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أ 

  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
هـا در  گيري مناسـب و مسـتمر آن  كـار به ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي ازامروزه نقش و اهميت 

ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنـون در جهـان    ناپذيراجتنابپيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و 
  تخصصي واگذار شده است. -ني امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع ف

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخـش آب  
اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط ومعيارهـاي فنـي صـنعت آب كشـور وزارت نيـرو بـا       از اهميت ويژهو آبفا 

 و آبفـا  اهداف زير اقدام به تهيه اسـتانداردهاي صـنعت آب   ريزي كشور به منظور تامينمديريت و برنامهسازمان همكاري 
   :نموده است

  هاطرحبرداري و ارزشيابي ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره –

  ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور كاريپرهيز از دوباره –
  : گيردميبا در نظر داشتن موارد زير صورت  و آبفا تدوين استانداردهاي صنعت آب

 ان شاغل در بخش عمومي و خصوصي نظربها و تجارب كارشناسان و صاحاستفاده از تخصص –

 معتبر و استانداردهاي بين المللي  ماخذاستفاده از منابع و  –

احـدهاي مطالعـه، طراحـي و    ، نهادها، واحدهاي صنعتي، وهاسازمانهاي اجرايي، گيري از تجارب دستگاهبهره –
 ساخت 

 تهيه كننده استاندارد ت معتبر اموسسايران و ساير  سازمان ملي استانداردتوجه به اصول و موازين مورد عمل  –

كننـده و  نويس براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات دريافتي پس از بررسي تيم تهيهاستانداردها ابتدا به صورت پيش
  ي منظور خواهد شد.گروه نظارت در نسخه نهاي

، با توجهي كـه  باشدميمرتبط  و آبفا ها با اين رشته از صنعت آباني كه فعاليت آننظرباميد است كارشناسان و صاح
هـاي ارزنـده خـود بـه دفتـر      ه و با ارائه نظرات و راهنماييقراردادنويس را مورد بررسي دقيق فرمايند اين پيشمبذول مي

  يم و تدوين متن نهايي ياري و راهنمايي فرمايند.طرح، اين دفتر را در تنظ



 

ب 

 ]الف - 437 نشريه شماره[ »هاي منابع آبميراث فرهنگي طرح مطالعات دستورالعمل«تهيه و كنترل

  ن مشاور نگرانديشيمهندسشركت  مجري:
 ليسانس مديريت محيط زيستفوق شركت مهندسين مشاور نگرانديشحسن مختارپور مولف اصلي:

  :كنندهتهيهاعضاي گروه 
  شناسيباستان يدكترا شركت مهندسين مشاور نگرانديش  محمد اسماعيل اسماعيلي

   يشهر ريزيبرنامهوايجغراف ليسانسفوق شركت مهندسين مشاور نگرانديش  رجبعلي مختارپور 
   ستيز طيمح ريزيبرنامهو تيريمد ليسانسفوق شركت مهندسين مشاور نگرانديش  بهزاد شاهنده 
  پژوهشگري علوم اجتماعي ليسانسفوق شركت مهندسين مشاور نگرانديش  پورجمال عبداله
  منابع طبيعي ليسانسفوق شركت مهندسين مشاور نگرانديش  رضا شاهنده

  محيط زيستتيريمد ليسانسفوق شركت مهندسين مشاور نگرانديش  حسن مختارپور
  گروه نظارت:اعضاي 

ــازمان م  يچرات ييبهرام رضا ــس ــراثي ــنا،يفرهنگ عيص
  كشور يو گردشگر يدست

هـاي  مرمـت و احيـاي بناهـا و بافـت     ليسانسفوق
 تاريخي

  شناسيدكتراي باستان پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري  محمد مرتضايي
  رسانيعليسانس كتابداري و اطالفوق كارشناس آزاد  زمانفاطمه حاجي

تهيه ضوابط و معيارهاي فنـي صـنعت   طرح  اجتماعي، حقوقي و ميراث فرهنگيكميته تخصصي (اعضاي گروه تاييد كننده 
 :)آب كشور

  ليسانس حقوق وزارت نيرو  محمد اماني
  ليسانس مهندسي آبياري و زهكشي كارشناس آزاد  احمد پورزند

  ليسانس مهندسي كشاورزي شركت مهندسي مشاور ويسان  مرتضي حقوقي
  يعلوم اجتماعپژوهشگري  سانسيلفوق نيرووزارت حميد رشيدي فرد

ــازمان م  يچرات ييبهرام رضا ــس ــراثي ــنا،يفرهنگ عيص
  ي كشورو گردشگر يدست

ليسـانس مهندسـي مرمـت و احيـاء بناهـا و      فوق
 هاي تاريخيبافت

  ي مهندس توسعه كشاورزيادكتر دانشگاه تهران  ونيابوالقاسم عرب
  ليسانس حقوق قضايي آب ايرانشركت مديريت منابع  محمدرضا عليمرداي

شركت مهندسي مشـاور آبيـار نـوآور  ياحمد محسن
  صحرا

  ي مهندسي كشاورزي گرايش ترويجادكتر
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  مقدمه

  مقدمه

اي در تجربه جهاني، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، گوياي آن اسـت كـه ايـن    نگاهي اجمالي به اقدامات توسعه
صـورت گرفتـه و صـدمات غيرقابـل      زدهشـتاب يي به نيازهاي فزاينده در وضع موجود، در مـواردي  گوپاسخاقدامات براي 

جبراني براي ميراث فرهنگي به همراه داشـته و تهديـدهايي بـراي محـيط طبيعـي و هويـت تـاريخي و فرهنگـي پديـد          
) مفهـوم  World Heritage Sites( ونسكوي يجهان راثيكه كنوانسيون م-است. كم توجهي به حفظ ميراث فرهنگي آورده

ي توسـعه، عـدالت بـين نسـلي را نيـز بـا       هاطرحدر اجراي  -است تمامي محيط طبيعي و فرهنگي را به آن اطالق نموده
نموده است. از اين رو ايجاد ساز و كارهاي مناسب به منظور شناسايي ميراث فرهنگي در مفهوم گسـترده   هچالش مواجه

آن و غلبه رويكرد حفظ ايـن آثـار    تاثيرپذيري منابع آب و حوزه هاطرحتوسعه از جمله  يهاطرحآن در محدوده مداخله 
  است.  ناپذيراجتنابضروري و  شونديهاي ارزشمند بشري محسوب مكه سرمايه
هاي منابع آب در پي تحقق اين هدف و كوششي در اين راستا بوده و دستورالعمل مطالعات ميراث فرهنگي طرح تهيه

شود. اين دسـتورالعمل در پـي آن   هاي منابع آب محسوب مياي عمل مشاوران براي مطالعات ميراث فرهنگي طرحراهنم
اي در ايـن حـوزه بـا    هاي منابع آب، سازگاري اقـدامات توسـعه  است كه با روشمند نمودن مطالعات ميراث فرهنگي طرح

پيشگامي وزارت نيـرو در ايـن خصـوص بـا تعريـف      اهداف حفاظت از ميراث فرهنگي به بهترين شكل ممكن تامين شود. 
هاي مرتبط نشان دهنده گرايش غالب پايبندي به اصول توسـعه پايـدار   طرح تهيه دستورالعمل حاضر و همكاري سازمان

ريـزي  گيري اين نهاد و نيز سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نهاد مديريت و برنامـه تصميم وحدر سط
تر تحقق اهـداف آن نيازمنـد   باشد. تهيه چنين دستورالعملي و از آن مهمه اميدوار كننده و درخور توجه ميكشور است ك

ريزي كشور، سـازمان  وزارت نيرو، نهاد مديريت و برنامه جملهتعريف و تداوم همكاري بين بخشي همه نهادهاي مرتبط از 
هـاي دولتـي و خصوصـي اسـت. هـدايت      ربط در بخـش ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ساير نهادهـاي ذيـ  

اي متشـكل از نهادهـاي مـرتبط و نيـز     هـاي منـابع آب توسـط كميتـه    مطالعات تهيه دستورالعمل ميراث فرهنگي طـرح 
  تري در آن لحاظ شود. ها و انتظارات طيف وسيعبخش خصوصي صورت گرفته تا الزامات، تجارب، خواسته ازنمايندگاني 

ي منابع آب تبيين شـده و سـپس بـا رويكـرد     هاطرحدستورالعمل حاضر نخست فرايند مطالعه ميراث فرهنگي در  در
چگـونگي تعيـين    محـيط زيسـتي،  هاي مرتبط در اين حوزه، رويكرد اجتمـاعي و رويكـرد   و ساير تخصص شناسيباستان

ناشي از اجراي طرح بر ميراث فرهنگـي ارائـه    اتيرتاثها و ارزيابي آن مستندسازيمرزهاي مطالعه، نحوه شناسايي آثار و 
. همچنـين در ايـن   شـود مـي شده است كه تسهيل كننده انجام فرايند مطالعه ميراث فرهنگي بـراي مشـاوران محسـوب    

است. عالوه بر اين ي منابع آب براي ناظران ارائه شدههاطرحدستورالعمل الگويي براي ارزشيابي مطالعات ميراث فرهنگي 
ي هـا طـرح قانوني مربوط به جايگاه، اهميت، ضرورت توجه و چگونگي حفاظت از ميراث فرهنگي در اجـراي   هايانهشتوپ

  است. و نحوه تعامل نهادهاي ذيربط تبيين شده هامسووليتتوسعه و نيز 
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و  ي منابع آب كوششي جمعي اسـت و تعامـل هدفمنـد و سـازنده متوليـان     هاطرحدستورالعمل ميراث فرهنگي  تهيه
ي منابع آب و صاحب نظران حوزه ميراث فرهنگي در فرايند تهيـه ايـن دسـتورالعمل، پشـتوانه علمـي و      هاطرحمجريان 

  .شودميضمانت اجرايي آن محسوب 
باشد و الزم است كه پـس از ايـن دوره بـا    الزم به ذكر است مدت اعتبار اين دستورالعمل از زمان تصويب دو سال مي

  راي آن، مورد تجديدنظر و بازنگري قرار گيرد.استفاده از تجارب اج

  هدف -
كـه  هاي منابع آب اسـت  ي طرحراث فرهنگيانجام مطالعات مبراي  راهنماي عملن دستورالعمل، ارائه يه ايهدف از ته
ميراث فرهنگي مورد توجه قرار گرفته  در مطالعات محيطي زيست و اجتماعي فرهنگي، ميراث از حفاظت در آن چگونگي

انجام شود كسان ي يهاهيرو هاي منابع آب با كيفيت مناسب و بر اساسنحوي كه مطالعات ميراث فرهنگي طرحبه است. 
. تبيين قوانين مـرتبط و  رديقرار گ ناظرانار يدر اخت هاي منابع آبمطالعات ميراث فرهنگي طرح يابيارزش الگويي برايو 

اي در حـوزه منـابع آب بـر    هاي شناسايي و مستندسازي آثار، چگونگي ارزيابي تـاثيرات اقـدام توسـعه   عرفي روشموثر، م
و نحوه ارزشيابي مطالعات توسط ناظران كه در اين دسـتورالعمل آمـده   ميراث فرهنگي، تعيين مسووليت نهادهاي مرتبط 
  ب و سهولت ارزشيابي آن موثر است.هاي منابع آاست در تهيه روشمند گزارش ميراث فرهنگي طرح

  برددامنه كار -
گونگي حفاظت از ميراث فرهنگي، چبا رويكرد  هاي منابع آبميراث فرهنگي طرح دامنه كاربرد دستورالعمل، مطالعات

اي در و نيز محدوده بالفصل و حسب ضرورت محدوده فراگير اقدام توسعه مداخلهدر محدوده  يطيحم اجتماعي و زيست
  شود.حوزه منابع آب را شامل مي



  3  07/11/94  مقدمه

 

  هاي منابع آبفرايند مطالعات ميراث فرهنگي طرح -

  
  هاي منابع آبمطالعات ميراث فرهنگي طرحفرايند  - 1نمودار 

  چگونگي انجام مطالعات ميراث فرهنگي -
ي منابع آب الزم است نخست نهاد كارفرمايي (وزارت نيـرو  هاطرحبه منظور روشمند نمودن مطالعات ميراث فرهنگي 

در تعامل با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) نسبت به تعريـف موضـوع، بيـان    با هماهنگي و همكاري 
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نموده و با انجام ارزيابي كيفـي، مشـاور مجـري مطالعـات را     ، تعيين اهداف و انتظارات و تدوين شرح خدمات اقدام مساله
ي انجـام شـده در ايـن    هـا بينـي پـيش ي منابع آب مطـابق  هاطرحتعيين نمايد. مشاور در انجام مطالعات ميراث فرهنگي 

 دستورالعمل بايد مراحل زير را طي نمايد: 

 آثـار  و معمـاري  ، حفاظـت شناسيتانباسي مطالعاتي شامل تشكيل گروه ميراث فرهنگي (هاگروهسازماندهي  •
در فرايند مطالعه  هاگروه...) گروه محيط زيست و گروه مطالعات اجتماعي و تعيين نحوه تعامل بين  تاريخي و
 (مشاور) 

اي) مورد نظر شامل موضوع و ابعاد طرح، اطالعات تفصيلي در خصوص طرح منابع آب (اقدام توسعه آوريجمع •
 ... بر اساس منابع موجود در وزارت نيرو  مرزهاي محدوده مداخله و مناطق پيراموني آن، چگونگي اجرا و

 ي مطالعاتي هاگروهز اهداف و انتظارات از انجام شرح خدمات در هر يك ا تامينتعيين روش مطالعه براي  •

ي ارائه شده در ايـن دسـتورالعمل در   هاروشهاي مختلف و حسب تعاريف و شناسايي ميراث فرهنگي از جنبه •
 ات آن تاثير نفوذ و محدوده مداخله و حوزه

اجتماعي و فرهنگي و محيط زيست مرتبط با ميراث فرهنگي در محدوده مداخله و حـوزه   مسايلشناخت اهم  •
 ات آن رتاثينفوذ و 

ي مورد هاروشي تعريف شده در دستورالعمل حاضر و ساير هاروشآثار شناسايي شده بر اساس  مستندسازي  •
 تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

 اي)ات ناشي از اجراي طرح منابع آب (اقدام توسعهتاثيرارزيابي  •

انجام شـده و اجـرا بـا لحـاظ      بينيپيشجرا، گزينه اجرا مطابق هاي قابل ارائه از جمله گزينه عدم اارائه گزينه •
 در طرح الزم تغييرات و يا جابجايي

 ها در تعامل با نهادهاي مرتبط و انتخاب گزينه برترتحليل گزينه •

 ات منفي احتمالي و تقويت آثار مثبتتاثيرو ارائه راهكارها براي كاهش  هاسياستتعيين  •

پايش و مديريت اجراي طرح حسب نتـايج حاصـل از مطالعـات ميـراث فرهنگـي و      ارائه سازوكار مناسب براي  •
 شناخت حاصل از وظايف نهادهاي ذيربط

(سازمان ميراث فرهنگـي،   متولي ميراث فرهنگي كشوري منابع آب در نهاد هاطرحارزشيابي مطالعات ميراث فرهنگي 
د. در دستورالعمل حاضر نحوه اين ارزشيابي تعيين شده گيرصورت مي با همكاري وزارت نيرو) صنايع دستي و گردشگري

است. در ارزشيابي مطالعات ميراث فرهنگي ساختار و محتواي گزارش مورد نظر بـوده و معيارهـاي قابـل سـنجش بـراي      
  كيفيت مورد نظر اطمينان الزم حاصل شود. تاميناند تا نسبت به ارزشيابي گزارش تعريف شده



  5  07/11/94  مقدمه

 

  
  ي منابع آبهاطرحرهنگي فرايند تهيه و ارزشيابي گزارش مطالعات ميراث ف - 2نمودار 

  
  

مساله، تعيين  تعريف موضوع، بيان
اهداف و انتظارات و تدوين شرح 

 خدمات

 ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور

هاي مطالعاتي سازماندهي گروه
 ها و تعيين نحوه تعامل بين آن

 ارزشيابي

هاي مطالعه در هر تعيين روش
 هاي مطالعاتييك از گروه

آوري اطالعات تفصيلي در جمع
اي، مرز توسعه باره نوع اقدام

 ... محدوده و

انجام مطالعات ميراث فرهنگي 
 (بررسي و شناسايي آثار و ...

اي ارزيابي تاثيرات اقدام توسعه
بر ميراث فرهنگي از منظر 
ميراث فرهنگي، اجتماعي، 

 محيط زيست و...

