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 چکیذُ

  

هزٍری ثز ادثیبت ؽْزی رْبى در دِّ ّبی هؼبفز ٍ تززثِ ّبی ارزا ؽذُ ثبسعبسی، ثبس سًذُ عبسی ، ًَعبسی ، تَعؼِ هزذد، 

تززثِ ّب ثبسآفزیٌی  ٍ دیگز تززثِ ّب ثیبًگز آى اعت وِ، در ّز یه اس ؽْزّبی هْن تبریخی هتٌبعت ثب سهیٌِ عزاحی یىی اس 

ثِ وبرگزفتِ ؽذُ اعت. ایي تززثِ ّب در ػیي تٌَع، در رْت تحمك ایذُ ّبی ولی خَد هَضَػبتی در اّذاف ارتوبػی ، 

التقبدی، فزٌّگی، هذّجی را هَرد هغبلؼِ لزار دادُ اًذ. ایي اّذاف ثب تَرِ ثِ هَضَػبتی هبًٌذ ثبال ثزدى اهٌیت در هحیظ، 

ِ ارسػ ّبی هؼوبری ٍ ٍیضگی ّبی تبریخی ٍ آهبدُ عبسی ؽزایظ ثزای رلت تَریغت هَرت حفظ َّیت ثبفت تبریخی ، تَرِ ث

در اثتذای عزح هَضَػبت هزهت ؽْزی در ایزاى تبوٌَى , تَرِ ثِ پزٍصُ ّب  ارتمبء رضبیت ػوَهی عبوٌبى اس هحیظ هی گزدًذ.

تالػ ؽذُ در ایي همبلِ  هِ ریشاى ؽْزی ثَدُ اعت.ٍ ثزًبهِ ّبی اًزبم ؽذُ در عبیز وؾَرّبی رْبى ، لبثل تَرِ عزاحبى  ثزًب

ثب لیبط تغجیمی تزبرة هزهت ؽْزی تزبرة ثِ دعت آهذُ در وؾَرّبی در حبل تَعؼِ ٍ ًوًَِ ّبی هَردی در ایزاى ، اعت 

تذٍیي راّىبرّبی هَحز ٍ رْت  ٍ ًتبیذ هغلَثی ثِ اعتخزاد اّذاف ؽبخقیثب ثبسؽٌبعی احیبی ثبفت ّبی فزعَدُ ؽْزی 

 عبهبى ثْتز در ایي حیغِ الذام هی ًوبیین. 
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 هقذهِ:
هزهت ؽْزی دخبلت آگبّبًِ ای اعت در فضبی ؽْزی ،ثزای رلَگیزی اس فزعبیؼ ٍ هؼبفزعبسی آى. هزهت ثِ دٍفَرت اهىبى پذیز       

اری. تؼویز درثزگیزًذُ هزوَػِ دخبلت ّبیی وِ ّوگی عؼی در ثْجَد ٍضؼیت وبلجذی فضبی ؽْزی دارًذ. اهب اعت: تؼویز ٍ ًگْذ

ًگْذاری ثِ رٍس ثَدى احز را هذ ًظز لزار هی دّذ ٍ در ثزگیزًذُ  هزوَػِ دخبلت ّبیی اعت وِ عؼی در ثْجَد ٍضؼیت فضبی ؽْزی ٍ 

در ثزرعی عزحْبی هزهت یب احیبی ثبفت، ثیؼ اس ّز چیش، تَرِ ثِ ثبسگؾت  (18، 1388هؼبفز عبسی آى دارد. )حجیجی ٍ همقَدی ، 

ِ سًذگی ثِ ثبفتْبیی اعت وِ در حبل حبضز پَیبیی ٍ ثبسدُ هٌبعت خَد را ًذاؽتِ ٍ رفتِ رفتِ ثِ هىبًْبیی غیز لبثل اعتفبدُ یب اعتفبدُ ث

ب ایي ثبفتْب ٍرَد دارد، تَرِ ثِ احیبی آًْب ثب افل لزار دادى تَرِ ثِ هیشاى حذالل، تجذیل ؽذُ اًذ. هَضَع ثغیبر هْوی وِ در هَارِْ ث

 (1388)ؽبیبى ٍ دیگزاى ،عبوٌیي ٍ ًیبسّبی افزادی اعت وِ ارتجبط هىبًی ٍ تبریخی ثب فضب داؽتِ ٍ یب هی تَاًٌذ ثزلزار عبسًذ.

زط ًؾبى هی دّذ وِ حفظ ته یٌبّب ٍ تَرِ فزفبً اهزٍسُ ًتبیذ حبفل اس هغبلؼبت ٍ تززثِ ّبی ثذعت آهذُ در ثزخی هَارد در دعت

همذط هأثبًِ ثِ هیزاث وْي ًوی تَاًذ پبعخگَی ًیبسّبی سًذگی اهزٍس ثبؽذ. آًچِ هْن اعت، ٍرَد رزیبى سًذگی اعت وِ ثب ًیبسّب ٍ 

ت وِ ثشرگتزیي هؼضلی وِ در ًْبیت هی تَاى گف (1388)ؽبیبى ٍ دیگزاى ،ٍیضگیْبی خبؿ خَد ثتَاًذ در وبلجذّبی وْي اتفبق افتذ.

