4تٌبؾت هيبى قإى ٌّطي ٍ هقوبضي احط ثب عطاحي هجلوبى ٍ فٌبنط وبلجسي رسيس.
 -17-1-4پبؾرگَيي ثِ ًيبظهٌسيّبي فطٌّگي ،التهبزي ،ارتوبفي ٍ  ...ربهقِ هيعثبى.
 -18-1-4ايزبز قطايظ الظم ثطاي ثْطُثطزاضي اظ ؽطفيت ّبي فطٌّگي ،ارتوبفي ٍالتهبزي احط
 -19-1-4تَريِ التهبزي وبضثطي پيكٌْبزي
 -20-1-4اهىبى تحمك وبضثطي پيكٌْبزي اظ هٌؾط حمَلي
ب طشاحي ٍ اجشاي احياء اهامي تاسيخي ٍ فشٌّگي
 -2-4اصَل ًاظش س
 -1-2-4احيبء ٌّگبهي پصيطفتِ اؾت وِ حفبؽت اظ هىبى تبضيري  -فطٌّگي ثِ قىل زيگط
هوىي ًجبقس.
 -2-2-4ظهبًي وِ هَرت حفبؽت ٍ اضتمبء اضظـ ّبي فطٌّگي تبضيري ٍ اقبفِ فٌبٍضي ّبي
ثَهي احط گطزز يب اظ ترطيت اضظـّبي فطٌّگي تبضيري ٍ هقٌَي احط رلَگيطي ًوبيس.
 -3-2-4ثبيس هَرت حفؼ ٍ اضتمبء ؽطفيت ّبي هيطاث هقٌَي ،اضظـ ّبي ظيجبيي قٌبذتي
زيٌي ،لَهي ،هصّجي ٍ  ....گطزز.
 -4-2-4فٌبنط ٍ ههبلح ثبليوبًسُ ٍ انيل احط زض فوليبت احيبء ثبيس ثطاؾبؼ اؾٌبز ٍ هساضن
ن اهىبى ثبظذَاًي آى زض آيٌسُ هَرَز ثبقس ٍ ؾيوبي ٌّطي
هَضز تَرِ لطاض گيطز ثِ تطتيجي ُ
احط ضا هرسٍـ ًؿبظز.
 -5-2-4اؾتفبزُ اظ ههبلح رسيس ٌّگبهي هيؿط اؾت وِ تفبٍت آى ثب ثرف ّبي انيل احط ضا
هكرم ؾبظز.
گيطي اظ
 -6-2-4زض وٌبض اؾتفبزُ اظ في آٍضي ّبي ثَهي ثىبض ضفتِ زض انل احط ثْطُ
فيآٍضيّبي ًَيي ضطٍضي اؾت.

هطاز اظ تقييي وبضثطي تخجيت وبضثطي انلي احط يب افغبء وبضثطي هتٌبؾت رسيس هي ثبقس وِ ثب تَرِ ثِ انَل هٌسضد زض فهل
هطثَعِ اًزبم هي قَز.
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 -5اصَل ًاظش تش هذيشيت تْشُتشداسي اص اهامي تاسيخي ٍ فشٌّگي
سداسي اص اهامي تاسيخي ٍ فشٌّگي
 -1-5اصَل ػوَهي تْشُب
 -1-1-5زض وليِ فقبليت ّبي ثْطُ ثطزاضي ثبيس حفبؽت اظ افتجبض فطٌّگي -تبضيري ،توبهيت،
انبلت هىبى ٍ اضظـّبي هيطاث ًبهلوَؼ زض اٍلَيت لطاض گيطز.
 -2-1-5زؾتطؼ ّوگبى ثِ اهبوي تبضيري فطٌّگي ثِ فٌَاى حطٍتي هكتطن ثبيس تكَيك
گطزز.
 -3-1-5فقبليتّبي ثْطُ ثطزاضي اظ ايي اهبوي ثبيس ثب تطتيجي هسيطيت قًَس وِ ووتطيي تبحيط ٍ
آؾيت ضا ثط وبلجس ٍ هيطاث ًبهلوَؼ آًْب تحويل ًوبيٌس.
 -4-1-5ثطًبهِ ثْطُ ثطزاضي ثبيس ثطاؾبؼ هغبلقبت تَريْي فٌي ،التهبزي ،ارتوبفي ٍ فطٌّگي
هحسٍزُ هَضز ًؾط تْيِ گطزز ( .زض فوَهي ّب ّن ثبيس لطاض ثگيطز)
 -5-1-5ضطٍضي اؾت ثْطُ ثطزاض لجل اظ آغبظ فقبليت ثْطُ ثطزاضي ًؿجت ثِ تْيِ ثطًبهِ
ثْطُثطزاضي السام ًوَزُ ٍ آى ضا ثِ ؤتييس هطارـ شيهالح ثطؾبًس ،ضئٍؼ ثطًبهِ ثْطُ ثطزاضي قبهل
هَاضز شيل ذَاّس ثَز:
 اّساف (ووي ٍ ويفي)عطح ٍ ثطًب