ها در تعيين و تحليل گزينه
تعامل با نهادهاي ذيربط و 

 انتخاب گزينه برتر

ارائه راهكارها براي حذف و يا 
كاهش تاثيرات منفي و تقويت 

 آثار مثبت اجراي طرح

ارائه برنامه پايش و پالن 
 مديريت

 مشاور نهاد كارفرمايي





 

  1 فصل1

شناسايي و مستندسازي قوانين مرتبط، 
، ارزيابي تاثيرات و تاريخي آثار

ميراث  مسووليت نهادها با رويكرد
  مرتبط يهاو شاخه فرهنگي





  5  07/11/94    ... رويكرد با نهادها مسووليت و تاثيرات ارزيابي تاريخي، آثار مستندسازي و شناسايي مرتبط، قوانين - اول فصل

 

  ... ، ارزيابي تاثيرات و مسووليت نهادها با رويكردتاريخي قوانين مرتبط، شناسايي و مستندسازي آثار -فصل اول 

تشخيص و شناسايي قوانين و مقررات مرتبط و موثر در حوزه مطالعـات ميـراث فرهنگـي (بـا      - 1-1
  مرتبط) يهاو شاخه شناسيباستانرويكرد 

اي در پيشـگيري از انجـام اقـدامات    هاي قانوني و كاربست آن در انجام مطالعات، نقش تعيين كنندهآگاهي از پشتوانه
هاي قانوني موثر بـر ميـراث   نمايد. پشتوانهغيرقانوني در حوزه شكننده ميراث فرهنگي و حفاظت و حراست از آن ايفا مي

گيرنـد و الزم  ي منـابع آب قـرار مـي   هاطرحي با اجراي تربيشارتباط ها كه حسب تجارب موجود در فرهنگي به ويژه آن
  . شودميها آگاهي داشته باشند، موارد زير را شامل ي مطالعاتي در اين حوزه نسبت به آنهاطرحاست مشاوران و مجريان 

  ين كشوريقوان -الف
آن مـورد توجـه قـرار گرفتـه و      و حفاظـت از  در قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران موضـوع ميـراث فرهنگـي       

گيري كالن در اين باره به باالترين نهاد قانونگزاري كشور (مجلس شوراي اسالمي) محول شده است. همچنين در تصميم
تاكيد قرار گرفتـه اسـت.    هاي فرهنگي موردانداز جمهوري اسالمي ايران، تناسب توسعه به مقتضيات و پشتوانهسند چشم

اظت از آثار ملي در كشور ما از پيشينه قانوني قابل توجهي برخوردار است. در قوانين كشور ما ضـمن  به طور كلي نيز حف
شوند؛ هر گونه اقدام در مجـاورت آثـار   اين كه همه مردم براي حفاظت از آثار فرهنگي متعهد شده و مسوول شناخته مي

نوع و حفر اراضي و كاوش براي اسـتخراج آثـار ملـي    ها منجر شود، ممملي كه سبب تزلزل بنيان و يا به تغيير صورت آن
هاي اخير تهيه شده اسـت بـه موضـوع    منحصرا حق دولت اعالم شده است. در تمامي پنج برنامه توسعه كشور كه در دهه

بـرداري و  توجه شده و به نقش دولت بر اهتمام ملي در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمـت، احيـا، بهـره    ميراث فرهنگي
  اند. و نهادهاي مختلف دولتي به همكاري در اين زمينه مكلف شدهشده  تاكيدآن  كشور و ارتقاي ميراث فرهنگيمعرفي 

در گزارش پشتيبان دستورالعمل حاضر قوانين و مقررات مرتبط با موضوع به تفصيل آمده است كه مطالعه دقيـق آن  
  بارتند از:شود. اهم اين قوانين عبه مخاطبان اين دستورالعمل توصيه مي

 و نيز ساير قوانين موضوعه)؛ 16و  12، 6بر مواد  تاكيدبا ( 1309آبان  12قانون حفظ آثار ملي مصوب  –

 به ويژه مفاد فصل سوم آن؛ 1311آبان  28قانون حفظ آثار عتيقه مصوب  –

 ؛1364تير 11قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي مصوب  –

 ؛1367مصوب سال  اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، –

قـانون  برنامـه چهـارم     113و مـاده   109تـا    107، 116تـا   114ي توسعه كشور از جمله مواد هابرنامهمفاد  –
 توسعه؛

  شوراي امنيت ملي 28/3/1381آيين نامه حفاظت از ميراث فرهنگي كشور مصوب  –
 ؛2/3/1375صوب بازدارنده) م هاي(تعزيرات و مجازات 569تا  558مجازات اسالمي مواد  قانون –
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 قـانون  ايـن  از مـوادي . شـود مي محسوب اهميتبابسيارفرهنگيميراثتخريببامواجهه در اسالمي مجازاتقانون
 :از عبارتند

 مـذهبي  يا تاريخي – فرهنگي هايمجموعه و هامحوطه اماكن، ابنيه، از قسمتي يا تمام به هركسي: 558 ماده –
 و خطـوط  و لـوازم  و اشـيا  ،تاسيسات ملحقات، ،تزيينات يا است، رسيده ثبت به ايران ملي آثار فهرست در كه

 باشـد،  مـذهبي  يـا  تاريخي – فرهنگي حيثيت واجد نيز مستقال كه مذكور، اماكن در موجود يا منصوب نقوش
 . شودمي محكوم سال سال ده الي يك از حبس به وارده خسارات جبران بر عالوه آورد، وارد خرابي

 و هـا مـوزه  از را تـاريخي  – فرهنگـي  آثـار  قطعـات  و مصـالح  همچنـين  و لـوازم  و اشـياء  كـس  هر: 559 ماده –
 علم با يا كند سرقت است دولت نظارت يا حفاظت تحت كه اماكن ساير و مذهبي و تاريخي امكان ها،نمايشگاه

 نگـردد،  سـرقت  حد مجازات مشمول كه صورتي در دارد پنهان يا بخرد را هاآن مذكور اشياي بودن مسروقه به
 . شودمي محكوم سال پنج تا يك از حبس به آن استرداد بر عاله

 از شـده  اعـالم  و مصوب ضوابط از تخلف با يا كشور، فرهنگي ميراث سازمان از اجازه بدون كس هر: 560 ماده –
 سـبب  كـه  نمايـد  عمليـاتي  بـه  مبادرت ماده اين در مذكور تاريخي -فرهنگي آثار حريم در سازمان اين سوي
 آيـد،  وارد لطمـه  هـا آن بـه  يـا  خرابي مذكور بناهاي و آثار در عمليات آن نتيجه در يا شود، هاآن بنيان تزلزل
 . شودمي محكوم سال سه تا يك از حبس به وارده خسارات پرداخت و تخلف آثار رفع بر عالوه

 خصوصـي  مالك و رسيده ملي آثار ثبت به كه مذهبي و تاريخي اماكن و هاتپه و اراضي به كس هر: 563 ماده –
 ميـراث  سـازمان  كـه آن بـر  مشـروط  شـود مـي  محكوم حبس سال دو تا ماه شش به كند تجاوز باشد، نداشته
 . باشد كرده عالمتگذاري و تعيين محل در را مناطق و اماكن قبيل اين مشخصات حدود قبال كشور فرهنگي

 ايـن  سـوي  از شـده  اعـالم  مصـوب  ضـوابط  برخالف و فرهنگي ميراث سازمان اجازه بدون كس هر: 564 ماده –
 در شـده  ثبـت  تـاريخي  فرهنگـي  امـاكن  تزيينـات  يـا  ابنيه توسعه و تجديد تغيير، تعمير، يا مرمت به سازمان
 . گرددمي محكوم وارده خسارت پرداخت و سال دو تا ماه شش از حبس به نمايد، مبادرت ملي آثار فهرست

 مـورد  حسـب  بـر  دولتـي  دواير ساير با فرهنگي ميراث سازمان فصل، اين در مذكور جرايم كليه در: 567 ماده –
 . شودمي محسوب خصوصي مدعي يا شاكي

 و مديران از يك هر شودمي انجام حقوقي اشخاص وسيله به كه فصل اين در مذكور جرايم مورد در: 568 ماده –
   .شوندمي محكوم مقرر هايمجازات به مورد حسب بر باشند، دهنده دستور كه مسووالن

  معمول  يهاهيرو -ب
ي بررسي شناسـايي و مستندسـازي آثـار فرهنگـي و تـاريخي مـورد اسـتفاده در        هادستورالعملها و نامهآيين –

ي شناسايي و مستندسازي آثار فرهنگي و تاريخي؛ در پژوهشگاه و سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع     هابرنامه
 دستي و گردشگري كشور 
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و نظـارت   ريـزي برنامـه كشـور يـا معاونـت     ريـزي برنامـه نشريات مرتبط با مستندسازي در سازمان مديريت و  –
كشـور در مستندسـازي    ريزيبرنامهو  سازمان مديريت 208مباحث نشريه  به ويژهراهبردي رياست جمهوري 

همسان سـازي موضـوعي آن بـا ميـراث فرهنگـي موجـود در        بايستميي منابع آب با اين توضيح كه هاطرح
 محدوده عرصه و حريم طرح مورد توجه قرار گيرد. 

  الملليها و معاهدات بينتوصيه -ج
اينـد صـنعتي شـدن و توسـعه شـهري واژه ميـراث       در جهان امروز با توجه به خطرات و تهديدهاي ايجاد شـده در فر 

تري يافته و به تمامي ميراث به جاي مانده از گذشته اعم از فرهنگـي، تـاريخي و طبيعـي اطـالق     فرهنگي دامنه گسترده
اي كـه تمـامي محـيط طبيعـي و     يونسكو از ميراث به عنوان مفهوم گسـترده  هاي متعددگرد. از اين رو در كنوانسيونمي

  دهد نام برده شده است. ا پوشش ميفرهنگي ر
و ... قـوانين و   3، ايكومـوس 2، ايكـروم 1المللي به ويـژه در نهادهـاي وابسـته بـه يونسـكو از قبيـل ايكـوم       در سطح بين

هـا تاكيـد   نامـه هاي متعددي مرتبط با ميراث فرهنگي با مفهوم گسترده امـروزي آن وجـود دارد. ايـن توصـيه    نامهتوصيه
حفاظت و صـيانت از ميـراث فرهنگـي     مسالهسعه و عمران و تغييرات اجتماعي و اقتصادي بايد با مفهوم و كه توكنند مي

هـا ميسـر   كشورها هماهنگ شود؛ آثار مهم بايد از قبل شناسايي شوند تا اقدامات پيشگيرانه و حفـاظتي در خصـوص آن  
هـا بـه حفـظ و    طبيعـي اثـر اسـت و توجـه دولـت     ها اصل اساسي حفظ و نگهداري آثار در محل شود. در اين توصيه نامه

  شود.جلب مي -اندهاي عمومي يا خصوصي در معرض خطر قرار گرفتهكه با فعاليت-نگهداري ميراث فرهنگي 
هاي منابع آب) ميراث فرهنگي طرح المللي كه در تهيه دستورالعمل حاضر (دستورالعملهاي بيننامهترين توصيهمهم

هـا اطـالع   ها نيز در انجام مطالعات از مفاد آنگرفته و الزم است مشاوران ميراث فرهنگي اين قبيل طرح مورد توجه قرار
  داشته باشند عبارتند از: 

 يونسكو 1956شناسي هاي باستانحفاري نامهتوصيه –

   يونسكو 1962ها و محل اندازچشم نامهتوصيه –
  يونسكو 1968ي عمومي هافعاليت نامهتوصيه –
 ايكوموس 1972كنوانسيون ميراث جهاني  –

 ايكوموس 1990منشور مديريت باستاني  –

 1972مصوب  كنوانسيون حمايت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان –

                                                      
1- ICOM: International Council of Museums  
2- ICCROM: International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property 

3- ICOMOS: International Council on Monuments and Sites 
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شـود مشـاوران   ها به تفصيل در گزارش پشتيبان ايـن دسـتورالعمل آمـده و پيشـنهاد مـي     نامهتبيين و تشريح اين توصيه
  هاي مرتبط با موضوع نيز توجه نمايند. نامههاي منابع آب عالوه بر مطالعه آن به مفاد ساير توصيهمطالعات ميراث فرهنگي طرح

 آثار منقول و غيرمنقول)تاريخي (براي  –شناسايي آثار فرهنگي  - 1-2

كه مـواردي  استوار است  يدانيو مطالعات م يبر دو بخش مطالعات اسناد يراث فرهنگيانجام مطالعات مبه طور كلي 
گزارش و انتشار اطالعـات و   يسازل و آمادهيل، تحليتحل يبرا هاپتانسيل يابي، ارزيدانيت ميپروژه، فعال ريزيبرنامه مانند

تـر از  قيـ شـناخت بهتـر و درك دق   به منظور يراث فرهنگيتر مقيدق بررسي) 30: 1392، ي(دارابشود. را شامل مي جينتا
، يميك، شـ يـ زير فيگر علوم نظيد يدستاوردها گيري ازو بهره يشگاهيا آزماي يارشتهانيمطالعات م با انجام هاآنت يهو

هـا  گيري از تخصصآثار بر اساس مطالعات اسنادي و ميداني و بهرهگيرد. شناسايي ميصورت ...  ست ويط زيا، محيجغراف
شـود. بررسـي و شناسـايي آثـار در     و ابزارهاي مورد نياز مرحله بسيار با اهميتي در مطالعات ميراث فرهنگي محسوب مي

  ا طي نمايد:شناسي باشد به طور كلي الزم است فرايند زير رهاي توسعه كه نيازمند كاوش باستانهاي طرحمحدوده

  
  ي توسعههاطرحي هامحدودهفرايند كلي بررسي بمنظور شناسايي آثار در  - 1- 1نمودار 

هـاي منـابع آب متـاثر از    طـرح هاي توسـعه از جملـه   كه مطالعه ميراث فرهنگي  در حوزه اجراي طرحبا توجه به اين
باشد الزم است پـيش از بيـان چگـونگي شناسـايي آثـار      هاي طرح و نيز حوزه نفوذ (محدوده تاثير گذاري) آن ميويژگي

مطالعـه  محـدوده مـورد    ين مرزهـا يـي تعنيـز نحـوه   ق طـرح و  يـ و شرح دق يمعرفچگونگي نسبت به  تاريخي -فرهنگي
  توضيحات الزم ارائه شود. 

 و شرح دقيق طرح معرفي  -1-2-1

بر اساس رويه معمول الزم است اطالعات مورد نياز در خصوص معرفي طرح و شرح دقيـق آن از طريـق مجريـان يـا     
هاي متني مصور به همراه فايـل نقشـه اجـراي طـرح و محـدوده آن بـه       هاي منابع آب به صورت گزارشكارفرمايان طرح

معمـول،   شود. در حال حاضر و بـر اسـاس روال  راث فرهنگي ارائه مشاور يا اشخاص حقيقي و حقوقي مجري مطالعات مي

ارائه پيشنهاد درخصوص 
انجام هاي نيازمند محوطه
»كاوش و... ،يبررس«مطالعات 

 تشكيل گروه مطالعاتي
و اعزام  »بررسي و كاوش«

 گروه براي انجام ماموريت

تعيين درصد ريسك 
خطرپذيري آثار متاثر از اجراي

 طرح توسعه

نتايج  بررسي و تصويب
 اوليههاي يافته

 برآورد مالي و تامين اعتبار
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يا افراد حقيقي و حقوقي مورد تاييد سازمان  گردشگري و فرهنگي ميراث انجام مطالعات ميراث فرهنگي توسط پژوهشگاه
  گيرد.ميراث فرهنگي انجام مي

عنـوان دقيـق    ايست اطالعـات الزم از جملـه  باي) و شرح دقيق آن كارفرما ميدر معرفي طرح منابع آب (اقدام توسعه
طرح، زمان شروع و خاتمه آن، هدف طرح، مراحل اجراي طرح، ذينفعان طرح و گستره اجراي طرح را تهيه و بـه مشـاور   
مجري مطالعات ميراث فرهنگي ارائه نمايد. مطالعات اوليه انجام شده توسـط كارفرمـا بـه منظـور تعريـف طـرح، شـامل        

مرتبط بايد در همين مرحله در اختيار مشـاور مجـري    هايشناسي، هيدرولوژي و سايرگزارشزمين هايها و نقشهگزارش
مطالعات ميراث فرهنگي قرار گيرند. محرمانه بودن اين اطالعات قبل از اجراي طرح نبايد مشاور مجري مطالعات ميـراث  

هاي طرح منابع آب (اقـدام  اخت دقيق از ويژگيفرهنگي را شامل شود. مشاور مجري مطالعات ميراث فرهنگي تنها با شن
نظـر   ياحرفه يو با انجام مطالعات و كار كارشناسهاي درستي استوار نموده تواند فرايند مطالعه را بر بنياناي) ميتوسعه

و بـراي حفاظـت از ميـراث فرهنگـي      ديـ نما طرح به همراه راهكارهاي مناسب ارائـه  ياجرا ايطرح  يخود را بر عدم اجرا
  دست يابد. يو اقدامات الزم فن ريموجود در محدوده طرح و جلوگيري از تخريب يا آسيب رسيدن به آثار به تداب

 تعيين مرزهاي محدوده مورد مطالعه -1-2-2

 هايقشهاطالعات و ند بر اساس ي، بامنابع آب، در نخستين مرحله هايطرحدر  يراث فرهنگيم مجري مطالعاتمشاور 
نمايـد، مـرز/   اي) و شرح دقيق آن كه از كارفرمايان و مجريان دريافـت مـي  معرفي طرح منابع آب (اقدام توسعهمرتبط با 

ي منـابع آب و  هاطرحمرزهاي مطالعات ميراث فرهنگي را تعيين نمايد. بديهي است كه با توجه به نوع طرح در مجموعه 
ـ مـي يايي و تاريخي، مرزهاي محـدوده مطالعـات ميـراث فرهنگـي     ي محيط از نظر جغرافهاويژگيهمچنين  د بسـيار  توان
اي باشد. به بيان ديگر محدوده مطالعات ميراث فرهنگي الزامـا محـدود بـه محـدوده طـرح      تر از مرز اقدام توسعهگسترده

طالعات ميراث فرهنگي به ) كه ممكن است مورد نظر كارفرما باشد، نشده و الزم است مرزهاي مايمنابع آب (اقدام توسعه
توسط مشاور مجري مطالعات ميراث فرهنگي در تعامل با كارفرما و با برخورداري  پشتوانه مستندات و تجارب كارشناسي

هـاي توسـعه طـرح در    تعيين شود. آگاهي از برنامه گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاهسازمان و ها و تجارب از آموزه
 ين حفـاظت يقـوان اطـالع از  ط اطراف و يبر محاي نوع، دامنه و شدت تاثيرات احتمالي اقدام توسعهآينده، ارائه تصويري از 

مطالعـات ميـراث    شوند. تعيين دقيق مرزهايدر تعيين مرزهاي مطالعات ميراث فرهنگي مهم محسوب مي آثارمترتب بر 
بينانـه  شود بـا نگـاه واقـع   فرهنگي در كيفيت انجام اين مطالعه و نيز پايداري توسعه نقش بسيار مهمي دارد و موجب مي

  بيني ارائه و ارزيابي شوند و از بروز پيامدهاي ناگوار براي ميراث فرهنگي جلوگيري شود. هاي قابل پيشگزينه
 خطـي  تعيـين  اي) شـامل طرح منـابع آب (اقـدام توسـعه    محدوده تعيين ر است كهدر تدقيق آنچه گفته شد الزم به ذك