ثبفتْبی تبریخی ٍ ثب ارسػ ؽْزی اس آى رًذ هی ثزًذ، ًجَد تحزن ارتوبػی ٍ فبفلِ گزفتي اس رزیبى رایذ حیبت ارتوبػی ؽْز اعت وِ 

الذاهبت ثبػج ؽذُ فزفت ًگْذاری آًْب تَعظ رزیبى خَدرَػ ٍ پَیبی هزدهی اس ثیي ثزٍد ٍ آًْب را ثیؼ اس پیؼ ًیبسهٌذ ثِ فؼبلیتْب ٍ 

ی والى ٍ دٍلتی وٌذ وِ ثؼضبً وٌذ ٍ هجتٌی ثز عبختبر افالح اس ثبال ثِ پبییي اعت وِ ػوذتبً ثذٍى تَرِ ثِ اعتؼذادّبی هَرَد ٍ تٌْب ثزا

دعتیبثی ثِ ولیتی اس پیؼ تؼییي ؽذُ فَرت هی گیزد.)ّوبى هٌجغ( ثزای دعتیبثی ثِ راّىبرّبی هغلَة  رْت هزهت ثبفتْبی لذیوی، 

ي همبلِ تالػ ؽذُ اعت، ثب ًگبّی ثِ ًوًَِ ّبیی اس پزٍصُ ّبی هزهت ؽْزی در عغح رْبى ٍ ایزاى ثزرعی ؽًَذ، ًتبیذ حبفل هیبى در ای

 ًوًَِ ّبی وؾَرّبی هختلف ثبًوًَِ هؾبثِ ایزاًی ًؾبى دٌّذُ ؽجبّتْب ٍ تفبٍتْبی آًْب اعت. 

،الجتِ ثِ ػلت تٌَع فزاٍاى ًوًَِ ّبی وبر ؽذُ در ایزاى ٍ رْبى ، درایي همبلِ در اثتذا ثِ تحلیل، هٌبثغ ػلوی پزداختِ ؽذُ 

ؽذُ  ّبی هَردی تحلیل ولی اس ًوًَِ گیزی ًْبیی ًیش حبفل روغ ثٌذی هْوتزیي الذاهبت در حَسُ هزهت ؽْزی اًتخبة گزدیذًذ .ًتیزِ

 عت.ُ اثبؽذ. ثِ ّویي عجت رٍػ تحمیك اعتذالل هٌغمی ثزای ایي ثخؼ در ًظز گزفتِ ؽذ هی

 

 

 سیری در تجارب هرهت شْری بافت ّای تاریخی در جْاى.1
تٌَع تزبرة رْبًی در سهیٌِ هزهت ؽْزی ثغیبر ؽبیبى تَرِ اعت. وؾَرّبی هختلف ثب فزٌّگ ّب، سثبى ّب ٍ اػتمبدات هتفبٍت، تزبرة 

س ؽْزّبی تبریخی در رْبى هی ثبؽٌذ)حجیجی ثغیبر ارسًذُ ای را در عَل تبریخ اس خَد ثزربی گذاؽتِ اًذ وِ ًؾبى دٌّذُ َّیت ّز یه ا

 (.در اداهِ ثِ ثزخی اس هْن تزیي ایي تزبرة در ًمبط هختلف رْبى ؽبرُ هی ؽَد.71: 1384ٍ همقَدی، 

 

 استاًبَل –.ترکیِ 1-1
هی، عپظ هغیحی، اعتبًجَل وْي ؽْزی اعت ثِ ربی هبًذُ اس رٍسگبراى وْي ٍ پز اس خبعزُ ّبی تبریخی، دگزدیغی ایي ؽْز در اثتذا، ر

ثؼذ اس اى ثیشاًتیي، دعت آخز اعالهی ٍ اهزٍسُ رْبًی، عجت گؾتِ اعت تب هزهت ًَعبسی ؽْزی ثِ ػٌَاى اهز لغؼی ثزای هؼبفز عبسی 

 ایي ؽْز ٍ تؼزیف هزذد آى در ؽجىِ ؽْز ّبی رْبًی تلمی ؽَد.
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 هْوتریي ًکات هرهتی درًظرگرفتِ شذُ در استاًبَل
o اعتبًجَل احیب ٍ اػبدُ حیخیت تبریخی ؽْز ثِ ػٌَاى یه ؽْز رْبًی ّذف افلی هزهت در 

o ّذف وبلجذی، اٍلَیت ثخؾیذى ثِ عزح ّبی ثْغبسی ٍ ًَعبسی 

o ّذف التقبدی، تمَیت ثٌیِ التقبدی ؽْز اس عزیك رذة گزدؽگز ٍ ایزبد فضبّبی ؽْزی درآهذسا 

o  درآهذ ربهؼِّذف ارتوبػی، خبرد وزدى ؽْز وْي اس دعت ثیٌَایبى ٍ الؾبر ون 

o فزٌّگی ؽْز تبریخی ٍ هؼبفزعبسی آى-ّذف فزٌّگی، تَرِ دلیك ثِ ًمؼ تبریخی 

o :عیبعت ّب ٍ راّجزد ّبی وبلجذی 

 
 ایزبد فضبی رذیذ در اعتخَاى ثٌذی ؽْز وْي -خزٍد فٌبیغ هشاحن اس ؽْز وْي        ة-الف

 جِ عبسی در ؽْز تبریخیهوٌَػیت ثلٌذ هزت -هزهت تذریزی اثٌیِ تبریخی                د -د

 عیبعت ّب ٍ راّجزد ّبی حول ٍ ًمل ٍ آهذ ٍ ؽذ:

 اعتفبدُ اس حول ٍ ًمل ػوَهی در ثبفت وْي -ایزبد هغیز پیبدُ                            ة -الف

 ایزبد تَلفگبُ ّبی هتؼذد در درٍى ٍ پیزاهَى ثبفت -وٌذ وزدى ػجَر عَارُ              د -د

 

 ستکْلنا –.سَئذ 1-2
 ؽْز اعتىْلن، پبیتخت عَئذ وِ ثِ ًٍیش ؽوبل ارٍپب ؽْزت دارد. ایي ؽْز ثز وزاًِ ؽزلی دریبچِ هبالر وِ ثِ دریبی ثبلتیه هتقل اعت.