هِ (ثَزرِ ٍ ظهبىثٌسي ارطاء وبض)

 ؾبذتبض هسيطيتي ٍ تطويت ًيطٍي اًؿبًي (تطويت ،نالحيت ،هؿئَليت ،آهَظـ ٍ تزطثِ)ًؾبم


ارطايي هطالجت ٍ ًگْساضي (ثطًبهًِ ،يطٍي اًؿبًي ٍ ّعيٌِ هَضز ًيبظ)

ً حَُ تقبهل ٍ ّوىبضي ثب مئ ؾؿبت ٍ ؾبظهبىّبي شيطثظ
 نٌسٍق احيبء ؾبظماى هيطاث فطٌّگيًْ -بزّبي هحلي (قْطزاضيْب ،ثركساضيْب)... ،

ً حَُ ّوىبضي ربهقِ شيٌفقبى
 قٌبذت ٍ عجمِ ثٌسي هربعجيي ضٍـّبي اضظقيبثي ٍ ثطضؾي ربهقِ هربعت ثهَضت زٍضُاي عطاحي ٍ ارطاي ثطًبهِّبي الظم ثطاي اضتمبء ؾغح تقبهل ثب ّط گطٍُ اظ هربعجيي شيٌفـً حَُ هؿتٌس ًگبضي
 فيآٍضيّب ؾبظهبًسّي -ضٍـّب
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 ثْساقت ٍ ايوٌي
 فيآٍضيّب ؾبظهبًسّي -ضٍـّب

ً حَُ زؾتطؾي ذسهبت ٍ ًَؿ اضائِ ذسهبت
 ًحَُ تبهيي زؾتطؼ ٍ عجمِثٌسي آًْب (ًطم افعاضي ٍ ؾرت افعاضي) اؾتبًساضزّبي هطثَط ثِ ذسهبت