كه همچنان كه است جغرافيايي عرض و طول و دقيق رقومي اطالعات بودن دارا با توپوگرافي هاينقشه در آن حريم و عرصه
ـ . گفته شد بايد از سوي كارفرما يا مجري به مشاور مطالعات ميراث فرهنگي ارائه شود صـورت كامـل و   بـه  G. P. Sه كـد  ارائ

صورت خطـي و  ) در تعيين محدوده ضروري است. عرصه اصلي طرح بهUTMاي كشور (هاي نقشهدقيق با توجه به استاندارد
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هـاي مـورد نيـاز، برخـورداري از تجـارب      حريم مصوب آن نيز بايد ارائه شود. مشاور مطالعات ميراث فرهنگي با انجام بررسي
گردشگري و در تعامل با كارفرما بايد محدوده يا مرزهاي مطالعات ميـراث فرهنگـي را    و فرهنگي ميراث اهپژوهشگسازمان و 

  هاي منابع آب با پشتوانه نظري الزم تعيين نمايد.  اي مورد نظر در مجموعه طرحبراي اقدام توسعه
  نمايد داراست. اي كه تعريف ميمطالعات ميراث فرهنگي مسووليت انجام اين مطالعات را در محدودهمشاور 

در محـدوده  ؛ آثار منقول و غيـر منقـول را   مشاور مطالعات ميراث فرهنگي بايد با استفاده از روش بررسي و شناسايي
شود كه آثاري در محدوده طرح وجود ندارد  تعريف شده طرح شناسايي و ثبت نمايد. ممكن است در اين مرحله مشخص

كه در اين صورت، مشاور بايد با ارائه مستندات الزم مراتب را به كارفرما اعالم نمايد. اما در صورت وجود آثار در محـدوده  
ر ، آثـا G. P. S يـاب مكانتعريف شده براي انجام مطالعات ميراث فرهنگي، الزم است پس از ثبت موقعيت آن در دستگاه 
يي شـامل  هانقشه صورتبهشناسايي شده در محدوده طرح مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته و نسبت به ارائه نتيجه كار 

در خـارج از   تاثيرپـذير ي آثار شناسايي شده در محدوده طرح، آثار شناسايي شده در حريم طرح و آثـار شناسـايي شـده   
  د و فرايند مطالعه را تداوم بخشد.عرصه و حريم طرح تنظيم و به كارفرما ارائه نماي

اي) ممكن است حـريم طـرح را   حسب تجارب موجود، اجراي عمليات طرح منابع آب (اقدام توسعه كهاينبا عنايت به 
در ميـان مـدت و يـا بلنـد      هاطرحاي نيز براي تعدادي از توسعه اندازچشمقرار دهد و از سوي ديگر  تاثيرمستقيما تحت 

ي تـر وسيعميراث فرهنگي در تعريف و تعيين مرز، محدوده مطالعات تا مشاور  شودمياست، توصيه  نيبيپيشمدت قابل 
ات از تـاثير فرهنگـي پيشـگيري شـود. ايـن      اي بـر ميـراث  اقدام توسـعه  تاثير احتمالي را در نظر داشته باشد تا از عواقب

د در عرصه ملـي و  توانميو ناديده انگاشتن آن  هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي قابل توجه استجنبه
بسيار پرهزينه باشد. از اين رو  ضروري است كه مشاور مطالعات ميـراث فرهنگـي محـدوده فراگيـر (خـارج از       الملليبين

عرصه و حريم) را به لحاظ وجود آثار شاخص مطالعه نمايد و در صورت وجود اين قبيل آثار انجام مطالعات تكميلي براي 
  اي بر آثار شاخص را پيشنهاد نمايد.اقدام توسعه تاثيراطمينان از عدم 

باشـد الزم اسـت    بينـي پيشدر صورتي كه ساختگاه دوم يا سوم طرح براي كارفرما قابل  كهاينديگر  تاكيدنكته قابل 
هاي متعدد يك طرح ميراث فرهنگي قرار گيرد تا مطالعه ميراث فرهنگي ساختگاهمطالعات اطالعات آن در اختيار مشاور 

هاي مختلـف از جملـه ارزيـابي اقتصـادي و نيـز      را از جنبه گيريتصميمي مطالعه، قدرت زمانهمانجام شود. اين  زمانهم
  برد. مي موارد مشابه ديگر را باال و يابيگزينهجلوگيري از تكرار فرايند مطالعه، تسهيل در 

 تاريخي (براي آثار منقول و غيرمنقول) –ي مناسب شناسايي آثار فرهنگي هاروش -1-2-3

و  يادمـان يرمنقـول (آثـار   ي) و غيمنقول (مواد فرهنگ يخيتارو  يآثار فرهنگ يين روش در شناسايترين و اصلتريمهم
صـدور   ين دسـتورالعمل، تنهـا متـول   يـ ه اياست كه در زمان ته ميداني ييو شناسا يات بررسي) انجام عمليخيتار يبناها
  . كشور است يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م ،مجوز
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ع ي، صنايراث فرهنگيسازمان م توسطران يكه در حال حاضر در ا شناسايي آثار فرهنگي و تاريخي هايروشن تريمهم
  شود، عبارتند از:هدايت مي يو گردشگر يدست

  اسنادي -تحقيقاتي  روش بررسي و شناسايي -1
 »اضطراري و فشرده«پيمايشي  –روش بررسي و شناسايي استعالمي  -2

 ميداني  -روش بررسي و شناسايي بنيادي  -3

ـ   هاي منابع آب در بـيش ماهيت مطالعات ميراث فرهنگي در طرح  -از نـوع اسـتعالمي    ه؛يـ صـورت اول ه تـر مواقـع و ب
 يفرهنگ راثيموارد؛ انجام مطالعات م ري. و در سايابدياين روش اولويت مآثار  هياست؛ از اين رو در شناسايي اول يشيمايپ

دو و سـه اشـاره    ك،ي يهانيازمند انجام مطالعات به روش ؛يشناسانباست هاينيزكاوش و آب منابع هايدر محدوده طرح
  شده فوق است.

ي جغرافيايي طبيعي طرح تمام محدوده هاي كارشناسيدر واقع گروه در انجام مطالعات ميراث فرهنگي به روش دوم،
هاي انساني در گـذر زمـان داشـته    يا فعاليت را به صورت خطي پيموده و هرگونه شواهدي را كه نشان از استقرار جمعيت

نمايند. نتايج بررسـي پيمايشـي آگـاهي اوليـه پيرامـون آثـار موجـود در طـرح را جهـت          مي باشد را ثبت و مستندسازي
  دهد. به دست مي عديهاي بگيريتصميم

پيمايشي  –با روش بررسي و شناسايي استعالمي شناسايي آثار تاريخي و فرهنگي (ميراث فرهنگي) در محدوده طرح 
باشد از هر جهت با توجه به نيـاز مطالعـه تركيـب    يك گروه كامل است كه الزم مي نيازمند فعاليت» هاضطراري و فشرد«

   كاملي باشد.
هاي بزرگ منـابع آب در  ايج بررسي و شناسايي آثار ملموس ميراث فرهنگي در محدوده طرححسب تجارب موجود نت
هاي كالن در سطح ملي پيرامون اجرا يا عدم اجـراي  گيريسنجي ممكن است نياز به تصميموزارت نيرو در مرحله امكان

از روش مناسب در شناسايي آثار در حوزه  طرح را ايجاد نمايد؛ از اين رو به كارگيري تركيب كارشناسي كارآمد و استفاده
اطمينـان  » اضطراري و فشرده«پيمايشي  -با انجام روش بررسي شناسايي استعالمي مداخله و پيرامون آن ضروري است. 

گيري در باره اجرا و يا عدم اجراي الزم در خصوص وجود يا نبود آثار در حوزه مداخله و پيرامون آن حاصل شده و تصميم
شود. فرايند شناسايي آثار با تاكيد بر روش معمول بازديد و بررسي استعالمي يـا  يا چگونگي اجراي آن تسهيل ميطرح و 

  اضطراري در زير نمايش داده شده است.
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  »و فشرده ياضطرار« يشيماپي –ياستعالم ييو شناسا يبر روش معمول بررس ديآثار با تاك ييشناسا نديفرا شينما -2- 1نمودار 

انجام مكاتبات و طي فراينـد و  بعد از  تاريخي: و فرهنگي آثار شناسايي مقدمات اجراي و ريزيبرنامه فرآيند –
 يخيو تـار  يآثار فرهنگ ييمقدمات شناسا يو اجرا ريزيبرنامهفرآيند ،  تشريفات اداري و صدور مجوزات الزم

 شود: موارد زير را شامل ميمنابع آب  يهاطرحدر محدوده 

ي، صـنايع دسـتي و گردشـگري    راث فرهنگيسازمان ممربوطه در مطابق دستورالعمل  يبرنامه پژوهشه يته •
 ... و ،هيفرض ،پرسش، اهداف پيشينه پژوهش، ،قيضرورت تحق، مسالهطرح  متضمن طرح پژوهشي با ارائه

 )3-1(ساختار كلي در خصوص نيـروي انسـاني در نمـودار     دهي آنسازمانو  يانسان يروين تعيين ساختار •
 .نمايش داده شده است

، مردم شناسي، زبان و گويش و بافت و شناسيباستانهاي اطالعات مرتبط موجود در پژوهشكده آوريجمع •
  ابنيه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

 هاي پيمايشيبراي بررسي ز كارگاهيتجه •

 

هاي شناسايي آثار  روش
فرهنگي تاريخي كشور

 روش بررسي و شناسايي
اسنادي -تحقيقاتي 

روش بررسي و شناسايي 
ميداني  -بنيادي

روش بررسي  و شناسايي 
پيمايشي –استعالمي 

  »اضطراري و فشرده«

  ي شناختي، معمار بررسي باستان
هاي  شهرسازي در محدوده  طرح

منابع آب 

انجام مطالعات به روش 
پيمايشي -استعالمي

»اضطراري و فشرده«

مطالعات اوليه اسنادي يمطالعات اوليه ميدان

تعيين گاهنگري 
پيشنهادي آثار و تجزيه و 

تحليل آن

قول ثبت و مستندسازي آثار من
وري  آثار  آو غيرمنقول  و جمع

و مواد فرهنگي منقول سطحي

 شناسايي آثار در محدوده طرح
ش روه و ثبت موقعيت مكاني ب

G.P.S ثبت در دستگاه: از قبيل

تعيين محدوده طرح از سوي 
هاي منابع آب بر  مجري  طرح
ها و ارسال آن به  روي نقشه

...سازمان ميراث فرهنگي،

تشكيل گروه مطالعات 
ميراث فرهنگي 

تعيين ساختار نيروي 
انساني پروژه
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  ساختار كلي در خصوص نيروي انساني -3- 1نمودار 

 -بررسـي اسـتعالمي    ن مراحل روشتريمهم :»فشردهاضطراري « پيمايشي -بررسي استعالمي  روش مراحل –
منـابع آب   هـاي طـرح آثـار در محـدوده    ييبا هدف شناسايي هايبررسانجام در  »فشردهاضطراري « يشيمايپ

  عبارتند از؛ 
 ...  اي، تهيه نقشه، اسناد الكترونيكي وتابخانهمطالعه اسنادي شامل مطالعات ك -1

مطالعه ميداني شامل بررسي پيمايشي فشرده و مستندنگاري آثار كه نتيجه آن خود منتهي به تهيه گـزارش   -2
هـاي منقـول   ها، عكس، طرح، پالن، نقشه و ...، و نيز ثبت و مستندسازي يافتـه متني به همراه جداول، گراف

  شود. مي
اي كه در ايـن بخـش تحليـل نتـايج بـه دسـت آمـده از        نگاري پيشنهادي بر اساس مطالعات مقايسهارائه گاه -3

تـرين روش تحليلـي در ايـن خصـوص     اي مهمها مورد تاكيد است. الزم به ذكر است كه روش مقايسهبررسي
ايي شده مورد تحليـل  هايي مانند نوع، ماهيت، سبك، جنس و ...، آثار شناساست كه در آن بر اساس شاخص

  گيرند. قرار مي
 تدقيق تجزيه و تحليل آثار -4

 گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه -5

 يراث فرهنگيمشاور مطالعات مالزم است كه  نكاتين تريمهم نكات مهم قابل توجه در مرحله شناسايي آثار: –
   ها توجه نمايد عبارتند از:در مرحله شناسايي آثار به آن

 ي؛مورد بررس يمنطقه انسان ساختو  يعيطب يمرزها تعيين •

تاسرپرست هي

كارشناس ميان 
  اي رشته

كارگر

ميان  كارشناس
اي   رشته

 كارگر

  كارشناس
شناس باستان

كارگر

  كارشناس
شناس باستان

كارگر فني

  كارشناس معماري
)بردار نقشه(

كارشناس ارشد 
شناس باستان

كارشناس ارشد 
شناس باستان   راننده

تامعاون هي

هاي   هكارشناس ثبت يافت
باستاني

كارشناس مرمت
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 ي؛شنهاديدر رابطه با هدف پروژه پ مورد بررسي منطقه تاريخي و فرهنگي تيدر نظر داشتن اهم •

 ؛ن در منطقهيشيپ هايفعاليتخ يمشخص نمودن تار •

  ؛ل استفاده از آنيو دال يشرح روش بررس •

 و...؛، وسعت نگاريگاه، ياز منظر گونه شناخت هاآن بنديطبقهشده و  ييشناسا هايمحوطهف يتوص •

  ؛ل آثاريه و تحليتجز روشمندي •

 ي آثار شناسايي شده در عرصه و حريم طرح شده يابيمكاني هانقشهتهيه  •

  همچنين مشاور ميراث فرهنگي در مرحله شناسايي آثار بايد موارد زير را رعايت نمايد:
 كار كامالً روشن و تبيين شده باشد.هدف از بررسي و شناسايي پيش از آغاز  •

ن مدارك شـامل  يا. ل مدارك هستنديو تحل بنديطبقه، يگردآور مسوول كارشناسان مطالعه،در انجام هر  •
 . ست هاآنو همه اطالعات مربوط به  يشواهد ماد

 ت شود. پژوهشي و تعهدات اخالقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بايد رعاي- مقررات علمي •

 . شده باشد تبيينش از آغاز كار كامال روشن و يپ ييو شناسا يهدف از بررس •

 ها در فرايند بررسي هدف شناسايي را محقق نمايد.هايي را شامل شود كه پاسخ به آنبررسي و شناسايي، پرسش •

  احترام متقابل برقرار شود.هاي ميداني توجه شده و هاي محلي در فرايند عمليات شناسايي و فعاليتبه حساسيت •

  تاريخي - فرهنگي  فرآيند تعيين حريم آثار -1-2-4
و  شناسـي . روشسـت هامحوطـه راث در حفاظـت از  يـ سازمان م يف ذاتيجزء وظا يخيو تار يآثار فرهنگ گذاريحريم
  باشد. ميبه شرح زير  است،سازمان اين در مالك عمل كه  يخيو تار يفرهنگ هايمحوطهآثار و  گذاريحريم هايشاخص

  تاريخي – فرهنگيم آثار ين حرييتع شناسيروش - 1-2-4-1
  شناخت مباني و روش تعيين حريم:   -الف

  بندي كرد:طبقه توان به دو دسته كلي زيرآثار تاريخي غيرمنقول را مي
 هاي تاريخيها و محوطهآثار تاريخي غيرمنقول شامل: تپه -1

 هاي تاريخيو بافتآثار تاريخي غيرمنقول شامل: بناها، مجموعه بناها  -2

ورت گيـرد كـه بنـا بـر شـرايط و ضـر      تعيين حريم براي دو دسته از آثار تاريخي فوق به دو روش زير صورت مي -3
  توجيهي طرح اانجام خواهد شد:

فرهنگي كه معموال با گمانه زني و يا بوسيله ابزارهاي دقيـق   –هاي تاريخي ها و محوطهتعيين حريم براي تپه –
توسط باستان شناسـان و بـا همكـاري سايرمهندسـان رشـته هـاي        انجام مي شود و منحصرا يك و ...)(ژئوفيز

  مرتبط تعيين مي گردد. 
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زني نيسـت و  فرهنگي كه معموال نيازي به گماني –هاي تاريخي تعيين حريم براي بناها، مجموعه بناها و بافت –
 شود. انجام ميهاي تاريخي، معماران و شهرسازان گران بناها و بافتتوسط حفاظت

بـا   يو افقـ  يونـد عمـود  يها، كالبـد، پ وند و گسستيشامل پ يعيو طب يخيم آثار تاريفهم حر يهامرتبه يابيارز  -ب
بـا   يوند انسانيط، پيمتقابل اثر و مح برداريبهرهبا امكان يعت، شهر وند با طبيمجاور، پ يوند با كالبدهاين، پيزم

  گيرند. يخي موثرند در اين دسته جاي مياثر تار يت كالبديموجود يكه در ابقا ييوندهايپ يهمه كالبد
  ...) و امكانات زيستي مصنوع (راه، شبكه، خدمات شهري و...)  بررسي امكانات زيستي طبيعي (آب، نور، خاك، هوا،  - ج
  ي)خيعت با اثر تاريط، انسان و طبيمتقابل مح يرفتارها يچگونگ( آثار تاريخي ستيز ينحوه  -د

 هاي تعيين محدوده و ضوابط حريمصشاخ -1-2-4-2

رامون اثر و نحوه توسعه آن از يط پيمح يبررسي، و فن يخي، تارهاي زيبايي شناختياز نظر ويژگي ت اثريوضع يبررس
ط يمحـ  يبررس، طياثر و مح هوند دو طرفيشناخت پي، و اقتصاد يو فن يمعمار ي،خي، تارشناختيباستان هايويژگينظر 

 يبررسـ و  منطقـه  در يشت و روش زنـدگ يگاه اثر در معيشت و جاي، معايو منطقه يشهر يهارساختيگسترده از نظر ز
  در تعيين محدوده و ضوابط حريم موثرند.  رامون اثريدر پ يك اراضيو نحوه تفك يخيتار يرهايمس