ی ؽْز، تبریخایي ؽْز دارای هؤعغبت هْن ػلوی ٍ آهَسؽی ٍ ولیغبّبی وْي، ثٌبّبی هذرى ثب هؼوبری ّبی هتٌَع هی ثبؽذ. لغوت 

 ى ٍعغبیی ثب وَچِ ّبی تٌگ ٍ خیبثبًْبی ثبریه دارد. ًمؾِ ٍ عزح لزٍ

 هْوتریي ًکات هرهتی درًظرگرفتِ شذُ در استکْلن

o ّذف افلی اس هزهت ثبفت تبریخی ؽْز اعتىْلن، هؼبفز عبسی ثَد 

o عزح هزهت ثبفت تبریخی ثز ثْغبسی ٍ ًَعبسی آى تبویذ داؽت 

o خَد را در اختیبر گزدؽگزی لزار هی دادًذ حوبیت هبلی اس عزیك ٍام ون ثْزُ ثِ هبلىبًی وِ اهالن 

o ّذف ارتوبػی، حفظ حضَر هزدهبى عبوي در ثبفت هی ثبؽذ 

o ّذف فزٌّگی، فؼبل وزدى هحَر ّبی فزٌّگی ٍ تبریخی هی ثبؽذ 

o :هجٌبی عیبعت ّب ٍ راّجزدّبی وبلجذی هزهت ؽْزی اعتىْلن ػجبرت اًذ اس 

 ثِ وبر گیزی فٌبٍری هؼبفز -ْي             ةتمَیت اعتخَاى ثٌذی افلی ٍ عبختوبى ّبی و –الف 

o عیبعت ّب ٍ راّجزدّبی آهذ ٍ ؽذ حول ٍ ًمل ثز وٌذ وزدى ٍ حتی وبّؼ حزوت عَارُ در ثخؼ هزوشی تىیِ دارد 

o .هؼبفز عبسی تبعیغبت ٍ تزْیشات ؽْزی 
 

  
 : ثخؼ تبریخی ؽْز اعتىْلن2ؽىل   : ثخؼ تبریخی ؽْز اعتىْلن                                               1ؽىل
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 بَلًَیا -.ایتالیا1-3
ایتبلیب اس رولِ وؾَرّبیی اعت وِ تفىزات هزهت ؽْزی آى ثغیبر هتفبٍت اس عبیز وؾَرّبعت. ایي وؾَر اس ثٌبّب ٍ آحبر تبریخی ثب ارسؽی 

ِ هٌظَر ؽٌبخت ثیؾتز اس الذاهبت هزهت (. ث79: 1384اس دٍراى رٍهی ّب، لزٍى ٍعغی ٍ رًغبًظ ثزخَردار اعت)حجیجی ٍ همقَدی، 

ػ ؽْزی در وؾَر ایتبلیب، هزهت ثخؼ تبریخی ثَلٌیب ثِ ػٌَاى هْوتزیي آًْب هَرد ثزرعی لزار هی گیزد. ؽْز ثَلًَیب اس آحبر تبریخی ثب ارس

وبهیت ٍهَرَدیت خَد را در دٍراى گذؽتِ ثزخَردار اعت وِ در عغح رْبًی ثِ حجت رعیذُ اعت. اثتذا لزار ثَد وِ ّغتِ افلی ؽْز، ت

لبلت ؽىل ٍ وبرثزد تبریخی اػ حفظ وٌذ؛ وِ در ایي حبلت ًیبس ّبی رذیذ ؽْز ثذٍى رَاة ثبلی هی هبًذ. ثزای رفغ ایي هؾىل ٍ ثِ 

 (1392خذهبتی در وٌبر ؽْز تبریخی هغزح گزدیذ)رحین سادُ،  -پیؾٌْبد وٌشٍ تبًگِ احذاث یه هزوش اداری

 

 درًظرگرفتِ شذُ در بخش تاریخی بَلًَیاهْوتریي ًکات هرهتی 
o ارتمبی ویفی سًذگی ؽْزی ٍ هؼیبرّبی هَرَد 

o ارتمبی ووی ٍ ویفی فضبّبی ؽْزی اس عزیك ًَعبسی ٍ ثبسعبسی وبلجذی 

o  هٌغ هذاخلِ عزهبیِ گذاری در ثبفت تبریخی اس عزف عزهبیِ گذاراى ثخؼ خقَفی ٍ تؾَیك ًْبدّبی ػوَهی، ًظیز ؽْزداری

 اثغتِ ثِ آى ثزای عزهبیِ گذاری در هزهت ؽْزی.ٍ ًْبدّبی ٍ

o حفظ ًمؼ ٍ َّیت فزٌّگی ؽْز تبریخی 

o تذٍیي اّذاف وبلجذی؛ ثب تَرِ ثِ ثٌبّب ٍهزوَػِ ّبی ثبارسػ ٍ ثی ارسػ 

o حول ٍ ًمل ؽْزی ثَلًَیب ثز هجٌبی حول ٍ ًمل ػوَهی اعت 

o ی ثبؽذ.تبعیغبت ٍ تزْیشات ؽْزی هؼبفزعبسی ؽذُ ٍ ثزای رفبُ عبوٌبى ؽْز ه 

 
 : ثخؼ تبریخی ؽْز ثَلًَیب3ؽىل

 
 : ثخؼ تبریخی ؽْز ثَلًَیب4ؽىل

 

 1چی چستر -. اًگلستاى1-4
رٍحیِ هحبفظِ وبری ٍ حفظ عٌت ّبی هلی یىی اس هؾخقبت ثبرس فزٌّگ اًگلغتبى ثِ ؽوبر هی رٍد. ایي هؾخقِ عجت ؽذُ اعت وِ 

ُ ای وبهال هحبفظِ وبراًِ ٍ ثِ عَر ولی هتوبیش اس عبیز وؾَرّبی ارٍپبیی اعتفبدُ ایي وؾَر، ثِ ٌّگبم هذاخلِ در ثبفت ّبی وْي، اس ؽیَ

وٌذ. چی چغتز اس ؽْزّبی وْي ٍ تبریخی ثزیتبًیب هحغَة هی ؽَد وِ الذاهبت هزهتی ثغیبری در ثٌبّب، هزوَػِ ّب ٍ ثبفت ّبی تبریخی 