ً حَُ تزسيس ًؾط ٍ انالح ثطًبهِ
ّب ،ؾبظ ٍوبضّبي
 -6-1-5عطح هسيطيت ثْطُ ثطزاضي ثبيس ثطاؾبؼ ثِ ضٍظتطيي قيَُ
حمَلي -هسيطيتي ،فيآٍضيّب ٍ ضٍـّبي فلوي تَؾظ افطاز نبحت نالحيت تْيِ ٍ ارطا
گطزز.
 -7-1-5نٌسٍق لجل اظ ٍاگصاضي حك ثْطُ ثطزاضي اهالن تبضيري هتقلك ثِ ذَ ز ٍ زض نَضت
ٍرَز قطايظ وبضقٌبؼي الظم الساهبت ضطٍضي ثطاي حجت آى زض فْطؾت آحبض هلي ،تقييي حطين
ٍ ضَاثظ حفبؽتي ضا اًزبم ذَاّس زاز.
 -2-5اصَل اختصاصي ًاظش تش تْشُتشداسي اص اهامي تاسيخي ٍ فشٌّگي
ّ -1-2-5ذفگضاسي:
 -1-1-2-5اّساف تقييي قسُ ثطاي ثْطُثطزاضي ثبيس وبهال قفبف ،لبثل ؾٌزف ٍ زضثبضُ ظهبًي
هقمَل لبثل زؾتطؾي ثبقٌس.
 -2-1-2-5اّساف تقييي قسُ ثبيس ثب ضٍـ هقيي عجمِثٌسي ٍ ثِ ضٍظ گطزًس.
 -3-1-2-5اّساف تقييي قسُ ثبيس توبهي رٌجِ ّبي فقبليت ثْطُ ثطزاضي افن اظ حفبؽت
وبلجسي ،ضٍـّبي ارطاييً ،يطٍي اًؿبًي ٍ ....ضا پَقف زٌّس.
 -4-1-2-5اّساف تفييي قسُ ثبيس زض چْبضچَة ؾيبؾت ّب ٍ زؾتَضالقول ّبي ههَة
نٌسٍق احيبء تسٍيي گطزًس ايي ؾيبؾت ّب لجل اظ تسٍيي عطح هسيطيت ثِ ثْطُ ثطزاض اثالك
هيگطزز.
 -2-2-5سٍؽّا ٍ فٌَى هَسد اػتفادُ
 -1-2-2-5اًغجبق ضٍـ ّب ٍ فٌَى هَضز اؾتفبزُ زض ارطاي عطح هسيطيت ثب اؾتبًساضز ّبي
زؾتگبُّبي هؿئَل شيطثظ.
 -2-2-2-5اًغجبق ضٍـ ّب ٍ فٌَى هَضز اؾتفبزُ زض ارطا ء عطح هسيطيت ثْطُ ثطزاضي ثب
ضَاثظ حفبؽتي احط  ،هيطاث غيط هلوَؼ ٍ اضتمبء تقبهل احط ثب هحيظ پيطاهَى آى.
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 -3-2-5تؼاهل تا چـن اًذاص تاسيخي ،فشٌّگي ٍ طثيؼي
 -1-3-2-5اًغجبق عطح هسيطيت ثْطُ ثطزاضي ثب ًيبظهٌسي ّبي فطٌّگي ،التهبزي ،ارتوبفي،
عجيقي ٍ  ...ربهقِ پيطاهَى هحل ٍلَؿ احط.
 -2-3-2-5ايزبز قطايظ الظم ثطاي ثْطُ ثطزاضي اظ ؽطفيت ّبي فطٌّگي ،ارتوبفي ،التهبزي
ٍ عجيقي هحيظ پيطاهَى احط.
 -3-3-2-5اؾتفبزُ اظ ؽطفيتّبي ّنافعايي هتمبثل هحيظ ٍ ثؿتط ايزبز احط ثب ذَز آى.
 -4-3-2-5تَرِ ثِ ؽطفيت ّب ٍ هحسٍزيت ّبي ايزبز قسُ اظ ؾَي عطح ّبي ثبالزؾتي ٍ
ًؾبم حمَلي -هسيطيتي حبون ثط احط ٍ هحيظ پيطاهَى آى زض عطاحي ٍ ارطاي عطح هسيطيت
ثْطُ ثطزاضي .
 -4-2-5تؼاهل تا هَػؼات ٍ ًْاد ّاي ريشتط
 -1-4-2-5ايزبز قطايظ الظم ثطاي زؾتطؾي ّوگبى ثِ ذسهبت اضائِ قسُ زض هزوَفِ هَضز
ًؾط
ّ -2-4-2-5وىبضي ثب مئ ؾؿبت ٍ ؾبظهبى ّبي هلي ٍ هحلي هؿئَل ًؾبضت ثط اهَض هَضَؿ
فقبليت هزوَفِ
 -3-4-2-5تقبهل ٍ اؾتفبزُ اظ ؽطفيت ّبي تقبهلي -هكبضوتي ربهقِ شيٌفقبى ثَيػُ رَاهـ
هحلي
 -5-2-5تشًاهِ ٍ تَدجِ
 -1-5-2-5ثَزرة وبهل ٍ وبفي پيف ثيٌي ،ؤتهيي ٍ ترهيم زازُ قَز (.قبهل ّعيٌِ ّبي
پطؾٌليّ ،عيٌِّبي هسيطيت ثْطُ ثطزاضيّ ،عيٌِ ّبي آهَظـ پطؾٌلّ ،عيٌِ ًگْساضيّ ،عيٌِ
اضغطاضي  ،تقويط ٍ تزْيعات ٍ …)
 -2-5-2-5ثَزرِ ثبيس فوليبتي ٍ ظهبًجٌسي آى ثبيس ثطاؾبؼ فوليبت هَضز ًؾط تٌؾين قَز
زض هَاضزيىِ ظهبى ارطاي فوليبت ثيف اظ ؾِ ؾبل ثبقس ثَزرِ زض ثطًبهِ ّبي ؾِ ؾبالًِ
تٌؾين ذَاّس قس.
ً -6-2-5يشٍّاي اًؼاًي:
ً -1-6-2-5يطٍّبي اًؿبًي قبغل زض عطح ثْطُ ثطزاضي ثبيس زاضاي نالحيت ّبي فلوي ،فٌي ٍ