 ... اثر تعيين حريم درجه يك، دو، سه و - 1-2-4-3

. انـد نقشه مشـخص شـده   يف و بر روياست كه به دقت تعر ييهاا محدودهي، محدوده يخيم اثر تاريحر يشكل ظاهر
كـه مشـمول    ييهـا محـدوده  يدارد و پـس از انجـام بررسـ    يط بستگياثر و مح هايويژگيها به تعداد و وسعت محدوده

هماننـد هسـتند    يهـا اريـ كه مشمول مع ييهاان محدودهين و از مييتع شوندمي يعيو طب يخيحفاظت اثر تار يهااريمع
م از چنـد  يك طرح حرشوند. يريم يك، دو، سه خوانده ميها با نام حن محدودهياشوند. مينقشه مشخص  يو رو كيتفك

  . اثر دارد هايويژگيبه  يبستگ هاآنو شمار  هاكه گونه شودميل يم مختلف تشكيگونه حر

 معرفي انواع حريم - 1-2-4-4

ي انـواع حـريم   رسـاخت يز يم حفـاظت يو حر يكاربرد يم حفاظتي، حريمنظر يم حفاظتي، حريكالبد يم حفاظتيحر
  ها آمده است. اين دستورالعمل توضيحات مربوط به آن شوند كه در بخش تعاريفمحسوب مي

  فرهنگي –تعيين و تصويب حريم آثار تاريخي  - 1-2-4-5
ـ ها، بناها و بافتها، محوطهتعيين عرصه و پيشنهاد حريم تپه و تكليـف   طـور كلـي يـك وظيفـه اداري    ههاي تاريخي ب

به منظور حفاظت و تحكيم پيوندهاي دو سويه محيطي، تاريخي حفاظـت در برابـر اقـدامات     ... سازمان ميراث فرهنگي و
  پذيرد.اي انجام ميتوسعه
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 ه بعد از برخورد با آثار متوقف نمودن كاوش در گمان -7

 هامستندسازي گمانه -8

 مشكوفه در حين كاوش در گمانه يبندي و مستندسازي اشياطراحي و طبقه -9

 تعيين خط عرصه و حريم بر روي نقشه شامل محدوده عرصه تاريخي، حريم درجه يك، دو و حريم منظري و ...  - 10

 تعيين ضوابط و مقررات حفاظتي، كالبدي و منظري عرصه و هريك از حرايم محوطه  -11

 ها بر روي نقشه محوطه جانمايي گمانه -12

 هاپر نمودن گمانه بعد از مستندسازي آن -13

 تهيه گزارش به همراه نقشه محوطه به كميته حرايم سازمان ميراث فرهنگي و ...  -14

 و ...  يصصي حرايم سازمان ميراث فرهنگبررسي و تصويب عرصه و حريم در كميته تخ -15

ابالغ محدوده و ضوابط عرصه و حريم به مراجع و نهادهاي ذيربط جهت رعايت ضوابط و مقررات و لحـاظ در   -16
 ي باال دستهاطرح

  ... گذاري حريم محوطه بعد از تصويب آن در كميته حرايم سازمان ميراث فرهنگي وميله -17

   شده شناسايي آثار اضطراري به منظور حفاظت مرمت -1-2-5
پيچيده است كه نياز به ارائه  ايمقوله مستندسازياصوال حفاظت و مرمت اضطراري و نگهداري آثار حين شناسايي و 

هـا و  دارد؛ همچنـين ايـن اقـدام اعتبـار مـالي جداگانـه و تخصـص       را طرح و تصويب آن در شوراي فني ميراث فرهنگـي  
اسـتفاده از  . حقوقي، مـالي و اداري مخصـوص بـه خـود دارد     مسايلطلبد و يي مستقل و خاص خود را مهادستورالعمل

و گردشـگري محسـوب    ، صـنايع دسـتي  ي مربوطه كه مدارك علمي در سازمان ميراث فرهنگـي هادستورالعملمجموعه 
  ز:عبارتند ا گيرند،ميمالك عمل حفاظت و مرمت قرار  كه هااين دستورالعملن تريشود. مهمميه يتوصشوند مي

  ها تاريخي فرهنگي كشور (در دست تهيه)حفاظت از بناها، مجموعه بناها و بافت يدستورالعمل مل –
 هاي تاريخي، فرهنگي كشور (در دست تهيه)ها و محوطهحفاظت از تپه يمل دستورالعمل –
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 1962هـاي  لانـداز و محـ  نامه چشـم المللي مرتبط؛ مانند: توصيههاي بيننامهو توصيه هاكنوانسيونمنشورها،  –
 1972يونسكو، كنوانسيون ميراث جهـاني   1968ي عمومي هافعاليتنامه )، توصيه1964يونسكو، منشور ونيز (
 ايكوموس؛ 1990ايكوموس، منشور مديريت باستاني  1981يونسكو، منشور بورا 

معموال مراحل زير را شـامل   تاريخي -فرهنگي هاي مربوط به طراحي به منظور مرمت اضطراري آثار مجموعه فعاليت
  شود:مي

  شناخت وضع موجود اثر تاريخي  -الف
  شناسي اثرآسيب  -ب
  طرح مرمت و اجراء  -ج
  موارد زير دست يافت:و مرمت اضطراري اثر بايد به  شناسيطور كلي در شناخت وضع موجود، آسيببه

  نگاري معماري و شناخت تاريخچه اثر و پيرامون آنتاريخ -1
  ساختماني و كالبدي اثر بررسي وضعيت -2
  شناسي و هنري اثربررسي زيبايي -3
  محلي اثر -هاي فرهنگيبررسي ارزش  -4
 هاي اجتماعي و اقتصادي اثربررسي شرايط و ارزش -5

 شناسي كالبدي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اثر در مقياس مناسبآسيب -6

 تبيين مباني نظري مرمت اثر -7

 مرمت اضطراي ريزي فيزيكي و كوتاه مدت برايبرنامه -8

 طرح مرمت اضطراري در مقياس مناسب -9

  زمانآغاز عمليات مرمت اضطراي و نظارت هم -10

 آثار منقول و غيرمنقول مستندسازيي مناسب هاروشارائه  - 1-3

  هاي اصلي مستندنگاري و مستندسازي آثار فرهنگي و تاريخيقالب -1-3-1
  شود.ميمستندنگاري و مستندسازي آثار فرهنگي در دو قالب كلي انجام 
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  غير منقول تاريخي و فرهنگي آثار مستندسازي و مستندنگاري اصلي معرفي قالبهاي -1-1جدول 
    

مستندنگاري و مستندسازي بر اساس مطالعات 
  ايكتابخانه

 هاي مكتوب شامل:تشكيل پايگاه داده
  برداري متون مرتبط؛فيش - 
  ها؛اسكن تصاوير و طرح - 
  ؛هاها و طرحآوري نقشهجمع - 
  هاي مرتبطتهيه جداول و گراف - 
  و ... - 

مستندنگاري و مستندسازي بر اساس مطالعات 
  ميداني

  هاي ميداني از قبيل:شامل تشكيل پايگاه داده
  عكس، فيلم و ... - 
  ؛GISبا توجه به نوع اثر در محيط اتوكد و و مورد نياز مناسب با مقايس تهيه نقشه  - 
  ؛GISو  MAPSOURCEو پياده سازي آن در محيط  GPSياب ثبت موقعيت اثر در دستگاه مكان - 
  تهيه كروكي از اثر؛  - 
  هاي منقول؛تهيه طرح از يافته - 
  تهيه جداول مجزا از اثر در مورد توصيف عمومي و اختصاصي؛  - 
  هاي مجزا اثر بر پايه نوع اثرتهيه شناسنامه - 
   و ... - 

 
  بايد موارد زير لحاظ شوند:  يراث فرهنگيم مستندسازيند يفرآهمچنين در 

 ثبت يا توصيف نوشتاري - 1-3-1-1

اي اسـتوار اسـت. ايـن    توصـيفات مشـاهده  و ي اكتابخانـه مطالعـات   تندسازي نوشتاري بر پايه اطالعات حاصـل از مس
دسـتورالعمل  اي بايـد منطبـق بـا    . توصيفات مشاهدهقابل درك نخواهد بود ياو نقشه يريبدون مستندات تصوتوصيفات 

در ده فرم مجـزا (شـامل    سازمان ميراث فرهنگي كشوركه توسط  باشد سازمان ميراث فرهنگي كشور ييو شناسا يبررس
ه شده يته ...)و يساختمان يك تپه و محوطه، گورستان، غار، بناهايانواع آثار به تفك يتخصص هايفرمثبت، و  يفرم عموم

نكته قابـل ذكـر   . دياز آن استفاده نما يمستندساز شروعدر  بايستهاي منابع آب ميميراث فرهنگي طرحت و مشاور اس
فرايند تهيه گـزارش بايـد بـر    است و  يند مستندنگارياز فرآ ء غير قابل تفكيكاد شده جزي هايتكميل فرمن است كه يا

 ها حاصل آن باشد.اساس آن صورت گرفته و استنتاج

 ترسيمي ثبت - 1-3-1-2

شـده   ييمرتبط با آثار به فراخـور گونـه شناسـا    هايطراحيم و يات مربوط به ترسيعمل ين بخش از مستندنگاريدر ا
  عبارتند از؛  يميترس مرتبط با ثبت هايبخشرين زتريشود. مهمميانجام 

 ييمحوطه شناسا يمادر محدوده طرح، نقشه توپوگراف هاينقشهن بخش شامل يا برداري:ترسيم نقشه/ نقشه –
در محـدوده   يراث فرهنگـ يشده در محدوده مشخص شده مطالعات م ييشده آثار شناسا ييشده، نقشه جانما

مركـب شـامل    هاينقشهه يص، تهيقابل ذكر است كه در صورت تشخشود. (ميم آن يطرح شامل عرصه و حر
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ز قابـل  يـ ن دست نياز ا يشده و موارد ييشناسا هايمحوطه يو دوره بند يآثار به همراه رقوم ارتفاع ييجانما
  .)انجام است

ط اتوكـد، از  يدر محـ  يال نقشـه يـ بـه فا  يمتكـ  يو كروكـ  يآزاد دست يبه دو شكل كروك ترسيم كروكي اثر: –
  شود. ميارائه  -ا اثر يك هر محوطه يبه تفك -شده  ييشناسا هايمحوطه

ز يم نين ترسيا. است يم پالن اثر ضروريدر محدوده طرح، ترس معماريآثار  ييدر صورت شناسا ترسيم پالن: –
   و يا در محيط اتوكد و با استفاده از نرم افزار هاي سه بعدي  قابل انجام است.شكل دستي به دو 

شامل سفال،  يفرهنگ هاييافتهبر  ين بخش از مستندنگاريا ها و تزيينات وابسته به معماري؛طراحي از يافته –
 هـاي كتيبـه شـامل   يابـه يكت تزيينـات ، يبـر ، قطعات گـچ يفلز ياي، اشياستخوان يايشه، اشيش ،يابزار سنگ

ت سـفال و  يـ با توجه به اهم. ر موارد مشابه، مرتبط استيو سا ياصخره صورتبها ي معماريوابسته به  يادماني
و  ين دو بخش ضـرور يا يطراح ي،سطح يمواد فرهنگ يبا پراكندگ يباستان هايمحوطهعموما در  يابزار سنگ

در هر محوطه منوط به وجـود آن اسـت و الزامـا     مستندنگارين مرحله از يقابل ذكر است انجام ا. است يالزام
  . ستيشده ن ييشامل تمام آثار شناسا

 ثبت تصويري - 3- 1-3-1

 صـورت بـه پـس از اتمـام كـار     ي)كاس(ع وه اوليش. م استيقابل تقس يلمبرداريو ف يوه عكاسيبه دو ش يريثبت تصو
ت ارائه به كارفرما را نداشته باشد، اما انجام آن ي) هرچند قابليلمبرداريوه دوم (فيل كارفرما خواهد شد اما شيگزارش تحو

  . است يضرور
ا منقـول انجـام   يـ  يفرهنگـ  هاييافتهرمنقول و آثار و يا غي يراث فرهنگيآثار م يه عكس در دو بخش مستندنگاريته
 انـداز چشـم ه عكـس از  يآثار؛ ته يا مستندنگارياست: در بخش اول  ين دو بخش ضروريا ر دريت موارد زيو رعا گيردمي

و  يعـ يطب هـاي آسـيب اثـر شـامل    شناسيآسيبت يه عكس از وضعي، تهيد از چهار جهت اصليه عكس با دي، تهيعموم
  . است يات اثر ضرورييه عكس از جزي، تهيانسان

هـر   يبـرا  ين مرحله از مسـتندنگار يا آثار منقول است؛ اي يفرهنگ هاييافتهه عكس از ي، تهيريبخش دوم ثبت تصو
ا چند ياز دو  يكه عكاس يدر موارد شودميه يانجام خواهد گرفت و توص هاآنمرتبط با  يمجزا با كدها صورتبهمحوطه 

(مثـل  . شـود انجـام   يگروهـ  صـورت بـه همسـان،   ياياز اش يباشد به صورت مجزا باشد و عكاس يافته ضروريك يسطح 
  ك عكس) يك محوطه در يا ساده از يلعابدار  يسفال هاييافتهاز مجموعه  برداريعكس

  . در هر عكس است گيرياندازها شاخص يداشتن اشل  يريتصو مستندنگارينكته مهم در 
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 هاثبت يافته - 1-3-1-4

صورت مجزا دارد اما به جهت اهميت آن در اين بخش به پوشانيهمها با ثبت نوشتاري، ترسيمي و تصويري ثبت يافته
گيرد، داشتن شناسنامه پيرامون هر اثر ميراث فرهنگي متكي بر معرفي شده است. آنچه در اين بخش مورد اشاره قرار مي

يا  ياموزه اطالعات نوشتاري، ترسيمي و تصويري آن است. اين اقدام در دو بخش آثار غيرمنقول يا بنايي و آثار منقول يا
گيرد. آنچه از اين بخش از مستندنگاري در گزارش نهايي استفاده خواهد شد شامل هاي فرهنگي و سطحي انجام مييافته

  ي اطالعاتي است كه انجام يافته است. هادادهو توصيفات است كه در واقع پردازشي از  هاعكسجداول، نمودارها، 

 تفسير گزارش - 5- 1-3-1

ي رايج و به تفكيك فعاليـت آن انجـام خواهـد    هاروشهاست كه بر اساس ري، تفسير يافتهآخرين مرحله از مستندنگا
ات آثار شناسايي شده بر تاثيرگرفت. اين قسمت در دو بخش علمي و اجرايي انجام خواهد گرفت. بخش اجرايي آن شامل 

هـاي منـابع آب   ختماني طـرح مجوز عمليـات سـا   به صدور و يا عدم صدورگيري پيرامون آن منجر طرح است كه تصميم
ي پيشنهادي نگارگاهآثار شناسايي شده در محدوده طرح،  شناختيباستانخواهد شد و بخش علمي آن مربوط به مباحث 

ترين خروجي در اين مرحله از مستندنگاري، گزارش متني متكـي بـر فايـل    انداز منطقه خواهد بود. مهماوليه آن و چشم
  ي مختلف خواهد بود. هاديدگاهه نتيجه عمليات اجراي شناسايي آثار ميراث فرهنگي طرح از اي آن خواهد بود كرايانه

  ي منقولخيو تار يآثار فرهنگ مستندسازيو  مستندنگاريروش  -1-3-2
 يباستان هايمحوطهدر  يراث فرهنگيآثار م نگاريگاهدر شناخت و  يمطالعات يارهايو مع هاشاخصن تريمهماز  يكي

 يامـوزه  يايو اشـ  ين ابزار به دو دسته مطالعاتيا شناسيشناختاز منظر . است يفرهنگ هاييافتها يدست آمدن مواد ه ب
ش درآمدن يت به نماين دو گونه در قابلي، اما تفاوت اگيردميهر دو گونه مطالعات انجام  يهر چند بر روشوند. ميم يتقس
، سنگ هامجسمها ي ياء وابسته به معماريتوان به اشميا، ين دو اشيدر كنار ا. قرار دارند يااست كه در دسته موزه يياياش

در . جز دسته آثار منقـول قـرار دارنـد    ياشاره كرد كه از نظر مطالعاتو...  يسنگ يادماني هايكتيبه، يسنگ يرهايقبور، ش
. اسـت  يضـرور  هـا آن يتندنگارمنـابع آب مسـ   هـاي طـرح  ين دسته از آثـار در محـدوده مطالعـات   يصورت قرار داشتن ا

انجـام   يدانيـ و م ايكتابخانـه نـد  يآثـار منقـول در دو فرآ   تر و در يك بيان كلي گفته شد مسـتندنگاري كه پيشهمچنان
  شود.ها داده ميتري در باره آنگيرد كه در اينجا شرح بيشمي



  21  07/11/94    ... رويكرد با نهادها مسووليت و تاثيرات ارزيابي تاريخي، آثار مستندسازي و شناسايي مرتبط، قوانين - اول فصل

 

  مستندسازي آثار منقول - 2-1جدول 

مراحل در هر   فرايندها
  مورد توجهنكات   فرايند

 مستندنگاري
  ايكتابخانه

  آوري اطالعات از طريق استفاده از منابع دست اول و دست دومضرورت جمع- هادادهتشكيل پايگاه 
هاطرحتصاوير و اسكن

و تهيه جداول و 
  هاگراف

هـاي باسـتاني، معمـاران و سـاير     هـاي محققـان، كاوشـگران محوطـه    اي و شناخت يافتـه كسب اطالعات مقايسه -
  ي مشابه انجام شده استهامحوطهان در گرپژوهش

 مستندنگاري
  ميداني

 توصيف يا ثبت
  هايافته نوشتاري

ي سازمان ميـراث فرهنگـي (نـك سـايت     هاموزههاي تهيه شده توسط اداره كل ضرورت استفاده از مجموعه فرم-
  داري در ايران) يا كتاب موزه و موزه هاموزهاداره كل 

  ها با ثبت ترسيمي و تصويريپوشاني ثبت نوشتاري يا توصيف نوشتاري يافتههم -
يا  تهيه شناسنامه براي هر اثر فرهنگي متكي بر اطالعات نوشتاري، ترسيمي و تصويري آن براي كليه آثار منقول -