 (.44: 1357در آى لبلت عزحْبی هزهتی چی چغتز فَرت پذیزفتِ اعت)فالهىی، 

 هْوتریي ًکات هرهتی درًظرگرفتِ شذُ در چی چستر
o  . ّذف افلی اس اًزبم عزح ّبی هزهتی در ؽْز چی چغتز، حفبظت اس ثبفت وْي ثب اػغبی ًمؼ ػوذُ ثِ گزدؽگزی اعت 

o .هزهت ؽْز در چی چغتز، ثیؾتز ثز ثْغبسی ٍ ًَعبسی تَرِ داؽت 

o زح ًجَد.اّذاف ٍ هالحظبت التقبدی در ایي ؽْز چٌذاى هغ 

o  ًِّذف افلی اّذاف ٍ هالحظبت ارتوبػی، ثزاعىبى ّزچِ ثیؾتز روؼیت در ثبفت تبریخی اعتَار اعت وِ ایي اهز ثب اػغبی یبرا

 ٍ هؼبفیت ّبی هبلیبتی ثِ عبوٌبى یب هتمبضیبى سًذگی در ثبفت تبریخی فَرت هی گزفت.
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o اّذاف ٍ هالحظبت فزٌّگی چی چغتز، ثز حفظ َّیت ؽْز تىیِ داؽت. 

o  ثْجَد  –هْوتزًی عیبعت ّب ٍ راّجزدّبی وبلجذی ثِ هٌظَر تضویي َّیت ثقزی ٍ هٌظز چی چغتز ػجبرت اًذ اس:  الف

تخزیت ثٌبّبی فبلذ ارسػ، هؾزٍط ثز  -هؼبفز عبسی فضبی داخلی اثٌیِ، د-ثبسعبسی ٍ حفبظت دلیك ًوبّب، د -عیوبی ؽْز، ة

 ثبثٌبّبی هزبٍر ثزاثزی وٌذ ٍ َّیت سهبًی خَد را ًؾبى دّذ. آى وِ احذاث ثٌبّبی رذیذ ثتَاًذ اس ًظز ویفی

o  اًحزاف آهذ ٍ ؽذ عَارُ اس داخل ثبفت  –هْوتزًی عیبعت ّب ٍ راّجزدّبی آهذ ٍ ؽذ ٍ حول ٍ ًمل در ایي ؽْز ػجبرتٌذ اس: الف

 تمَیت دعتزعی پیبدُ -تبریخی ثِ ٍعیلِ خیبثبى ووز ثٌذی.  ة

 
 

 بی هزهت ؽْزی در عغح رْبى. ثزرعی تغجیمی پزٍصُ 1ّرذٍل

 پرٍشُ تر کیِ ، استاًبَل استکْلن ، سَئذ

تمَیت التقبد ؽْز اس عزیك ووه ّبی دٍلت ثِ 

 هبلىبًی وِ الذام ثِ ًَعبسی وزدُ اًذ.

 اّذاف التقبدی تمَیت التقبد ثب رذة گزدؽگز

ر ون خبرد وزدى ؽْز وْي اس اختیبر ثیٌَایبى ٍ الؾب حفظ حضَر هزدم عبوي در ثبفت 

 در آهذ

 ارتوبػی
 

 

 
فزٌّگی ؽْز لذین–تَرِ دلیك ثِ ًمؼ تبریخی  تبویذ ثِ هحَرّبی فزٌّگی ٍ تبریخی    فزٌّگی 

 هذّجی

 تمَیت عبختوبى ّبی وْي
 اعتفبدُ اس فٌبٍری پیؾزفتِ

 خزٍد فٌبیغ هشاحن ٍ اًجبر ّب اس ؽْز وْي

 هوٌَػیت ثلٌذ هزتجِ عبسی 

 ایزبد فضبّبی رذیذ 

 وبلجذی

ییفضب  

 

 

 راّىبرّب

 

 
 

 وٌذ وزدى ػجَر عَارُ  وبّؼ حزن تزدد عَارُ تب حذ هوىي 

ایزبد هحَرّبی پیبدُ ٍ اعتفبدُ اس حول ٍ ًمل 

 ػوَهی

 دعتزعی

 

 تبعیغبت هؼبفز عبسی تبعیغبت ٍ تزْیشات  ؽْزی هؼبفز عبسی ؽجىِ ّبی هَرَد

 تزْیشات

 ایفبی ًمؼ فزٌّگی ؽْز  ثزًبهِ ریشی  ثز اعبط هٌغجمِ ثٌذی ّبی اًزبم ؽذُ 

ثزًبهِ ریشی ثزای ؽْز لذین در ارتجبط ثب ول ؽْز ٍ 

 عزح ّبی ثبالدعت در همیبط رْبًی

 
ثزًبهِ ّب 

 ٍلَاًیي

تشئیٌی-ؽیَُ ثْغبسی ٍ هذاخلِ حفبظتی هَضَػی-ؽیَُ ثبسعبسی ٍ هذاخلِ هَضؼی    ًَع ٍرٍػ هذاخلِ 

بًی ثِ ؽْز ایزبد چْزُ فزٌّگی ٍ احیبی حیخیت رْ هؼبفز عبسی

 تبریخی 

 ّذف افلی 
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 . ثزرعی تغجیمی پزٍصُ ّبی هزهت ؽْزی در عغح رْبى2رذٍل

 پرٍشُ بَلًَیا ، ایتالیا  چی چستر، اًگلستاى

تمَیت ثٌیِ التقبدی ؽْز ثب اػغبی یبراًِ ٍ هؼبفیت 

 ّبی هبلیبتی ثِ عبوٌبى

عزهبیِ گذتزی تٌْب اس عزیك ًْبد ّبی دٍلتی  ٍ 

بی ٍاثغتِ ثِ هٌظَر وبّؼ ّشیٌِ عبوٌیيًْبدّ  

 اّذاف التقبدی

 ارتوبػی حفظ عبوٌبى هَرَد ٍ ارتمب عغح سًذگی آًبى حفظ حضَر عبوٌبى 
 

 