ارتوبفي ٍ ثِ تبئيس زؾتگبُ ًؾبضتي هطثَعِ ثطؾس.
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 -2-6-2-5آهَظـ ترههي ،فطٌّگي ثطاي پطؾٌل قبغل ،زض عَل زٍضُ ثْطُ ثطزاضي پيف
ثيٌي قَز.
 -7-2-5هشاقثت ٍ ًگْذاسي
هطالجت قبهل وليِ فقبليت ّب ٍ توْيسات فٌي هَضز ًيبظ هساٍم ثطاي ًگْساقتي ثبفت ،هحتَا ٍ
ربيگبُ لطاضگيطي يه احط تبضيري فطٌّگي زض قطايط اؾتبًساضزي اؾت وِ هؿتوطاً ٍ زض هطاحل
پيف اظ آغبظ فوليبت هطهت ٍ ثبظؾبظي ٍ احيبء ،زض حيي فوليبت هطهت ٍ ثبظؾبظي ٍ احيبء ٍ
ٌّگبم ثْطُ ثطزاضي ثِ هٌؾَض رلَگيطي اظ ٍضٍز نسهِ ،تعلعل ثٌيبى ٍ ترطيت احط اًزبم هيقَز.
فوليبت حفبؽت زض ثطًبهِ
 -1-7-2-5فوليبت هطالجت ثِ فٌَاى يه ثرف اظ هزوَفِ
هسيطيتي ٍ عطح ّبي والى ًگبقتِ هيقَز.
 -2-7-2-5فوليبت هطالجت تب آًزب ازاهِ هي يبثس وِ تساذل زض هطهت ،ثبظؾبظي ٍ احيبء
ًساقتِ ثبقس.
 -3-7-2-5قٌبذت ذغطّب ٍ تْسيسّبي ثبلمَُ ٍ ثبلفقل اًؿبًي ٍ عجيقي هحيظ ٍ پيطاهَى.
ًسي ضطيت آؾيت پصيطي ًمبط هرتلف احط زض ثطاثط تْسيسّبي
 -4-7-2-5قٌبذت ٍ عجمِ ة
هحيغي.
 -5-7-2-5عطاحي ٍ ارطاي عطح ّبي همبثلِ ثطاي حصف يب وٌتطل تْسيسّبي هَرَز زض
هحيظ.
 -6-7-2-5عطاحي ٍ ارطاي الساهبت الظم ثطاي ضفـ آؾيتپصيطي احط ٍ ضفـ آؾيتّبي هَرَز.
ٍ -7-7-2-5لبيـ ًگبضي تغييطات وبلتزي -فٌي ثط احط زض عَل هست ًگْساضي ٍ ضٍـ ّبي
تخجيت ٍ همبثلِ ثب تغييطات.
 -8-7-2-5گعاضـ ضطٍضت ّبي هطهت ،احيبء ،هسيطيت ٍ ثْطُثطزاضي ًبقي اظ تغييطات هصوَض
ثِ هطارـ شيطثظ
 -9-7-2-5عطح هسيطيت ٍ ًگْساضي احط قبهل تسٍيي ٍ ارطاي زؾتَضالقولّبً ،ؾبم ثبظثيٌي
زٍضُ اي ٍ هساٍم ،عطاحي ٍ تىويل رساٍل ٍ چه ليؿتّب ٍ زفتطچِّبي الظم ذَاّس ثَز.
ً -8-2-5حَُ تزسيس ًؾط ٍ انالح ثطًبهِ
 -1-8-2-5تقييي عطف يب عطفيي هزبظ ثِ زضذَاؾت تچسيس ًؾط ٍ انالح ثطًبهِ
 -2-8-2-5تقييي قطايظ الظم ثطاي تزسيس ًؾط
ً -3-8-2-5حَُ تَافك عطفيي ثطاي تزسيس ًؾط ٍ انالح ثطًبهِ
 -4-8-2-5ظهبًجٌسي انالح ٍ تزسيس ًؾط ثطًبهِ
ً -5-8-2-5حَُ رجطاى ذؿبضات احتوبلي ًبقي اظ تزسيس ًؾط ٍ انالح ثطًبهِ ثطاي عطف يب
عطفيي
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هٌاتغ ٍ هأخز:
 -1دّخذا ػليامثش ،لغتًاهِ دّخذا ،داًـگاُ تْشاى تْشاى1377 ،
 -2هؼيي هحوذ ،فشٌّگ فاسػي هؼيي ،اًتـاسات اهيشمثيش ،تْشاى 1362
 -3سضاصادُ ساضيِ ،هصطفي ػثاع صادگاىً ،گاّي تِ طشح حفظ ،احياء ٍ تاصػاصي تافت تاسيخي
ػوٌاىّ ،فت ؿْش  ،ؿواسُ چْاسم ،ػاصهاى ػوشاى ٍ تْؼاصي ؿْشيٍ ،صاست هؼني ٍ ؿْشػاصي،
تْشاى 1381
 -4طشاحي ؿْشي دس تافت قؼوت قذين ؿْش يض د ،هشمض هطالؼات تحقيقات ؿْشػاصي ،تْشاى
1378
 -5حٌاچي پيشٍص ،سػالِ دمتشي ،هشهت ؿْشي دس ؿْشّاي تاسيخي ايشاى ،داًـگاُ تْشاى 1378
 -6حٌاچي پيشٍص ٍ ّوناساى ،تشسػي تطثيقي تجاسب هشهت ؿْشي دس ايشاى ٍ جْاى ،اًتـاسات
ػثحاى ًَس ،تْشاى 1386
 -7ؿيشدل ٍ ديگشاى ،هٌطقِ جاػتَسص ،آلثاًيً ،يَيَسك ،هتشجن ،حويذ خادهيّ ،فت ؿْش ،ؿواسُ
دٍم ،ػاصهاى ػوشاى ٍ تْؼاصي ؿْشيٍ ،صاست هؼني ٍ ؿْشػاصي ،تْشاى 1380
 -8ؿيشدل ٍ ديگشاى ،ساّثشدّاي حفاظتي دس احياي هحلِ ّاي تاسيخي ؿْشي ،مَدًت گاسدى