  هاي مطالعاتيهاي فرهنگي و سطحي به دست آمده در محدوده طرحاي يا يافتهموزه
اي كـه پـس از پـردازش و  تجزيـه و تحليـل      ها به گونـه كردن آن دارشناسنامهثبت دقيق اشيا و اموال منقول با  -

  باشد. پذيرامكانپيرامون محوطه  شناسيشناختاطالعات، 
  هاي مشابهافزارنرمو ساير  word، file maker ،excel ،accessرآيند در محيط ي انجام اين فپذيرامكان -

 و ترسيمي ثبت
  تصويري

 هاآن از عكس تهيه همراهبهشاخصهاييافتهازدقيقطراحيانجام-
  )photoshop, Corel drow( هايافزارنرماستفاده از  با ايرايانه يا دستي صورتبه طراحي انجام -
  هاآن با مرتبط كدهاي با مجزا صورتبه محوطه هر براي منقول آثار يا فرهنگي هاييافته تصويري ثبت -
 هر مستندنگاري در گيرياندازه شاخص يا اشل از استفاده آن، مختلف هايجهت تصوير، وضوح ضرورت توجه به -

  شيئ
 ياجـزا  و شـاخص  هـاي يافته از مجزا صورتبه عكس تهيه و همشكل هاييافته از گروهي صورت به تصوير تهيه -

  هاآن

نحوه ارائه 
  گزارش

 مدارك و اسناد ارائه
  فني

  ...؛ و طرح عكس، فيلم، تصويري،نوشتاري،فايليمداركشاملايرايانهمدارك-
 تصاوير، و هاطرح مصور گزارش نهايي، گزارش ماهانه، گزارش روزانه، گزارش طرح، كتاب شامل نوشتاري مدارك -

  هانقشه

اموال  مدارك ارائه
  فرهنگي

 صـورت  بـه  آن ايرايانه اطالعات و شناسنامه همراه به فرهنگي ياشياهايجعبهقالبدرفرهنگيياشياتحويل-
 بـه  شوندمي تهيه مجزا و مشخص هافرم در شناختيباستان بررسي هر پايان در كه تصويري و صوتي مدارك مجزا،
  آن تابع هايپژوهشكده و ادارات يا و فرهنگي، ميراث سازمان در فرهنگي ياشيا اموال امين

 روش مستندسازي آثار غيرمنقول -1-3-3

وه يفـرم و شناسـنامه خـاص خـود بـوده و شـ       يدارا و ...)ك از انواع آثار منقول (بنا، تپه، محوطه، غار، گورسـتان  يهر
صـنايع دسـتي و    ،يراث فرهنگـ يـ سـازمان م  هـاي دسـتورالعمل ن و يت آن مطـابق قـوان  يك بر اساس ماهيبرخورد با هر 

  شود. تعيين ميانجام شده توسط محققان  يهاو پژوهش يتجارب جهان ها،آنمرتبط با  يمطالعات دانشگاه گردشگري،
، شناسـي آسـيب كه در آن واقع شـده،   يمياز، اقليم، نقشه مورد نين حرييت ثبت و تعيت، قدمت، وضعيشناخت موقع

 ياتش دارايبنابر ضرور اين اجزاك از يهر باشند. الزم است ميآثار اين  مستندسازي اجزاياز جمله ...  و يت شفاهاطالعا
 يهـا يبررس هايدستورالعملو  نامهآيينآن در كتابچه  تهيه يو تكنولوژ هاروشكه  باشد يشناسنامه و اطالعات تخصص

 هايدستورالعملن يو تدو يته بررسي(كم تاريخي – فرهنگيو  يآثار باستان ييو شناسا ي، جلد اول: بررسشناختيباستان
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بيان شـده اسـت و مشـاور ميـراث     ) 1383، زمستان يراث فرهنگيسازمان م شناسيباستانپژوهشكده  – شناختيباستان
  يد آن را در دستور كار قرار دهد.هاي منابع آب بافرهنگي طرح

 ي آثار فرهنگي و تاريخي  ي مناسب براي ارزيابهاروشارائه  - 1-4

  معيارهاي ثبت آثار  -1-4-1
ها، در گام نخست بايـد  آن برهاي منابع آب طرح اجراي ارزيابيبعد از شناسايي آثار فرهنگي، تاريخي و طبيعي، براي 

ها بر اساس معيارهاي جهاني، ملي و يا منطقه اي و محلي مشخص شود. بر اين اساس هر يك از ميزان ارزش و اعتبار آن
 زير يهاگروه از يكي درهاي منابع آب، قاعدتا شناسايي شده در محدوده طرح غيرمنقول و منقول تاريخي و فرهنگي آثار
  :گيرندمي جاي

  جهاني ميراث در ثبتقابل  –
  فهرست آثار ملي در ثبتقابل  –
  ايداراي ارزش هاي ميراثي در سطح استاني و منطقه –

ها بيـان  هاي ذكر شده، نحوه ارزيابي طرح طرح بر آندر ادامه بعد از بيان معيارهاي قرارگيري آثار در هر يك از گروه
  خواهد شد. 

  جهاني ميراث آثار در معيارهاي ثبت - 1-4-1-1
 كم دست جهاني ميراث در ثبت براي مكان هر) World Heritage Sitesبر اساس كنوانسيون ميراث جهاني يونسكو (

  :باشد دارا را زير معيارهاي از يكي بايد

  معيارهاي ثبت آثار در مقياس جهاني بر اساس كنوانسيون ميراث جهاني يونسكو - 3-1جدول 
 طبيعي معيارهاي فرهنگي معيارهاي  راهنماي عملياتي

 I II III IV V VI I II III IV 2002 عملياتي راهنماي
 I II III IV V VI VIII IX VII X 2005 عملياتي راهنماي

  
  فرهنگي معيارهاي

)I( :باشد انساني خالقيت و نبوغ از شاهكار يك دهنده نشان.  
)II( :يـا  معمـاري  در پيشرفت لحاظ از فرهنگي منطقه يك در زماني بازه يك در بشري يهاارزش تبادل دهنده نشان 

  .باشد اندازچشم طراحي يا شهري ريزيبرنامه فناوري،
)III( :باشد رفته ميان از يا زنده تمدن يا فرهنگي سنت يك بر استثنايي كمدست يا همتابي گواهي.  
)IV( :دهد نشان را بشر تاريخ از مهمي يمرحله كه تكنولوژي يا معماري در برجسته اينمونه.  
)V( :باشد فرهنگ يك نماينده يا و زيست محيط و انسان بين تعامل از ايبرجسته نمونه.  
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)VI( :عـالي  اهميـت  داراي ادبي يا هنري آثار يا عقايد و افكار زندگي، هايسنت يا رويدادها با مرتبط مستقيم طور به 
  .باشد جهاني

  طبيعي معيارهاي
)VIII( :باشد زيباشناسي و استثنايي هايزمينه با طبيعي نظيربي ايپديده.  
)IX( :باشد شناسيزمين تاريخ تغييرات و مراحل از برجسته نمونه.  
)VII( :سـاحلي  هاياكوسيستم زميني، توسعه و تكامل در بيولوژيكي و محيطي زيست فرايندهاي از برجستهي نمونه 

  .باشد هاحيوان و گياهان از جوامع و دريايي و
)X :(باشـــد خطـــر در هـــايگونـــه حـــاوي و زيســـتي تنـــوع نظـــر از مهـــم طبيعـــي هـــايزيســـتگاه شـــامل 

)http://whc.unesco.org/en/criteria/(.  

  فهرست آثار ملي آثار در معيارهاي ثبت - 1-4-1-2
را در  تـاريخي  – غيرمنقول فرهنگي و ارزشمند منقول قانون سازمان ميراث فرهنگي كشور، ثبت آثار 3از ماده  6بند 

، از تعيـين كـرده اسـت    و ... يفرهنگـ  راثيـ مهاي ذيربط از جمله وظايف و اختيارات سازمان فهرست آثار ملي و فهرست
  باشد:شرح زير ميهها بنامهمعيارهاي ثبت آثار تاريخي به استناد قانون و آيينرو اين

درخصـوص ابنيـه و مسـتحدثات    « 12/8/1309به استناد ماده اول و دوم قانون راجع به حفظ آثار ملي مصـوب   -1
 »احداث شده تا اختتام سلسله زنديه

اختتـام  بعـداز  و مستحدثات احداث شـده   هيدرخصوص ابن« 12/9/1352به استناد قانون ثبت آثار ملي مصوب  -2
  »هيسلسله زند

هيات  7/12/81 هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب –نامه اموال فرهنگي به استناد ماده اول آيين -3
  »تاريخ ساخت آن درخصوص تعريف اموال منقول و« وزيران

هـاي فرهنگـي،   در موارد فوق است و احراز ويژگـي  شرط اوليه ثبت هر اثر در فهرست آثار ملي، معيارهاي اشاره شده
تاريخي، صنعتي، هنري و ... و ساير شرايط مقرر قانوني از نظر قدمت، محل وقوع، محل ساخت يا ايجاد اثـر اسـت كـه از    

  ).204:  1382جمله وظايف و تكاليف قانوني و حاكميتي سازمان ميراث فرهنگي و ... است (صمدي، 

  سطح محلي و استاني ثار درمعيارهاي قرارگيري آ - 1-4-1-3
هـاي الزم  ي فرهنگي، تاريخي و طبيعي در محدوده طرح، ممكن است كه واجد ويژگـي بسياري از آثار شناسايي شده

استاني داراي ارزش و اعتبار باشـند. مـثال    و براي ثبت در فهرست آثار جهاني و ملي را نداشته باشند، اما در سطح محلي
در آن منطقـه   زيسـت  محـيط  و انسـان  بـين  تعامل از اي برجستهبرجسته از معماري بومي يا نمونهاي ممكن است نمونه

 محلـي  اهميـت  داراي ادبـي  يا هنري آثار يا عقايد و افكار زندگي، هايسنت يا رويدادها با مرتبط مستقيم طور باشند، به
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كارشناسي شفاف و مشخصي معرفـي نشـده اسـت، امـا در      هايگونه آثار نيز هنوز مالكمتاسفانه براي معرفي اين .باشند
 -فرهنگـي   غيرمنقـول  و منقـول  ارزشـمند  آثار كه ثبتكشور عالوه بر آن فرهنگي قانون اساسنامه سازمان ميراث 3ماده 

) از وظايف آن سازمان است، همچنـين در بنـدهاي مختلـف آن    6هاي (بند فهرست و ملي آثار فهرست در كشور تاريخي
 و نقشه هاآن از جامع فهرست تهيه و تاريخي هايمجموعه و بناها، هاتپه ها،محوطه شناسايي و همچنين به بررسيماده، 
 فرهنـگ  شناخت و زيستي شناسيانسان شناسي،مردم هاينگاري پژوهشمردم هاي)، بررسي2كشور (بند  شناسيباستان

كارشناسي مشـخص بـراي    هايرو تا زمان معرفي مالكاست. اين) و ... نيز اشاره شده 4كشور (بند  مختلف بومي مناطق
هاي منابع آب، تعيين آثاري كه در اين گروه قـرار  هاي آثار شناسايي شده در محدوده طرحگونه آثار، با معرفي ويژگياين
  پذير خواهد بود.امكان با استعالم از سازمان ميراث فرهنگي، ...گيرند نيز مي

  سايي شده در محدوده طرحبندي آثار شناسطح -1-4-2
 )غيرمنقـول  و منقـول  آثـار  بـراي ( تاريخي – فرهنگي آثار شناسايي مناسب يهادر بندهاي قبلي دستورالعمل، روش

 بـر  طـرح  اجـراي  ارزيـابي شد. طبيعتا در اين مرحله ( ارائهنيز  آثار يمستندساز مناسب هايمعرفي شد و همچنين روش
ي ايـن آثـار بـا    مطالعات ميراث فرهنگي فهرستي از آثار منطقه را تهيه نموده كـه همـه  )، گروه طبيعي و فرهنگي ميراث

 بندي آثار با استفاده از اطالعات گردآوري شده انجام خواهد شد.اند؛ سطحهاي علمي، مستندسازي شدهاستفاده از شيوه

ه آثار ثبت شـده (بـه عنـوان ميـراث     توان در دو گروبه طور كلي، مجموعه آثار شناسايي شده در محدوده طرح را مي
تـرين  جهاني و يا فهرست آثار ملي) و آثار ثبت نشده قرار داد. در اين گام، ضمن ارائه فهرستي از آثـار ثبـت شـده، مهـم    

اند، اما بر اساس معيارهاي اعالم شده (در بند قبل) هاي شاخص آثاري است كه هنوز به ثبت نرسيدهاقدام، تشريح ويژگي
قابـل توجـه    سطح محلـي و اسـتاني   درها هاي آنكه ارزشد به عنوان اثر جهاني و يا ملي به ثبت برسند و يا اينتواننمي
  توان در قالب جدول زير انجام داد.را ميطرح  محدوده در شده شناسايي آثار بنديباشد. سطحمي

  و سطح اثر هاويژگيشناسايي  - 4-1جدول 

  سطح اهميت اثر  ارهاويژگي شاخص بر اساس معي  نام اثر
  محلي و استاني  ملي جهاني

      
      

  شناسايي شده شناسايي پيامدهاي اجراي طرح بر آثار  -1-4-3
هـاي  ها و سطح اثر، گروه مشاور بايستي به شناسايي و برآورد تـاثيرات اجـراي طـرح   بعد از شناسايي و معرفي ويژگي

ها بپردازد. ممكن است با توجه به نـوع  نحوه اقدام براي هر يك از آن منابع آب بر آثار تاريخي و فرهنگي موجود و معرفي
اثر بسيار متفاوت و متنـوع باشـد،    بر طرح اثر، نوع طرح منابع آب، مقياس طرح، مكان اجراي طرح و ... پيامدهاي اجراي

رشناسـان طـرح بـا توجـه بـه      ) را براي اين منظور مورد اسـتفاده قـرار داد. البتـه كا   5-1توان جدول (اما به طور كلي مي
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تـري را تعيـين و بعضـي از عوامـل     هاي طرح، زمان و مكان و نيز رويكرد و موضع نظري ممكن است عوامل بـيش ويژگي
  پيشنهادي را جرح و تعديل نمايند.

  شناخت پيامدهاي اجراي طرح بر ميراث موجود در منطقه - 5- 2جدول 

  نام اثر

 پيامد نوع 1اثرميزان پيامدزمانيدوره پيامد اجراي طرح بر اثر

غيرقابل 
كاوش و 
  جابجايي

آثار 
نيازمند 
  جابجايي

آثار 
نيازمند 
  كاوش

آثار نيازمند 
  مستندسازي

 دوره
 ساخت

 دوره
 پذيربرگشت H M L U برداريبهره

 قابل غير
 برگشت

                   
                

   شده در محدوده طرح يينحوه برخورد با آثار شناسا پيشنهاد -1-4-4
منطقـه   در موجود ميراث بر طرح اجراي پيامدهاي شناختو طرح  شده در محدوده يين سطح آثار شناساييتعبعد از 

ي و آينـده نگـر را فـراهم كنـد. در يـك نگـاه كلـي، مجمـوع         منطقـ  گيري اصولي،تصميم زمينهمشاور  كهاست  يضرور
  هاي زير قرار داد:توان در گروهشده را ميپيشنهادات براي برخورد با آثار شناسايي 

 آثار غيرقابل كاوش، غيرقابل جابجايي، با درجه اهميت باال - 1-4-4-1

. وجود اين آثار گزينـه  انددهيرس يا مليو  ياست كه به ثبت جهان الملليبينو  يت ملياهم ين سطح شامل آثار دارايا
نمايـد  سازي ميفرهنگي در مواجهه با چنين وضعيتي تصميمنمايد. مشاور مطالعات ميراث عدم اجراي طرح را تقويت مي

گـذاري كشـور   ي سياسـت در سـطوح بـاال   يتيحـاكم  اين موارد مربوط به تركيبي از نهادهـاي در  يينها گيريتصميم اما
  باشد كه الزم است سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در آن نقش موثري ايفا نمايد. مي

 جابجايي از محدوده طرحآثار نيازمند  - 1-4-4-2

 ياز مـوارد، در صـورت بـاال بـودن ضـرورت اجـرا       يادر پـاره شود. را شامل مي رمنقوليآثار منقول و آثار غ سطحن يا
از  هاآنو انتقال  -هستند  ييارزش باال يكه دارا يير آثار بنايرمنقول نظيمنابع آب، اقدام در جهت انتقال آثار غ هايطرح

 يسا، مسـجد، بناهـا  يل امامزاده، كلياز قب يرمذهبيو غ يمذهب يآثار بناهاشود. مي يالزام -است  پذيرامكان يينظر اجرا
نمونه هاي موجود ممكن است در اين گروه جاي گيرند. با توجه به درجه اهميت و حساسيتگر يو موارد مشابه د يادماني

در محدوده سـد آزاد در كردسـتان    يابارون ماكو) و امامزاده (سد يجان غربيزرزر در آذربا يساين دسته از آثار كليبارز ا
، ي، اجتماعيفرهنگ هايهزينهآثار  گونهاين ييجابجا. دياز محدوده طرح گرد هاآن يياست كه ساخت سد منجر به جابجا

                                                      
1 - H اثر با شدت زياد؛ :M اثر با شدت متوسط؛ :L اثر با شدت كم و :Uاثر نامشخص : 
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و  يدرون بخشـ  هايهماهنگيز منوط به ين هاآنرامون يپ گيريتصميمرا خواهد داشت و  ييباال ياقتصاد يو حت ياسيس
  . است يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م يبرون بخش

. مواجهـه بـا   گر استيو موارد مشابه د هاگوري، برديادماني هايكتيبه، يسنگ يرهايآثار منقول شامل سنگ قبرها، ش
 هايهماهنگيازمند ين هاگيري در خصوص آنو تصميماست  يو محل قومي پيامدهايي در سطوح ين آثار دارايا عضي ازب

كـه تحـت نظـر سـازمان     كه الزم است مورد توجه قرار گيرد. جابجايي بعضي آثار منقول ديگـر   است ياسيو س ياجتماع
قابـل   در ايـن سـازمان   مـرتبط  يهابا نظارت و مجوز معاونت قرار دارندكشور  يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيم

  . انجام است
، هـا جابجـايي انجـام   يكيلجسـت  ي وبانيو پشت يماد هايهزينه تاميندر  كارفرما طرح منابع آبت مسووليبا توجه به 

آن به كارفرما ارائـه   اطالعات الزم در خصوص جابجاييو  ييآثار را شناسا گونهاينبه دقت  بايدميراث فرهنگي ميمشاور 
  گيري نمايد. تصميم سنجيامكاندر مرحله الزم  هايينيبپيش انجامو بينانه واقع يابيارز با د تا كارفرما بتواندينما

 بخشي: آثار نيازمند كاوش نجات - 1-4-4-3

بخشي بـراي  اي با وجود آثار، گزينه غالب تعيين شود الزم است كاوش نجاتدر صورتي كه گزينه اجراي اقدام توسعه
قرار داده و الزم اسـت از  كارفرما  اختيار را درن سطح يا آثار از يفهرستآثار صورت گيرد. مشاور مطالعات ميراث فرهنگي 

بخشي بايد در كميتـه فنـي مربوطـه تاييـد شـود.      ها را تحليل نمايد. انجام و چگونگي نجاتهاي مختلف موضوع آنجنبه
 اختصـاص ، شده و در صورت اصرار بر اجراي عمليات با آن موافقت نمايـد نسبت به آن آگاه  بايستميكه كارفرما  يانكته

  . است بخشيكافي براي انجام عمليات نجات نهيزمان و هز

 اكتفا به مستندسازي آثار - 1-4-4-4

م بـه  يمنـابع آب، در صـورت تصـم    هـاي طرحدر  يراث فرهنگيآثار م مستندسازيو  ييات شناسايدر طول انجام عمل
ا تنهـا  يـ الم شـود و  همـه آثـار اعـ    ين مهم برايآن، ممكن است ضرورت ا يليو مطالعات تكم بخشينجاتات يانجام عمل

 هاآندر  يليتكم مطالعات و ات كاوشيعمل گونههيچآثار موجود در محدوده طرح كه  ين بخش مابقيدر اها. ي از آنبخش
اجـراي  ن اقدام، انجام مطالعـات بعـد از   يدر واقع با اشوند.  مستندسازيق يكامل و دق صورتالزم است به، شودميانجام ن

  شود. مي بينيپيش هاآن يطرح برا

در انجـام و نظـارت بـر مطالعـات ميـراث       مدخلذيو نهادهاي  هاسازمانيت مسوولوظايف و  - 1-5
  فرهنگي

 هـاي مختلـف ميـراث فرهنگـي    هاي مختلف براي حفاظت از جنبـه هاي گذشته نهادها، ادارات و سازماندر طول دهه
اند. ها در قالب اين سازمان متشكل شدهگي كشور تمامي آناند كه با تاسيس سازمان ميراث فرهندار مسووليت شدهعهده
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شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احيـا از وظـايف    ميراث فرهنگي كشور بر اساس اساسنامه اين سازمان تمام امور مربوط به
سـازمان   هـاي دسـتورالعمل مقررات و اين سازمان است و طبيعتا ساير نهادهاي دولتي مكلف هستند كه در اين امور تابع 

ن يـ برگرفتـه و منطبـق بـا مقـررات ا     يراث فرهنگـ يز در امور مربوط به مين هاآن يهاوه نامهيباشند و ش يراث فرهنگيم
رويكـرد   نيا يز در راستايمنابع آب) ن هايطرح يراث فرهنگي(دستورالعمل مطالعات م دستورالعمل حاضر. سازمان باشد

  تهيه شده است.
و نظـارت بـر    گيري بر اساس نتايج مطالعـات هاي منابع آب، تصميمي طرحراث فرهنگيات مانجام مطالععالوه بر اين 

بـر   ياست و در مرحله بعـد متكـ   يياجرا نامهآيينك يك مصوبه و يدر مرحله نخست مستند به  بيني شدهعمليات پيش
بزرگ  هايپروژه يقبل از اجرا يخيتار – يب نامه انجام مطالعات فرهنگيمطابق تصو. است يدرون بخش شرايطضوابط و 

ايـن   يموظفنـد قبـل از اجـرا    يو موسسات دولت هاسازمان، هاوزارتخانهه يران كليات وزيه 26/12/1382مصوب  يعمران
ند ي) اقدام نمايراث فرهنگي(م يخيتار – ي، نسبت به انجام مطالعات فرهنگيابيمكانو  سنجيامكانو در مرحله  هاپروژه

ن يند؛ همچنيت نمايرا رعا و مصوبه نهايي سازمانج مطالعات انجام شده ياد شده، نتاي هايپروژه يابيكانمو  يو در طراح
 يفرهنگ مطالعات انجام يبرا ازين مورد بودجه شد كه ز موظفيوقت ن ريزيبرنامهت و يرين مصوبه، سازمان مديبر اساس ا

  . دينما بينيپيش يعمران بزرگ هايپروژه ياجرا و يطراح به مربوط اعتبارات در را يخيتار –
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي         114ماده » ج«نامه اجرايي ديگر، مربوط به بند آيين

باشـد كـه در آن بـه تفكيـك وظـايف      مـي  11/5/1384تـاريخ   -ه 33541ت  29126جمهوي اسالمي ايران بـه شـماره   
  مطالعات ميراث فرهنگي و مستندسازي آثار تاريخيبه شرح زير بيان شده است؛  هاي ذيربط پيراموندستگاه

ـ  هايپروژه يمشمول قانون برنامه چهارم توسعه موظفند قبل از اجرا يياجرا هايدستگاهه يكل -1ماده   يبزرگ عمران
  . نديطرح اقدام نما يدر مكان اجرا يخيتار -ينسبت به انجام مطالعات فرهنگ يابيمكانو  سنجيامكاندر مرحله 
واقـع در محـدوده طـرح، بـر اسـاس       يخي، تـار يآثـار فرهنگـ   مستندسـازي و  يخيتـار  – يمطالعات فرهنگـ  -2ماده 

سازمان مذكور توسـط دسـتگاه    يو تحت نظارت علم يو گردشگر يراث فرهنگيصادر شده از سازمان م هايدستورالعمل
  . انجام خواهد شد يمجر

ـ    يمطالعات هايهزينهاز  ييجز مستندسازيو نه مطالعات يهز -3ماده  ت و يرين سـازمان مـد  يطـرح در موافقتنامـه ب
  . خواهد شد بينيپيشطرح  يكشور و دستگاه مجر ريزيبرنامه

 تاريخي واقع در محدوده طرح و در صورت لزوم، عمليات نجات –ضوابط حفاظتي عرصه و حريم آثار فرهنگي -4ماده 
در قالـب مطالعـات موضـوع ايـن      و نظارت سازمان ميراث فرهنگـي و ...،  تيهدا ت،يريبا مدحسب نظر و  ها،آن بخشي –

نامه انجام و پس از تاييد نهايي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري توسط مجري و از محل اعتبـارات طـرح انجـام    آيين
  خواهد شد. 

 يخيتـار  يآثار فرهنگ يربوط به مستندسازو اسناد م يخي، تاريك نسخه از مطالعات فرهنگي يدستگاه مجر -5ماده 
  . ل خواهد داديتحو يو گردشگر يراث فرهنگيطرح را به سازمان م يمحوطه اجرامنطقه موجود در 
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د ييطرح منوط به تا يكشور و دستگاه مجر ريزيبرنامهت و يرين سازمان مديطرح ب يمبادله موافقتنامه اجرا -6ماده 
  . خواهد بود يو گردشگر يراث فرهنگيسازمان م ياز سو نامهآيينن يمطالعات و اقدامات موضوع ا

 يدر انجام مطالعـات مستندسـاز   مدخلذي يو نهادها هاسازمانت مسووليف و ين وظايين دو مصوبه در تعيآنچه از ا
منابع  يهاطرحسه بخش در انجام  هماهنگي كاملرامون آن قابل استناد است يو نظارت پ گيريتصميمو  يراث فرهنگيم

  آب است؛
هاي تابعه آن مشمول مصوبات پـيش گفتـه بـوده و موظـف     هاي منابع آب: وزارت نيرو و سازمانطرح كارفرماي -1

كـه در ايـن دسـتورالعمل تحـت عنـوان       يفرهنگـ  راثميـ  فرهنگـي  مطالعات سنجي،هستند تا در مرحله امكان
  تفسير شده است را انجام دهند. يو اجتماع يعيمطالعات ميراث فرهنگي، طب

ـ  يفرهنگ راثيدستورالعمل؛ سازمان م نيموضوع ا يفرهنگ راثيمرجع صدور مجوز مطالعات م -2  كن؛يو ... است. ل
ـ     عنـوان  ه متولي انجام و يا نظارت بر انجام مطالعات ميراث فرهنگي، پژوهشگاه ميـراث فرهنگـي و گردشـگري ب

. هر چند اشخاص حقيقي و حقوقي تاس دهيگرد نييو ... تع يرهنگف راثيسازمان م يو علم يپژوهش التيتشك
مجري انجام مطالعات ميراث فرهنگي باشند؛ اما  تواننديم يفرهنگ راثيو مورد تاييد سازمان م تيصالح يدارا

و ... به  يفرهنگ راثيسازمان م سوي از آن تاييد و مطالعات نتايج پيرامون گيريو تصميم يابيمرجع اصلي ارزش
 واگذار شده است.  يردشگرپژوهشگاه ميراث فرهنگي و گ

ريـزي  هاي ذكر شده، سازمان مديريت و برنامـه هاي مالي و اعتبارات: بر اساس مصوبهكننده هزينهدستگاه تامين -3
 فرهنگـي را بـه عهـده    –ريزي و نظارت راهبردي) وظيفه تامين اعتبار مطالعات اجتمـاعي  كشور (معاونت برنامه

هاي دارد. با توجه به نبود شرح خدمات و فهرست بهاي پايه در انجام مطالعات ميراث فرهنگي در محدوده طرح
هاي مربوطه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دسـتي و گردشـگري در تعامـل بـا وزارت     منابع آب، هزينه

  شود.نيرو برآورد و پس از تصويب در موافقتنامه مربوطه لحاظ مي
  



 

  2فصل 2

مستندسازي قوانين مرتبط، شناسايي و 
آثار، ارزيابي تاثيرات و مسووليت 

  محيطينهادها با رويكرد زيست





  31  07/11/94    محيطيزيست رويكرد با نهادها مسووليت و تاثيرات ارزيابي آثار، مستندسازي و شناسايي مرتبط، قوانين -دوم فصل

 

  محيطيزيستآثار، ارزيابي تاثيرات و مسووليت نهادها با رويكرد  مستندسازيقوانين مرتبط، شناسايي و  -دومفصل 

  كليات - 2-1

به ويژه ميراث ملموس، به واسطه تغييرات شرايط محيطي به وقوع  هاي منابع آب بر ميراث فرهنگي،اثرات اجراي طرح
هاي سنگي و يا نابودي يك منظر و پديده ويژه ها بر سازههاي تاريخي، افزايش رشد گلسنگپيوندد. به زير آب رفتن محوطهمي

پوشش گياهي هستند. از اين  و با اهميت طبيعي، نتيجه تغيير در شرايط اقليمي، تغيير مسير طبيعي يك رودخانه يا تخريب
  كند:هاي منابع آب، دو هدف زير را دنبال ميرو بخش مطالعات محيطي در مجموعه مطالعات ميراث فرهنگي طرح

هاي شاخص طبيعي به عنوان ميراث طبيعي ماننـد درختـان كهنسـال، آبشـارها،     بندي پديدهشناسايي و رتبه –
  ها و مناظر طبيعي و ارائه راهكارهاي حفاظتي. چشمه

 ها بر ميراث فرهنگي و طبيعي. تبيين تغييرات شرايط محيطي و اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن –

 تعريف ميراث طبيعي  -

هاي جغرافيايي و مناطق خاصي از كشور است كه به علت كيفيـت ويـژه فيزيكـي و    ميراث طبيعي، محدودهمنظور از 
هـا و  تـاريخي و نيـز پديـده    –هـاي طبيعـي   اندازهاي طبيعي زيبا و كم نظير و يا محوطـه شناسي يا مناظر و چشمزيست
گيـرد.  حفاظـت و بهربـرداري پايـدار قـرار مـي     ها است كه تحـت  هاي آنهاي ارزشمند گياهي و جانوري و زيستگاهنمونه

  آيد: شرح زير ميه مصاديق ميراث طبيعي ب
 4طبيعي ذيل  فرهنگي و گردشگري، ميراث ميراث سازمان تشكيل قانون) 2(ماده  تبصره اجرايي نامهآيين 2 در ماده

  گروه اصلي باعناوين: 
 حفاظت شدهبيعي و عوارض بديع جغرافيايي غيرمناظر ط -1

 هاي حاصل از تعامل فيزيكي و فرهنگي انسان و طبيعتبقاياي ديرين شناختي انساني و محوطه -2

هسازي محيط زيست شامل: آثار طبيعـي ملـي و سـاير    ب) قانون حفاظت و 3ماده ( »الف« مناطق مذكور در بند -3
  شناسي جانوري و گياهي تعيين شدند. مناطق تحت حفاظت و آثار و بقاياي ديرين

ملي (كه از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست است) داراي حريم  - موارد فوق، آثار طبيعي از ميان
سـنجي  هاي منابع آب در مرحله امكانبايد در فرآيند مطالعات ميراث طبيعي طرحاي هستند كه ميمشخص و ثبت شده

  ه شوند. ئمورد شناسايي قرار گرفته و در قالب گزارش و نقشه ارا
قـانون تشـكيل سـازمان ميـراث فرهنگـي و       2امه تبصره مـاده  نينيآ 2اطق و مواريث موضوع بندهاي ج و د ماده من

تحت اختيار و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرار داشته و اين سازمان همچنان وظايف محول شـده   ،گردشگري
به عهده دارد. شايان ذكر است بـر طبـق    هررات مربوطها را طبق مقبرداري از آنو امور مربوط به تعيين و حفاظت و بهره

هاي ميراث برداري پايدار از مواريث طبيعي كشور به طور مشترك به تصويب روساي سازمانهاي بهرهقانون، دستورالعمل
همچنـين، سـازمان حفاظـت محـيط     . رسدها، مراتع و آبخيزداري كشور ميفرهنگي و گردشگري، محيط زيست و جنگل
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ها و مناطق تحت مالكيت دولت و منابع ملي واقع در مناطق چهارگانـه موضـوع   ه عنوان نماينده دولت در محوطهزيست ب
  .نامه استينياين آ 2بندهاي ج و د ماده 

و گردشگري موظف است نسبت به شناسايي، پژوهش، ثبت، تعيـين حـريم و ضـوابط     ، سازمان ميراث فرهنگيقانونبرابر 
  .گيردنامه تحت مديريت سازمان مذكور، قرار مياين آيين 2ي مواريث موضوع بندهاي الف و ب ماده بردارحفاظتي و بهره

  تشخيص و شناسايي قوانين و مقررات مرتبط و موثر بر ميراث طبيعي - 2-2

نيـز مـورد   » ميـراث طبيعـي  «محيطي كشور، محيط زيست طبيعي را از جنبه جايي كه قوانين و مقررات زيستاز آن
مراحل مطالعات ميـراث فرهنگـي، بررسـي و شـناخت و تعيـين قـوانين و        -و البته اولين -تريناند، از مهمداده توجه قرار

  مقررات مربوطه است. الزم است بررسي ياد شده در سه بخش ارائه شود:

  قوانين و مقررات كشوري -2-2-1
تـوان  ميراث فرهنگي است ميترين قوانين و مقررات كشوري كه مرتبط با بخش محيط زيست مطالعات از جمله مهم

  به موارد زير اشاره كرد:
گانـه   4شناخت منـاطق   : نكات قابل تاكيد در اين قانون،1353قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب –

 است.  نقش و جايگاه آنان به عنوان ميراث طبيعيتبيين تحت حفاظت و 

شناخت ميـراث طبيعـي و   : فرهنگي و گردشگري قانون تشكيل سازمان ميراث 2اجرايي تبصره ماده  نامهآيين –
 است.نامه ها از موارد قابل تاكيد در اين آيينآني دولتي در تعريف و ثبت هادستگاهنقش و جايگاه نهادها و 

هـاي داراي  ها و گونههاي گياهي: در اين قانون به شناخت عرصهقانون منابع طبيعي و حفظ و حراست از گونه –
 در مقياس ملي اشاره شده است.  طبيعيارزش 

 محيطيزيست: تلفيق و هماهنگي بين مطالعات ارزيابي محيطيزيستنامه اجرايي انجام مطالعات ارزيابي آيين –
 نامه است. هاي منابع آب از موارد قابل توجه در اين آيينو مطالعات ميراث فرهنگي طرح

  و استانداردها هاستورالعملد -2-2-2
در مطالعـات  گردد مراجع زير مطالعه و بررسي شده و به عنوان راهنماي بخش محيط زيست مي در اين زمينه توصيه

  براي بخش مطالعات محيطي استفاده شود: هاآنمورد توجه قرار گرفته و از مستندات ميراث فرهنگي 
 -250نـويس شـماره   پـيش  ،هاي سدسازي بر محيط زيست (مرحله تفصـيلي) دستورالعمل ارزيابي اثرات طرح –

در ايـن دسـتورالعمل بـه شـناخت      ،1384خـرداد  الف، طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشـور،  
و اسـتفاده از مسـتندات مطالعـات     محيطـي زيستمباني مشترك مطالعات ميراث فرهنگي و مطالعات ارزيابي 

  ارزيابي در مطالعات ميراث فرهنگي اشاره شده است. 
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سـازمان مـديريت و    ،227نشـريه شـماره    ،هـاي مهندسـي رودخانـه   طرح محيطيزيستل ارزيابي دستورالعم –
  .1380 ،معاونت امور فني ،ريزي كشوربرنامه

 ،338نشـريه شـماره    در مرحلـه تفصـيلي،   هاي آب و فاضـالب طرح محيطيزيستدستورالعمل ارزيابي اثرات  –
  .1385، نيمعاونت امور ف ،ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه

، بلكه اثرات اجراي شودميي كمي و كيفي آن بررسي هاشاخصنه تنها محيط طبيعي و  هادستورالعملبرابر مفاد اين 
  . گرددميپروژه بر ميراث فرهنگي هم تبيين 

  ايرانمورد پذيرش  الملليبيني هاكنوانسيون) و ها(پروتكل هانامهموافقتقراردادها،  -2-2-3
  :عبارتند از الملليبينايران در سطح مورد پذيرش ي هاكنوانسيون) و ها(پروتكل هانامهموافقت ين قراردادها،ترمهم

 1972نوامبر 16كنوانسيون حمايت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب  –

 هاي زيستكرهگاهذخيرهبرنامه انسان و بيوسفر و  –

 منظر فرهنگي (ايكوموس) –

 (ايكوموس)و منشور فلورانس  منشور ونيز –

 كنوانسيون رامسر –

هـاي طبيعـي كـه    المللي، در شـناخت دامنـه و نـوع پديـده    هاي بينها و كنوانسيونمراجعه به اين قراردادها، پروتكل
گذاري شوند بسيار مـوثر خواهـد بـود. در ايـن زمينـه      (در سطح جهاني) ارزش طبيعي -فرهنگي ند به عنوان آثار توانمي

هـاي زيسـت كـره و    گـاه المللي ميراث جهاني يونسكو (به ويژه بخش ميراث طبيعـي)، ذخيـره  ينتوجه به مفاد عهدنامه ب
  كنوانسيون رامسر بسيار ضروري است. 