 
 فزٌّگی حفظ ًمؼ ٍ َّیت فزٌّگی ؽْز لذین حفظ َّیت ؽْز 

 هذّجی

 حفظ ثٌبّبی تبریخی
 ایزبد هؼوبری ثب ارسػ ٍ ّن تزاس ثب هؼوبری وْي

ٌیِ تبریخی ٍ ٍ هَرَد تزویجی اس اث  

 تخزیت ثٌبّبی فبلذ ارسػ 

 حفظ ته ثٌبّبی ثبارسػ

 وبلجذی

 فضبیی
 

 

 راّىبرّب

 

 
 

 اًحزاف آهذ ٍ ؽذ عَارُ  اس عزیك ووزثٌذی
 تمَیت دعتزعی پیبدُ 

 دعتزعی تبویذ ثز اعتفبدُ اس حول ٍ ًمل ػوَهی 

 

 احذاث تبعیغبت ثْذاؽتی 
 ایزبد تغْیالت رْبًگزدی

چِ ثیؾتز تبعیغبت ٍ تزْیشاتتزْیش ّز   تبعیغبت 

 تزْیشات

 ثزًبهِ ریشی در همیبط ؽْز ٍ هٌغمِ  تذٍیي ثزًبهِ ثزای عی عبل آتی 
 

 
ثزًبهِ ّب 

 ٍلَاًیي

 ؽیَُ ثْغبسی ٍ ثبسعبسی ٍ ًَعبسی
 هذاخلِ رٍػ ربهغ هزهت ؽْزی 

 ؽیَُ ثبسعبسی ٍ ًَعبسی 

هَضَػی–ًَع هذاخلِ هَضؼی   

 ًَع ٍرٍػ هذاخلِ

 ّذف افلی  حفبظت اس ثبفت تبریخی ؽْز  اػغبی ًمؼ ػوذُ گزدؽگز ثِ فضب 

 (تحلیل ًگبرًذُ 1388)حجیجی ٍ همقَدی ،

 

 

 بررسی تطبیقی پرٍشُ ّای هرهت شْری در سطح جْاى. ًتایج حاصل از 5-1-6
o ِثزرعی ًوًَِ ّب هؾبثِ ًؾبى هیذّذ و 

 ر ثخؼ ّبی تبریخی در رْبى ثِ عِ رٍػ سیز اًزبم هی ؽَد:عیبعت ّب ٍ راّجزدّبی حول ٍ ًمل ٍ آهذ ٍ ؽذ د  -الف

اًحزاف آهذٍؽذ ثِ درٍى ثبفت تبریخی ٍ در ًظز گزفتي خیبثبى ووزثٌذی: در هزهت ؽْز چی چغتز اًحزاف آهذٍ ؽذ عَارُ اس  -1

ایزاى ًیش ایي  درٍى ثخؼ تبریخی ثِ ٍعیلِ خیبثبى ووزثٌذی در ًظز گزفتِ ؽذُ. در ًوًَِ ّبی ثزرعی ؽذُ ؽْزّبی تبریخی

 رٍػ ثیؾتز ثِ چؾن هی خَرد. 
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وٌذ وزدى ٍ تغییز ؽىل ػجَر ٍ هزٍر: در هزهت ؽْز ّبی ثَلًَیب ٍ اعتىْلن وٌذ وزدى ٍ وبّؼ حزوت عَارُ در ثخؼ تبریخی ٍ  -2

 حول ٍ ًمل ػوَهی هبًٌذ اتَثَط ٍ تزاهَا در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.

 
َعبس: در هزهت ؽْز پبریظ فزاًغِ رْت رلَگیزی اس اسدحبم ٍ رلَگیزی اس ایزبد تزافیه در ثخؼ تَعؼِ ثخؼ تبریخی ثِ ثخؼ ً -3

ّبی تبریخی پیؾٌْبد ایزبد لَاًیٌی در رْت تَعؼِ ثخؼ تبریخی ٍ ّوزًگ ؽذى ثخؼ ّبی ًَ عبس ثب ثخؼ تبریخی در ًظز گزفتِ ؽذُ 

 اعت.

ؽبهل هَارد عیبعت ّب ٍ راّجزدّبی وبلجذی در ثخؼ ّبی تبریخی  -ة

 سیز هی ثبؽذ:

 خزٍد وبرثزی ّبی هشاحن اس ؽْز وْي-1

 هوٌَػیت ثلٌذ هزتجِ عبسی -2

 هؼبفز عبسی ؽْز وْي-3

 تخزیت ثٌبّبی فبلذ ارسػ-4

 ایزبد وبرثزی ّبی رذیذ هتٌبعت ثب اعتخَاى ثٌذی ؽْز وْي -5

 ّذف افلی اس اًزبم ایي پزٍ صُ ّب  -د

 چْزُ فزٌّگی در آى  حفبظت اس ثبفت تبریخی ؽْز ٍ ایزبد

 

 

 

 

 .سیری در تجارب هرهت شْری بافت ّای تاریخی در ایراى2
در ثغیبری اس پزٍصُ ّبی حفظ آحبر تبریخی، تَرِ ثِ تزبرة داخلی ًبدیذُ گزفتِ هی ؽَد ٍ تٌْب ثِ تزبرة خبرری ثغٌذُ هی ؽَد؛ ایي 

ي در وٌبر تزبرة دیگز وؾَرّبی رْبى، هی تَاًذ ثغیبر راّگؾب درحبلی اعت وِ هزٍر دعتبٍردّبی ػلوی ٍ فزٌّگی گذؽتگبى ایي عزسهی

(. ایي پضٍّؼ ثب ػٌبیت ثِ اّویت ایي هَضَع، ثزرعی ًوًَِ ّبی هَفك داخلی را در وٌبر ًوًَِ ّبی 85: 1385ثبؽذ)حٌبچی ٍ دیگزاى، 

 خبرری هَرد تَرِ لزار دادُ اعت.