.

هتشجن ،حويذ خادهيّ ،فت ؿْش ،ؿواسُ دٍم ،ػاصهاى ػوشاى ٍ تْؼاصي ؿْشيٍ ،صاست هؼني ٍ
ؿْشػاصي ،تْشاى 1380
 -9تِ مَؿؾ اهيذ غٌوي -يًَغ صوذي -ػَػي چشاغچي ،هجوَػِ قَاًيي ،هقشسات ،آييي ًاهِ -
ّا ٍ هؼاّذات ػاصهاى هيشاث فشٌّگي ،صٌايغ دػتي ٍ گشدؿگشيً ، ،اؿشاداسُ مل اهَس فشٌّگي
ػاصهاى هيشاثفشٌّگي ،صٌايغ دػتي ٍ گشدؿگشي .هحل ًـش تْشاى ،تاتؼتاى 1386
 -10يًَغصوذي ،هيشاثفشٌّگي دس حقَق داخلي ٍ تيي الولليً ،اؿشاداسُ مل آهَصؽ ،اًتـاسات ٍ
تَليذات فشٌّگي مـَس ػاصهاى هيشاث فشٌّگي ،هحل ًـش تْشاى ،تْاس 1382
 -11تٌَع فشٌّگي دس مٌَاًؼيَى ّا ٍ اػٌاد حقَقي يًَؼنَ ٍ تاثيشآى تش قَ اًيي داخلي ،يًَغ -
صوذي  ،اًتـاسات پظٍّـگاُ فشٌّگ ٍ ٌّش ٍ استثاطات ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهي ،هحل ًـش
تْشاى ،هشداد 1386

يخ
سند احياء و بهره ربداري از اماكن اتر ي و فرهنگي

36

 طشح پظٍّـي هيشاثفشٌّگي غيشهادي دس اػٌاد حقَق تييالولل، يًَغ صوذي-12
َ اًتـاسات يًَؼن،َ مٌَاًؼيَىّا ٍ قطغًاهِّاي يًَؼن-13
َ ٍاطُّاي پايِ هيشاث جْاًي اص اًتـاسات يًَؼن-14
 طشح پظٍّـي هٌـَسّا ٍ اػٌاد حقَق تييالوللي هشتثط تا حفاظت ٍ احياء، ػادل فشٌّگي-15
 تشجوِ ػَػي چشاغچي، هذيشيت هحَطِّاي فشٌّگي ٍ تاسيخي،َ يَما يَميلت-16
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