كه توسط سـازمان محـيط زيسـت منتشـر      محيطيزيستاست كه مجموعه قوانين و مقررات  تاكيددر خاتمه الزم به 
  ورد استفاده قرار گيرد. د متوانميبه عنوان مرجع و ماخذ اين بخش  شودمي

  شناسايي ميراث طبيعي - 2-3

 منـابع آب  ق طرحيو شرح دق يمعرف يچگونگدر باره الزم است  يعيراث طبيم ييت و روش شناسايان اهميش از بپي
  . حات الزم ارائه شوديمورد مطالعه توضمحدوده  ين مرزهاييو تع )يا(اقدام توسعه

   محيطيزيستمعرفي و شرح دقيق طرح با رويكرد  -2-3-1
شـود از چنـد منظـر داراي    در بحث معرفي و شرح دقيق طرح، معرفي بستر و محيط طبيعي كه طرح در آن اجرا مي

  اهميت است: 
كـه در ادوار تـاريخي در سـطح     -اعم از آثار منقول و غيرمنقول و آثـار معنـوي    – فرهنگيتمامي آثار با ارزش  -1
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اند، در پيوندي عميق با طبيعت پيرامون خود هستند و بدون معرفي دقيق و هاي مطالعاتي شكل گرفتهمحدوده
  كامل محيط طبيعي، شناخت آن آثار كامل نخواهد بود؛  

  ها وابسته است؛به محيط طبيعي پيرامون آن مطالعاتي به شدت يهامحدوده سطح زندگي جوامع انساني كنوني در - 2
شـود و بـراي   هاي منابع آب، كنش و واكنش محيط طبيعي با ميراث فرهنگـي دچـار تغييـر مـي    رحبا اجراي ط -3

  به دقت محيط طبيعي را بشناسند؛ و مديران ها الزم است كه كارشناسانبيني آنپيش
توانـد بخشـي از ميـراث    ها به عنوان ميراث طبيعي) ميهاي طبيعي شاخص محدوده (عالوه بر ارزش ذاتي آنپديده - 4

هـاي مقـدس. بهتـرين نمونـه در ايـن      ها و چشمهبيشه ها، ومانند درختان، غارها، جنگلفرهنگي منطقه نيز باشد. 
هاي شاخص طبيعي نقش مهمي در باورها، اساطير و فرهنـگ مـا دارد. از   زمينه قله دماوند است كه عالوه بر ويژگي

توانـد از گـزارش   طالعات الزم براي تبيـين آن مـي  از منظر محيط زيستي (كه ا طرح دقيق شرح و معرفي رو دراين
  مورد توجه قرار گيرد:  زير هاي منابع آب استخراج شود) الزم است كه محورهايمستقل ارزيابي محيط زيست طرح

 محيط (منابع) فيزيكي - 2-3-1-1

ا، درصد رطوبـت  آب و هوا و اقليم: (حداقل، حداكثر و ميانگين ساالنه بارندگي، حداقل، حداكثر و ميانگين ساالنه دم - 1
 هاي دومارتن، آمبرژه، ...)شناختي منطقه بر اساس مدلساالنه، جهت باد و شدت باد در طول سال، شاخص اقليم

هاي سطحي، نوع منبع آب سطحي نظير درياچه، بركه، رودخانه، هيدرولوژي و منابع آب: منابع آبي موجود (آب -2
هاي زيرزميني (قنات، چشمه، هاي سطحي)، آبفصلي آب، كيفيت آب 2بدهنهر، تاالب ...، جريان آب و نظم آن، 

 ي)خيزسيلهاي زيرزميني، منابع آب زيرزميني يا ميزان موجودي منبع، كيفيت آب بدهچاه، 

هاي جغرافيايي،  ارتفاع از سطح دريـا، درجـه   هاي خرد و كالن،  شيب و امتداد شيب، جهتشكل زمين: بلندي -3
 هاي طبيعي در واحد سطحها، تعداد آبراههعداد خطوط برآمدگيارتباط يال و قله، ت

 ها و امتداد آنها، گسلهاي متشكله، مبدا سنگ: نوع سنگشناسيزمين -4

هاي اصلي خاك (بافت خاك، ساختمان خـاك، عمـق خـاك، اسـيديته خـاك، رنـگ خـاك، درجـه         خاك: تيپ -5
 صيلي)نيمه تف شناسيخاكي خاك، درجه شوري خاك و نقشه خيزحاصل

 محيط (منابع) زيستي  - 2-3-1-2

ي هـا گونـه  ،تراكم پوشش گياهي ،ي درختيهاگونه اي،هي درختچهاگونه ،هاگرامينه ،ي علفيهاگونهها: رستني -1
 هاي مقدسبيشهدرختان و ، شاخص

بـرآورد تعـداد جـانوران در    ، و نحـوه مهـاجرت جـانوران    هـا زيسـتگاه  ،موقعيـت و پراكنـدگي جـانوران   : جانوران -2

                                                      
2- Discharge 
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   هافهرست گونه، و پراكندگي جانوران هاها، زيستگاهزيستگاه

  محيطيزيستمحدوده مورد مطالعه با رويكرد  مرزهايتعيين  -2-3-2
و مدل ارزيـابي تـوان محـيط زيسـت ايـران نيـز بـه درسـتي          شودميي منابع آب در سطح حوزه آبخيز انجام هاطرح

را نيز بايد در  ياين اساس مطالعات ميراث فرهنگي از منظر محيط؛ بر محدوده مطالعات را حوزه آبخيز تعيين كرده است
شود، به عنوان هاي اخير، حوزه آبخيز كه معموال يك واحد هيدرولوژيك محسوب ميانجام داد. در سال زيحوزه آبخسطح 

ي اقتصـادي و حتـي سياسـي بـرا     –بيولوژيكي نيـز پذيرفتـه شـده و همچنـين واحـدي اجتمـاعي        –يك واحد فيزيكي 
  رود. ريزي و اداره منابع طبيعي به شمار ميبرنامه

  ي مناسب شناسايي ميراث طبيعيهاروش -2-3-3
دهد كه شناسايي و ارزيابي عوامـل محيطـي مـوثر بـر ميـراث فرهنگـي در       ميو تجربه كشور ما نشان  يتجارب جهان

 يكـرد و چگـونگ  يرو. برخوردار اسـت  ياديت زياز اهم هاآنمنابع آب به منظور كنترل اثرات و پيامدهاي تغيير  هايطرح
  :شودميمنابع آب به ترتيب زير توصيه  هايطرح يراث فرهنگيدر مجموعه مطالعات م يطيانجام مطالعات مح

ي طبيعي و جغرافيايي در مرزهاي محـدوده مطالعـاتي حاصـل    هاويژگيشناخت محيط طبيعي از طريق تبيين  -1
ي طبيعي و جغرافيايي كه هاويژگيو محيط طبيعي با ميراث فرهنگي، با توجه به ارتباط و تعامل بستر شود. مي

، شـكل  هـا ، بايد محيط فيزيكي (اقليم، سنگشوندميبرررسي و تبيين » مطالعات ميراث فرهنگي«در چارچوب 
  . و جانوران) محدوده مطالعات را شناسانده و به تصوير بكشند ها) و محيط زيستي (رستنيهازمين، خاك

توان هاي طبيعي و جغرافيايي ميگيري ويژگيتر يا به عبارت بهتر، پارامترهاي اندازهبندي جزييشناخت تقسيمبراي  - 2
رود، استفاده كرد. اما با توجه به ارتباط نزديك و مستقيم نحوه از الگوهاي مختلفي كه در مطالعات محيطي به كار مي
هاي انساني گاهاسا در گذشته امكان ايجاد و گسترش سكونتو روش زندگي گذشتگان با طبيعت و اين موضوع كه اس

استفاده از الگوهاي مطالعاتي ارزيابي تـوان   3شدو كاربري زمين توسط انسان، با توان اكولوژيك هر محيط تعريف مي
  ترين الگو براي بخش مطالعات محيط طبيعي ميراث فرهنگي است. محيط زيست، مناسب

داف مطالعات محيطي شناخت بستر طبيعي ميراث فرهنگي و كاربري زمين در گذشته كه يكي از اهيي جااز آن -3
است، استفاده از پارامترهاي كه نشان دهنده وضـعيت موجـود    طبيعي - و آثار تاريخي هامحوطهو حال، تعيين 

و هـم  لذا هـم موضـوع مطالعـات ميـراث فرهنگـي      . است تري از توان سرزمين هستند، مناسبمندبهرهدر روند 
ي طبيعي و هاويژگيي منابع آب، استفاده از الگوي ارزيابي توان محيط زيست را براي تعيين هاطرحي هاويژگي

 شـرح  و يمعرفـ بحث ي سنجش و شناخت شرايط محيط طبيعي در هاپارامتر. سازدميجغرافيايي، توجيه پذير 
                                                      

ها و كاربري زمين تنها تابع توان گاهانسان داده است كه در ايجاد و گسترش سكونتويژه پس از انقالب صنعتي اين امكان را به ه پيشرفت فناوري ب - 3
  اكولوژيك سرزمين نباشد. 
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  محيطي بيان شده است. از منظر زيست طرح قيدق
گي، كه متاثر از اقليم و شرايط طبيعي در گذشته بوده است، بدون توجه به شرايط محيطي شناخت ميراث فرهن -4

هاي تاريخي ايران (حتي هاي معرف شرايط طبيعي در دورهاعصار قديم، ناقص و نارساست. بنابراين تعيين نقشه
د به كـار گرفتـه شـود.    توانهاي باستاني در محدوده مطالعاتي ميهاي علمي) در شناخت محوطهصورت گمانهبه

اين مطالعات به ويژه در زمينه تغييرات آب و هوايي پس از پايان آخرين دوره يخبندان تا امروز بايد مورد توجـه  
 قرار گيرد. 

ميـراث فرهنگـي و بسـتر     بايـد مـي ي منـابع آب  هاطرحي محيطي مطالعات ميراث فرهنگي هادر بخش بررسي -5
و مطالعـات   هـا . يافتـه فالت ايران مـورد توجـه و بررسـي قـرار گيرنـد      طبيعي در سطح خُردتري از سطح كالن

اما به هـيچ وجـه در سـطح خُـرد يـك حـوزه آبخيـز         توصيفي شايد براي سطح كالن فالت ايران مناسب باشد،
ي هـا و اليـه  هـا نقشـه گـذاري  از اين رو به كار گيـري رويكـرد نـوين روي هـم    . د مورد استناد واقع شودتوانمين

 گيـري شـكل ات عناصـر طبيعـي بـر    تـاثير در بررسي چگـونگي  و غيره  GISي هااطالعاتي با استفاده از فناوري
ي اين روش تعريف و تبيين هااز جمله كاربستشود. ميي آبخيز توصيه هاي تاريخي در محدوده حوزههامحوطه

 . است cultural landscapeمنظر فرهنگي 

 گيردمييي صورت هادر مناطق و محدوده سدسازيي هاپروژه به ويژهنابع آب ي مهاطرحجايي كه اجراي از آن -6
ي هاو شكل زمين) و پس از اجرا نيز داراي ظرفيت ها، رودخانههاكه داراي توان بالقوه براي گردشگري بوده (دره

گـي،  ي محيطـي مطالعـات ميـراث فرهن   هـا توسعه گردشگري هستند (درياچه پشت سد)، بنـابراين در بررسـي  
  .دهندميي طبيعي و منظري بخش مهم و تفكيك نشدني از اين مطالعات را تشكيل هاجاذبه شناسايي

  طبيعي ميراث حريم تعيين ثبت و فرآيند -2-3-4
هـاي مصـنوع   هاي بستر طبيعـي و محوطـه  هدف از ثبت و تعيين حريم، حفظ اصالت، يكپارچگي و مديريت بر ارزش

صورت يك سامانه حياتي و زنده (اكوسيستم) هستند (مانند درختـان كهـن،   ه ب تاريخي است. در مورد ميراث طبيعي كه
شناختي)، مرزهاي اكولوژيك تعيين كننده حريم ميراث طبيعي خواهد بود. و محـدوده  هاي ملي يا يك پديده زمينپارك

سـازد. بنـابراين تعيـين     اي است كه اكوسيستم بتواند جريان انرژي و ماده را براي حيات خـود برقـرار  اكولوژيك محدوده
  هاي اكولوژيكي باشد. بايد همراه با مطالعه و بررسيحريم ميراث طبيعي 

، بـه تعيـين   core zoneدر دستورالعمل اجرايي يونسكو براي ثبت ميراث طبيعـي عـالوه بـر تعيـين محـدوده عرصـه       
وده كه در برگيرنده محيط پيرامون هم اشاره شده است. در اين محد BUFFER ZONEگير محدوده حريم يا ناحيه ضربه

  سازد.هاي  تاريخي بشري را فراهم ميساختعرصه اثر طبيعي است، امكان پيوندهاي دو سوي خاستگاه طبيعي و دست
  با توجه به موارد ذكر شده، فرايند تعيين حريم ميراث طبيعي عبارتند از:

هـايي كـه   هاي طبيعي، زيبايي شناختي، تاريخي و فني: شناسايي جنبهبررسي وضعيت ميراث طبيعي از نظر ويژگي - 1
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هاي ميـراث  موجب شده است كه ميراث مورد نظر از منزلتي ويژه برخوردار شود. در اين مرحله الزم است حساسيت
عوامل مربوط به ميراث طبيعي) موثر بر پايداري طبيعي مورد نظر نسبت به محيط اطراف بيان شود تا عوامل دروني (

  هاي طبيعي آن مشخص باشد. يا ناپداري اثر در آينده مشخص شود و همچنين شرايط الزم براي حفظ ارزش
بررسي محيط پيراموني موثر بر ميراث طبيعي مورد نظر: محيط پيرامون اثر، با توجـه بـه نـوع ميـراث طبيعـي،       -2

  ها عبارتند از:ترين آنباشد. برخي از مهمداراي جوانب گوناگوني مي
محيط طبيعي (ارتفاع و شكل زمين، جنس بسـتر زمـين، شـرايط آب و هـوايي، پوشـش گيـاهي، حيـات          -الف

  ...) جانوري و
  هاي اقتصادي هاي انواع فعاليتهاي زمين و محدودهكاربري  -ب
  اي هاي شهري و منطقهزيرساخت  -ج
  ه تفكيك اراضي در پيرامون اثرها و نحوچگونگي مالكيت  -د
  هاي مهم در پيرامون آنهاي مرتبط با اثر و يا فعاليتهاي اداري و يا سازماندستگاه  -ه
 كالبدي مترتب بر ميراث طبيعي مورد نظر  –رعايت قوانين حفاظتي   -و

در ارتباط با ميراث هاي مجاور، اعتقادات، آداب و رسوم مردم منطقه محيط اجتماعي و فرهنگي (سكونتگاه  -ز
  طبيعي موردنظر)

  (عرصه) و محيط پيرامون (حريم): شناخت پيوند دو طرفه بين ميراث طبيعي؛ -3
هاي مكاني پيوندها به بيان فنـي و گرافيكـي بـه همـراه ضـوابط و مقـررات       در اين مرحله، الزم است كه گستره

بررسي و تصويب نهايي به مرجع تصويب هايي با مقياس مناسب از سوي مشاور طرح جهت مربوط بر روي نقشه
  مي گردد.  ارائه

هاي طبيعي با گسـتره وسـيع، و نـه منفـرد و بـا      تعيين و تدقيق حريم با درنظر گرفتن موارد فوق. براي آثار و پديده - 4
) براي حفاظت و با 1384توان از مدل آمايش سرزمين (مخدوم: ها)، ميگستره اندك (مانند تك درختان يا سنگواره

 هاي حفاظتي (حدود حريم پيشنهادي) مشخص شود.ها استفاده كرد. تا محدوده پهنهتكنيك روي هم گذاري نقشه

(كه از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست اسـت) داراي حـريم مشـخص و ثبـت      ملي –آثار طبيعي 
آب مورد شناسـايي قـرار گرفتـه ودر قالـب     ي منابع هاطرحدر فرآيند مطالعات ميراث طبيعي  بايدمياي هستند كه شده

  متن و نقشه نمايش داده شوند.