 

 1376تاریخی شیراز، -.هرهت بافت فرٌّگی2-1
 ثٌبی ثب ارسػ تبریخی در ایي هحلِ ٍ پیًَذ دٍ هحلِ پز روؼیت، ثز اّویت آى افشٍدُ اعت. 34ٍرَد 

 تاریخی شیراز-هْوتریي ًکات هرهتی درًظرگرفتِ شذُ در بافت فرٌّگی
o ثْغبسی هحیظ ٍ ثٌبّبی تبریخی 

o ِرًٍك التقبدی در هحل 

o تبهیي ثخؾی اس ّشیٌِ ّبی احیبء ثَعیلِ هزدم 

o افشایؼ اهٌیت ارتوبػی 

o ِخزٍد هؼتبداى اس هحل 

o رذة تَریغت 
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o ثبسگزداًذى عبوٌیي ثَهی 

o ِتغییز ٍ ارتمبی رفتبر فزٌّگی هزدم هحل 

 
 . ؽىل: ثبفت تبریخی ؽیزاس5-5

 
  . ؽىل: ثبفت تبریخی ؽیزاس5-6

 

 

 77.بْسازی بافت تاریخی کرهاًشاُ، اٍاخر دِّ 2-2
وش هحلِ ای ٍ ایزبد تمغیوبت فحیح در ثبفت، ٍ اًتخبة دعتزعی ّبی دفتز ًَعبسی ٍ ثْغبسی ثبفتْبی ؽْزی، ثز اعبط تؾخیـ هزا

عَارُ ٍ ارتجبط فزفب پیبدُ رٍ، هزوَػِ ضَاثغی را تذٍیي وزد وِ در آى ضوي تؼزیف حَسُ ّب ٍ ؽجىِ ّب ٍ هزاوش؛ ضَاثظ احذاث ثٌب، 

 لزار دادُ ؽذُ اعت. وبرثزد هقبلح، تزویغ ٍ تفىیه سهیي ٍ تزاون ّب؛ تؼزیف ٍ در اختیبر هزارغ اعتبى 

 هْوتریي ًکات هرهتی درًظرگرفتِ شذُ در بافت تاریخی کرهاًشاُ
o ثْغبسی، ثبسعبسی ٍ رٍاًجخؾی 

o ِثبالثزدى ارسػ ّبی التقبدی ٍ رذة عزهبی 

o  ثبسگزداًذى ٍ ًگبُ داؽتي عبوٌبى افلی ثبفت تبریخی 

o ارتمبی ارسؽْبی ارتوبػی هغتتز در ثبفت 

o ایزبد فضبّبی روؼی دلپذیز 

o زلزاری پیًَذ ثیي ثٌبّب ٍ ثبفت تبریخی ثبارسػ ثب ثبفتْبی اهزٍسیث 

o ایزبد ثبفت ّوگي در حزن ٍ عغَح 

o عبهبًذّی ٍ رفغ وبرثزی ّبی هشاحن 

o ایزبد فضبیی ثب ػولىزدّبی هختلف 

o تبهیي اهتذاد دعتزعی پیبدُ رٍی ثِ ػٌَاى ؽجىِ پیبدُ ؽْزی 

 

 

 

 
 . ؽىل: ثبفت تبریخی وزهبًؾب5-7ُ

 
 : ثبفت تبریخی وزهبًؾبُ. ؽىل5-8
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 1374تاریخی اصفْاى، جلفا، -.هرهت شْری در هحَر فرٌّگی2-3
ایي هحَر ثِ ػٌَاى خبعتگبُ ثْتزیي ًوًَِ ّبی فضبی ؽْزی ایزاًی هغزح اعت. وِ تَعظ عبسهبى ًَعبسی ٍ ثْغبسی ؽْز اففْبى تْیِ 

 ؽذُ اعت.

 

 

 تاریخی اصفْاى،-رٌّگیهْوتریي ًکات هرهتی درًظرگرفتِ شذُ در هحَرّای ف
o حضَر عبوٌیي هحلی ثِ هٌظَر حفظ ثبفت ثِ فَرت سًذُ ٍ پزؽَر 

o ِحفظ ارسؽْبی هبًذگبر در هحل 

o ِثبسگزداًذى َّیت ارتوبػی هحل 

o ًِگْذاؽتي گزدؽگز در هحل 

o احیبی هحالت ٍ گذرّبی تبریخی 

o هؼبفز عبسی ثبفت 

o تَرِ ػوذُ ثِ حزوت پیبدُ در عَل هغیز 

o زای گزدؽگزایزبد فضبی هٌبعت ث 

o ارتمبء سیز عبختْبی ؽْزی 

o ؽٌبعبیی ته ثٌبّبی ثبارسػ 

 
 

 
 . ؽىل: ثبفت تبریخی رلفب5-9

 
 . ؽىل: ثبفت تبریخی رلفب5-14
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ثزرعی تغجیمی پزٍصّبی هزهت ؽْزی در عغح ایزاى. 3-5رذٍل  

بْسازی ٍ ًَسازی هحلِ فیض آباد  هرهت هحلِ آستاًِ شیراز،ایراى

 کرهاًشاُ،ایراى

 پرٍشُ

 اّذاف التقبدی افشایؼ ارسؽْبی التقبدی هحلِ افشایؼ ارسػ التقبدی سهیي ٍ عبختوبى

 رلت ٍالؼی هؾبروت هزدم،اهٌیت ارتوبػی
 ثبسگزداًذى رٍحیِ سًذُ عبسی ٍ اػتوبد ثِ ًْبدّب

 ارتمب ویفی سًذگی ٍ گغتزػ حیبت هذًی ثبفت لذین

 افالح عبختبر فزٌّگی ٍ ارتوبػی

یت ّبی تَعؼِ ؽْزیاعتفبدُ ثْیٌِ اس ظزف  

 ارتوبػی
 

 

 
 

 حفظ پیًَذ ثب گذؽتِ 

 احیبی ًمؼ تبریخی ثبفت در ؽْز

 
 فزٌّگی

 هذّجی

 افشایؼ تزاون عبختوبًی
 عزاحی فضبّبی ػوَهی

 افشایؼ ایوٌی وبلجذی
 احیبی فؼبلیت ّبی فزٌّگی ٍ فزاغتی

 هؼبفز عبسی ثبفت

 اعتفبدُ اس لبثلیت ّبی لذیوی ثزای اعىبى روؼیت.

ٌگی فؼبلیت ّبی ًَعبسی ثب عبختبر ثبفتّوبّ  

 عزاحی ٍ احذاث ّغتِ ّبی حیبتی رذیذ

 ارزای عزح ٍیضُ الگَّبی رذیذ هغىي

 عزاحی احیب ٍ هزهت ثٌبّبی ثبارسػ هَرَد

 وبلجذی

 فضبیی
 

 

 راّىبرّب

 

 
 

-رٌَثی ٍ ؽزلی  –هتزی ؽوبلی  12احذاث خیبثبى  

 غزثی

 دعتزعی

 

 ًظبفت ٍ ثْذاؽت هحیظ
یزعبختْبی ؽْزیتبهیي س  

 تبعیغبت ارزای ؽجىِ سیز ثٌبیی ّوشهبى ثب ؽجىِ هؼبثز

 تزْیشات

ایزبد عیغتن ارزایی ثِ فَرت وبرگشاری ثِ ًیبثت اس 

 عبسهبى
 هغئَل ،خذهبت رعبًی ٍ هؾبٍرُ ثِ هزدم
 ایزبد عبسهبى هغئٍَل ثزای پیؾجزد ثزًبهِ

 هؼمَل عبسی خَاعتْبی هزدم
هزدم ٍ هغئَلیي ایزبد رًٍذّبی ارتجبعی هیبى  

تؼییي ٍظبیف ٍ ایزبد ّوبٌّگی ٍ ّوزاّی 

 عبسهبًْبی هتٌَع هغئَل
 تذٍیي ضَاثظ ٍ همزرات عبختوبًی ٍ ؽجىِ هؼبثز

تخجیت هذیزیت –ارزای عزح توله تَعظ دٍلت 

 ارزایی ثبفت

رلت حوبیت هزدهی ٍ ثخؼ خقَفی در ارزای 

 عزح

متبهیي ٍ ٍاگذاری سهیي ثزای ارزای وبرثزی ّبی الس  
 

 
ثزًبهِ ّب 

 ٍلَاًیي

 هحلِ ثِ ًبحیِ ای حبؽیِ ای تجذیل ؽذُ اعت.
 

پتبًغیلْب-اهىبًبت   

 هحذٍدیتْب

 ًَع ٍرٍػ هذاخلِ ثْغبسی ٍ ثبسعبسی عبهبى ثخؾی ٍ تَاًوٌذعبسی

 وبرثزی پیؾٌْبدی خذهبت ؽْزی  ٍ رفبّی ،پبروْب ٍ فضبّبی ثبس  

رلت هؾبروت هزدم ٍ عزهبیِ گذاراى در رْت 

اًوٌذعبسی ثبفتتَ  

 افَل پیؾٌْبدی احیب ثبفت ّبی لذین
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ثزرعی تغجیمی پزٍصّبی هزهت ؽْزی در عغح ایزاى. 4-5رذٍل  

ایراى-هحلِ خَاجِ خضر،یسد   پرٍشُ هحَر تاریخی جلفا اصفْاى، ایراى 

 ایزبد ارسػ افشٍدُ در سهیي ثزای رًٍك عبخت
 افشایؼ ارسػ پالن ّب 

زٍػ فٌبیغ دعتایزبد هزاوش اؽتغبل سایی ٍ ف  

 

 اّذاف التقبدی

 خزٍد افزاد غیز ثَهی
 اگبُ ًوَدى عبوٌیي اس ًحَُ سًذگی لذین

 ارتوبػی حفظ ارسػ ّبی هبًذگبر در هحلِ 
 

 

 
رًٍك ثخؾی فؼبلیت ّبی هذّجی هحلِ اس رولِ ایبم  

 هحزم ٍ ففز 

 ًگْذاؽت گزدؽگز در هحلِ 

پذیزایی در هحلِ –فزٌّگی –ایزبد لغت آهَسؽی   

ٌّگیفز  

 هذّجی

ثْجَد عیوبی هحلِ    
 هؼبفزعبسی

 احیب ػٌبفز ارسؽوٌذ تبریخی

 احیبی هحالت ٍ گذرّبی تبریخی 

 تشریك وبرثزیْب ی رذیذ ثِ تَرِ ثِ رٍحیِ هحلِ 

 هؼبفز عبسی ثبفت 

 تَرِ ػوذُ ثِ حزوت پیبدُ در عَل هغیز 

 وبلجذی

 فضبیی

 

 راّىبرّب

 

 
ی آًْب عبهبًذّی رذارُ ّب ٍ هزهت ٍ ثبسعبس   

 وفغبسی هؼبثز ٍ هغیز ّب

 تبهیي پبرویٌگ
 

 دعتزعی

 

 ایزبد وبًبلْبی هٌبعت ثزای ػجَر تبعیغبت
 گبسرعبًی ، ًَرپزداسی ٍ رٍؽٌبیی هؼبثز

 تبهیي فضبی عجش

 ارتمب سیزعبخت ّبی ؽْزی
 

 تبعیغبت

 تزْیشات

 تبهیي عزاًِ ّبی خذهبتی ػذم اخذ ػَارك ٍ هبلیبت ّبی گًَبگَى اس اّبلی 

 ؽٌبعبیی ته ثٌبّبی ثبارسػ

ثزًبهِ ّب 

 ٍلَاًیي

 لزار گیزی در هزوش ؽْز 
 ون ارسػ ثَدى ارسػ سهیي

پتبًغیلْب-اهىبًبت خبعتگبُ ثْتزیي ًوًَِ ّبی فضبی ؽْزی ایزاًی   

 هحذٍدیتْب

 ًَع ٍرٍػ هذاخلِ ثْغبسی ًٍَعبسی ثْغبسی ٍ ًَعبسی

هزوَػِ ّبی  –اًزوي عیٌوب گزاى  -داًؾگبُ ٌّز 

 البهتی ،ًوبیؾگبُ ّب ٍ عبلي ّبی ًوبیؼ

 وبرثزی پیؾٌْبدی

 افَل پیؾٌْبدی حفبظت اس ثبفت ثِ ػٌَاى حزٍت هلی 

(تحلیل ًگبرًذ1386ُهٌجغ)حٌبچی ٍ ّوىبراى،  
 

. ًتایج حاصل از بررسی تطبیقی پرٍشّای هرهت شْری در سطح ایراى2-5  

ثِ هغبیل وبلجذی تَرِ ؽذُ اعت . ثزرعی ًوًَِ ّب هؾبثِ ًؾبى هیذّذ وِ در ایزاى ثیؾتز   

عیبعت ّب ٍ راّجزدّبی حول ٍ ًمل ٍ آهذ ٍ ؽذ در ثخؼ ّبی تبریخی در ایزاى ثیؾتزیي دغذغِ را ثزای ایزبد پبرویٌگ ثِ فَرت   -الف

 ّبی هختلف هخال در داخل ثبفت ،در سیز عغح سهیي ٍ ... داؽتِ اعت . 

 تبریخی ایزاى ؽبهل هَارد سیز هی ثبؽذ: عیبعت ّب ٍ راّجزدّبی وبلجذی در ثخؼ ّبی -ة

 هؼبفز عبسی ثبفت -1

 ّوبٌّگی فؼبلیت ّبی ًَعبسی ثب ثبفت لذین-2

 عزاحی فضبّبی ػوَهی-3

 تشریك وبرثزی ّبی رذیذ ثب تَرِ ثِ رٍحیِ هحلِ -4

 ثْجَد عیوبی هحلِ   -5
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 ّذف افلی اس اًزبم ایي پزٍ صُ ّب  -د

 ت هزدم در احیبی آًْبحفبظت اس ثبفت تبریخی ٍ رلت هؾبرو



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 44هاُ  تیر -تْراى 

 13 

 . ًتیجِ گیری :3
ثب تَرِ ثِ   تزبرة هزهت ؽْزی در عغح ایزاى ٍ رْبى چٌیي ثز هی آیذ وِ ًوی تَاى رٍػ حفبظتی خبفی  ثِ ػٌَاى فزهَل ٍ ثِ 

ت ٍ حفظ فَرت یىغبى ثزای ؽْزّبی دارای ثبفت ّبی تبریخی پیؾٌْبد وزد. وِ در ایي فَرت هجٌب ثزعزف وزدى ًیبسّبی ٍالؼی ثبف

 هىبى ّبی ثب ارسػ ثبفت در ًظز گزفتِ هی ؽَد. 

 فزآیٌذ تَعؼِ ثبفت ّبی تبریخی ثب دٍ هغبلِ هَارِ اعت: 

 حفظ ٍ ًگْذاری اس ثبفت ٍ ػٌبفز ارسؽوٌذ آى -1

 ًَعبسی ٍ ثبسعبسی  -1

 در ثزرعی ًوًَِ ّبی هغزح ؽذُ در حَسُ ّبی هختلف ًتبیذ فَق حبفل هی گزدد:

ثزدى اهٌیت هحیظ ، ارتمب حظ تؼلك عبوٌیي ثِ هحیظ ،حفظ َّیت ثبفت تبریخی، تَرِ ثِ ارسػ ّبی هؼوبری حَسُ ارتوبػی: ثبال-

 ٍ آهبدُ عبسی ثزای رلت گزدؽگز.

حَسُ فزٌّگی هذّجی: حفظ هیزاث فزٌّگی ، حفظ هبّیت لذیوی ثبفت، احیبی ًمؼ تبریخی ثبفت، تبویذ ثز هزوَػِ ّبی ثِ یبد -

 حیب تبریخی ثِ ػٌَاى ؽْز رْبًی.هبًذًی ٍ حفظ آى ّب، ا

راّىبرّبی وبلجذی: حفظ ته ثٌبّبی ثبارسػ، حفظ ثذًِ ّبی لذیوی ، تزهین عتَى فمزات ثبفت لذین ، هؼبفز عبسی ثبفت، ثْجَد -

 عٌگفزػ ّب ٍ ثذًِ ّبی ّوبٌّگ ثب هؼوبری لذیوی ، الگَّبی رذیذ هغىي ، پز وزدى فضبّبی خبلی ٍ ...

 تفىیه عَارُ ٍ پیبدُ ٍ گغتزػ حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ هٌبعت ٍ حل هؾىالت تزافیىی ٍ...  راّىبرّبی دعتزعی :-

ثب تَرِ ثِ تززثِ ّبی ثزرعی ؽذُ در عغح ایزاى ٍ رْبى وِ ّز وذام دارای اٍلَیت ّبیی رْت هذاخلِ در ثبفت ّبی لذیوی ثَدُ 

 اًذ .

 هی رعٌذ:وِ اٍلَیت ّبی ًوًَِ ّبی  خبرری ثزرعی ؽذُ ایي گًَِ ثِ ًظز 

 راّىبرّبی وبلجذی  -1

 اّذاف ارتوبػی  -2

 اّذاف التقبدی  -3

 ٍ ثزای ًوًَِ ّبی ایزاًی ثزرعی ؽذُ ایي گًَِ ثِ ًظز هی رعٌذ:

 راّىبرّبی وبلجذی-1

 اّذاف ارتوبػی-2

 راّىبرّبی ثزًبهِ ریشی -3
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