  ميراث طبيعي مستندسازيي مناسب هاروشارائه  - 2-4

الزم اسـت محـور مطالعـه،    وضع موجود محيط طبيعي در محـدوده طـرح (حـوزه آبخيـز)      سازيمستنداتبه منظور 
ه ارائه گزارش و منابع مطالعـه شـاخص مشـخص    وي، شهاداده يك گردآوريق، تكنيت آن، روش تحقين وضعييشاخص تب

  شود. ميه يتوص طبيعيراث يم مستندسازي ير براياستفاده از جدول ز. باشند
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  وضع موجود محيط طبيعي مستندسازي - 1- 2جدول 

تكنيك  روش تحقيق  شاخص  محور
 مطالعه به مربوط منبع  شيوه ارائه گزارش گردآوري

  شاخص
محدوده

جغرافيايي 
 حوضه

 حوزه آبخيز،محدوده 
  هاي اصلي حوضه،آبراهه

 هامراكز جمعيتي و راه
  متن و نقشه  اسنادي  ايكتابخانه

هاي توپوگرافي سازمان نقشه
برداري، مركز تحقيقات نقشه

  حفاظت خاك و آبخيزداري

آب و هوا و 
  شناسياقليم

بارندگي، دما، تبخير، باد، اقليم و 
  اسنادي  ايكتابخانه  اقليم منطقه بنديپهنه

متن، جدول، نقشه نقاط 
همباران، نقشه نقاط هم 

 دما، گلباد، نمودار

 شناختياقليمگزارشات 
سازمان هواشناسي و وزارت 

  نيرو

  شناسيزمين

شناسي عمومي حوضه، حساسيتزمين
 شناسيسازندها به فرسايش، زمين

 به سازندها حساسيت حوضه، عمومي
 حوضهدرموجودهايگسل و فرسايش،

  شناسي،متن، نقشه زمين  اسنادي  ايكتابخانه
  وجدولها اگراميد

ها و گزارشات سازمان نقشه
شناسي، مركز تحقيقات زمين

حفاظت خاك و آبخيزداري و 
  وزارت نيرو

 هاي رخساره و واحدها تفكيك  شكل زمين
  اسنادي  ايكتابخانه  ژئومرفولوژيك

متن، جدول، نقشه طبقات 
شيب، نقشه طبقات جهت 
جغرافيايي، نقشه طبقات 
ارتفاعي، نقشه واحدهاي 

  شكل زمين

هاي توپوگرافي سازمان نقشه
برداري و مركز تحقيقات نقشه

  حفاظت خاك و آبخيزداري

هيدرولوژي و 
  منابع آب

  اسنادي  ايكتابخانه  هاي اصليو حجم آورد آبراهه بده
متن، نموار، جدول، نقشه 

و نقشه منابع  هيدروگرافي
  آب

  نيرووزارت 

ها،ها، آبدهي چشمهها، چاهقنات
ها، ي كيفي آب چشمههاويژگي
ي كمي آب زيرزميني، هاويژگي
 ي كيفي آب زيرزمينيهاويژگي

متن، نمودار، جدول،   اسنادي  ايكتابخانه
  وزارت نيرو  نقشه منابع آب

نيمه متن، جدول، نقشه   اسنادي  ايكتابخانه  و شيميايي خاكهاي فيزيكي ويژگي  خاك
  تفصيلي خاك

و  شناسيخاكگزارشات 
قابليت اراضي وزارت جهاد 

  كشاورزي

  محيط زنده
 (منابع زيستي)

هايها، گونههاي علفي، گرامينهگونه
هاي درختي، تراكم اي، گونهدرختچه

هاي شاخص پوشش گياهي، گونه
 هاي مقدس)(بيشه

  اسنادي  ايكتابخانه

متن، جدول، عكس، نقشه 
هاي تيپجوامع و يا 

گياهي، نقشه تراكم 
  پوشش گياهي

هاي سازمان محيط نقشه
ها و زيست، سازمان جنگل

مراتع و گزارشات سازمان 
  محيط زيست

موقعيت و پراكندگي جانوران،
و نحوه مهاجرت جانوران،  هازيستگاه

، هازيستگاهبرآورد تعداد جانوران در 
و پراكندگي جانوران،  هازيستگاه

 هافهرست گونه

  اسنادي  ايكتابخانه
متن، جدول، نمودار، 

و  هازيستگاهعكس، نقشه، 
  پراكندگي جانوران

هاي سازمان محيط نقشه
زيست و گزارشات سازمان 

  محيط زيست

  ميراث طبيعي   مستندسازيي مناسب براي ارزيابي مطالعات و هاروشارائه  - 2-5

  پيشنهاد شده است.  5كميسيون جهاني سدهامفهوم جديدي است كه از سوي  4فرهنگي ارزيابي اثرات بر ميراث
  . موارد زير بايد مورد مالحظه قرار گيرد طبيعيراث ياثرات بر م يابيدر انجام مطالعه ارز

                                                      
4- Cultural Heritage Impact Assessment (CHIA) 

5- World Commission on Dams 
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 بايد تخصيص يابد.  CHIAمنابع مالي الزم براي انجام  –

 جوامع محلي بايد طرف مشورت قرار گيرند.  –

ـ  بايد همراه با پيشنهاد و توصيه اقدامات اصالحي و بهسازي همچون حفاظـت، جـا  حتما ميارزيابي  – ايي، ه جـ ب
 آوري و ثبت مستندات باشد. جمع

 تدوين گردد. 6ارزيابي اثراتبخشي از فرايند تهيه گزارش  به عنوانيك گزارش جداگانه  –

  محيطي و مطالعات مربوط به مديريت ميراث فرهنگيزيستاثرات  -2-5-1
و مطالعات مربوط به مديريت ميراث  7محيطيتجربيات جهاني بر يكپارچگي و هماهنگي مطالعات ارزيابي اثرات زيست

  اين موضوع از سه جنبه قابل بحث و بررسي است:. كنندمي تاكيد 8فرهنگي
ي مربـوط بـه   هـا د در بخش مطالعات محيطي پژوهشتوانمي محيطيزيستو اطالعات مطالعات ارزيابي  هاداده  -الف

  . ميراث فرهنگي مورد استفاده قرار گيرد
مورد تجزيه و تحليـل قـرار    EIAي هاگزارشكه اثرات و پيامدهاي آن در جايي كه تغيير شرايط محيطي (از آن  -ب

اثـرات بـر ميـراث فرهنگـي      بينـي پـيش در  EIAگذار است، مطالعات تاثيربر وضعيت ميراث فرهنگي  )گيردمي
  . د استفاده قرار گيردد مورتوانمي

بخشي تحت عنوان ارزيابي اثرات و پيامدها بـر ميـراث فرهنگـي     EIAمعمول در شرح خدمات گزارشات  به طور  -ج
  . يكپارچه شود CHMد با مطالعات توانميوجود دارد كه اين مطالعات نيز 

بـه عنـوان رويكـرد مناسـب بـراي      ي منـابع آب  هـا طرح محيطيزيستمطالعات ارزيابي اثرات  شناسيروش، رواز اين
تـاريخي و   –ي فرهنگـي  هـا محوطـه ات نامطلوب ناشي از اجـراي طـرح بـر    تاثيري هاشاخصبررسي و ارزيابي  شناخت و
 شود.ميانتخاب  و...)و اثرات نامطلوب به لحاظ مقدار، دوره زماني و موقعيت مكاني  گيرياندازهي هاشاخصطبيعي (

  اثرات ثانويه -2-5-2
صورت مسـتقيم  بر محيط طبيعي دارند. اين آثار و پيامدها به ايو گسترده منابع آب آثار و پيامدهاي متنوعهاي طرح

 -اند كه در برخي از مراجع و مĤخذ به عنوان اثرات ثانويه معرفي شده -گذارند و غيرمستقيم براي ميراث فرهنگي اثر مي
هـا و بناهـاي   ين پديده نيز به نوبه خود باعث تخريب محوطـه شود كه امثال تخريب پوشش گياهي سبب رانش زمين مي

تـري بـر ميـراث    هاي منابع آب كـه تـاثير بـيش   شود. برخي از اثرات و پيامدهاي طرحتاريخي (آثار ملموس فرهنگي) مي
  توان چنين برشمرد:فرهنگي دارند را مي

                                                      
6- IA (Impact Assessment) 

7- EIA (Enviromental Impact Assessment) 

8- CHM (Cultural Heritage Management) 
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 هاي طبيعي به زير آب رفتن اراضي و عرصه –

 وري خاك تغيير كيفيت، ساختار و ش –

 تخريب پوشش گياهي طبيعي –

 فرسايش خاك –

 ي طبيعي هازيستگاهتغيير  –

 هاي آبي)ي مصنوعي (اكوسيستمهازيستگاهايجاد  –

 زمين  لغزش و رانش –

 تغيير شكل زمين –

 هاي آبيهاي محيطناپايداري سواحل و كناره –

 تغيير پوشش و تنوع گياهي –

 تغيير تنوع زيستي جانوران درمنطقه –

 به ويژه آلودگي هوا و پسماندها  محيطيزيستهاي لودگيايجاد انواع آ –

  تغييرات محيطي -2-5-3
براي شناخت بهتر ايـن اثـرات، ضـمن    . وزن و نحوه اثر يكساني بر وضعيت ميراث فرهنگي ندارند »تغييرات محيطي«
. در جدول زير الگويي بـه ايـن   آن بر ميراث فرهنگي بايد تبيين شود تاثيري اثرات بر محيط طبيعي، سطح هاويژگيبيان 

كـرد و  يز رويـ ، نـوع طـرح و ن  يطـ يط محيست گروه مشاور، با توجه به شرايط زيالبته كارشناس محشود. منظور ارائه مي
نمـوده و  ل يرا جـرح و تعـد   يشنهاديپ هايشاخصاز  ين و بعضييرا تع تريبيش هايشاخصممكن است  ينظر ديدگاه

ـ يـ دق ييالگـو به  تغييراتي در اين جدول ايجاد نمايد تابراي مطالعه مورد نظر  امـر و   ياثـرات در ابتـدا   ييشناسـا  رايق ب
  بد.ايدست  هاآنو برآورد  يبندتياولو

  طبيعي محيط بر آب منابع ياهتاثيرات طرح -2- 2 جدول

  تاثيرات
شدت  دوره زماني نوع

تاثير قابل
  1انتظار

غير قابل  پذيربرگشت  گيرياندازهشاخص 
دوره دوره ساخت برگشت

 برداريبهره
به زير آب رفتن اراضي و 

هايي كه بـه زيـر آبمساحت اراضي و عرصه -  زياد          هاي طبيعيعرصه
  خواهند رفت

تغيير كيفيت، ساختار و 
 متوسط          شوري خاك

 هـاي خـاك  شـيميايي  و فيزيكي خصوصيات -
 آن تغييرات بينيپيش و مطالعه مورد محدوده

تخريب پوشش گياهي 
 زياد          طبيعي

   پاكتراشيمساحت -
  گياهي پوشش نقشهتغييرات -

                                                      
1- H اثر با شدت زياد؛ :M اثر با شدت متوسط؛ :L اثر با شدت كم و :Uاثر نامشخص : 
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  طبيعي محيط بر آب منابع يهاتاثيرات طرح -2- 2 جدولادامه 

  تاثيرات
شدت  دوره زماني نوع

تاثير قابل
  1انتظار

غير قابل  پذيربرگشت  گيرياندازهشاخص 
دوره دوره ساخت برگشت

  برداريبهره

 زياد          رانش و لغزش زمين

هــاآن شــيب ميــزان و جهــت و ســازندهانــوع
ــت ــاگســل موقعي ــداد و ه ــا،آن امت ــت ه موقي

   هاواريزه
دامنـه  و شـدت (لغـزش   و رانش خطر وردآبر -

  )لغزش ورانش

ي هازيستگاهتغيير 
 متوسط       طبيعي

حسـب  بـر  هازيستگاه شكل و مساحت تغيير -
 قابـل  پارامترهـاي  سـاير  يـا  بارنـدگي  يا ارتفاع
  گيرياندازه

ي هازيستگاهايجاد
هاي مصنوعي (اكوسيتم

  آبي)
  مصنوعي يهازيستگاه مساحت - متوسط       

  زمين شكل تغييرات نوع و مساحت - زياد      تغيير شكل زمين
ناپايداري سواحل و 

  ناپايداري دامنه و شدت - زياد     هاي آبيهاي محيطكناره

  خصوصيات ژئو فيزيكي محدوده- زياد      زلزله القايي
تغيير تنوع زيستي 
 متوسط         جانوران در منطقه

، نقشــه پراكنــدگيهــازيســتگاهفــون، نقشــه  -
  هاي تنوع زيستيجانوران، شاخص

هاي ايجاد انواع آلودگي
(سرو صدا، محيطيزيست

  گرد و غبار)
 زياد        

  coو noXو 2soذرات معلق و گازهاي -
  زباله و نخاله حجم -

  

  اثرات تغيير عوامل محيطي -2-5-4
ي ناشي از تغيير عوامل محيطي بر ميراث فرهنگـي موضـوع بسـيار مهمـي اسـت كـه در       هاآسيبشناخت و مديريت 

البته روشن است كه هر . برخور دار شده است ايهبا طرح موضوع تغييرات آب و هوايي از اهميت ويژ به ويژهساليان اخير 
 هـا، آناين عوامل و تغييـر   تاثيرو  گيردميدر معرض عوامل محيطي قرار  گيريشكلخي بالفاصله پس از ياثر كالبدي تار

 . رساندميي تاريخي آسيب ها، ابنيه و يادمانهامحوطهبه 

  اثيرات است: آسيب و لطمه به آثار تاريخي ناشي از دو دسته پيامد و ت
هـاي تـاريخي   طور مستقيم بر كالبد و منظر محيطي محوطـه هتواند بتاثيرات و پيامدهاي مداخله و تغييرات مي  -الف

  آسيب و لطمه برساند.
هـا و  طور غيرمستقيم بر كالبد، بستر و محيط طبيعي محوطـه هتواند بتاثيرات و پيامدهاي مداخله و تغييرات مي  -ب

  و لطمه برساند. آثار تاريخي آسيب
                                                      

1- H اثر با شدت زياد؛ :M اثر با شدت متوسط؛ :L اثر با شدت كم و :Uاثر نامشخص : 
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  هاي معرف پديدهاثرات شاخص -2-5-5
هاي معـرف پديـده   ها بر اساس ارزيابي اثرات هر فعاليت پروژه بر تغييرات شاخصشناسي پروژهمتدولوژي كلي آسيب

هـاي زيـر بـراي انجـام     مورد تاثير (محيط طبيعي، محوطه تاريخي، محـيط اقتصـادي و ...) اسـت. در ايـن رويكـرد گـام      
  روژه بايد اجرا شود:شناسي پآسيب
بايـد در   تاثيرپـذير و حوزه آبخيز به عنـوان محـدوه   و غيرمستقيم مستقيم  تاثيرمرزهاي پروژه به عنوان محدوه   -الف

 . مطالعات محيطي تعريف و مشخص شوند

يي چـون  هـا شـاخص پروژه بر محيط طبيعي اسـت،   »آسيب«ي معرف: مثال اگر هدف شناخت هاشاخصتعريف   -ب
ي معـرف تعريـف   هـا شـاخص ي، تنوع زيستي، فرسايش خاك و يـا كيفيـت منـابع آب بـه عنـوان      پوشش گياه

  . گردندمي
روند تغييرات شاخص معرف بدون اجراي پروژه: اين بخش كه معموال حجم  بينيپيششناخت وضعيت موجود و   -ج

و پارامترهـا در   هـا شاخصدهد به تعريف و تعيين مقدار و ميزان از گزارشات و مستندات را تشكيل مي ياعمده
پردازد مانند سطح پوشش گياهي (هكتار)، مشخصات فيزيكي و شيميايي منـابع آب سـطحي و   وضع موجود مي

  . هاي آتيروند تغييرات آن در سال بينيو ... پيشزير زميني 
ي پروژه است: در اين گام، از ابزارهاي چـك  هافعاليتكه ناشي از  هاشاخصتغيير در هريك از  شناخت و تعيين  -د

ي هـا فعاليـت مثال آثار راهسازي (به عنوان يكي از شود. مياستفاده  هانقشهگذاري ليست، ماتريس و يا روي هم
ر مـوارد پـيش گفتـه، كـاهش     دشـود.  ميپروژه) بر سطح پوشش گياهي، يا كيفيت منابع آب شناسايي و تبيين 

  .سطح پوشش گياهي و يا افزايش كدورت منابع آب سطحي از جمله آن آثار هستند
كـه معمـوال   . اسـت  هاشاخصنظر كارشناسي است، تعيين وزن و اهميت هر تغيير در  تربيشين گام، كه ترمهم  -ه

ت تغيير (مثال تخريب كامل تا تغيير برآوردي از دامنه تغيير (مثال چه سطحي از پوشش گياهي) و شد صورتبه
ي كـامپيوتري،  هـا برنامـه البته در ساليان اخير تالش گرديده با استفاده از . گرددپوشش گياهي) بيان مي جزيي

  . خارج شود »نظر كارشناسي«گذاري (منفي يا مثبت) مقداري و كمي شده و از حالت كيفي و اين ارزش

  ارزيابي ريسك -2-5-6
در ايـن روش ريسـك   . اسـت  1ابنيه تاريخي، ارزيـابي ريسـك   ها وبه محوطه لطمه وورد آسيب روش تكميلي براي برآ

اين روش به شود. ميشده محاسبه و تعريف  بينيپيشضرب احتمال بروز آسيب در شدت حاصل صورتبهآسيب يا خطر 
ك پديده طبيعي) و ريسك آسيب بـه  اطالعات كمي نياز دارد در اين ارتباط مطالعات بسياري در زمينه زلزله (به عنوان ي

                                                      
1- RA (Risk Assessment) 
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بر بروز زلزله  تاثير، سدسازي به ويژهي منابع آب هاطرحيكي از پيامدهاي  كهاينبا توجه به . آثار تاريخي انجام شده است
  . د با استفاده از اين مدل صورت گيردتوانمياست، تبيين اين موضوع 

در انجـام و نظـارت بـر مطالعـات ميـراث       مدخلذيو نهادهاي  هاسازمانيت مسوولوظايف و  - 2-6
  طبيعي  

 قــانون تشــكيل ســازمان ميــراث فرهنگــي و گردشــگري  2تبصــره مــاده و اجرايــي  نامــهآيــين 5بــر اســاس مــاده 
، ي ميراث فرهنگيهاسازماني روساطور مشترك به تصويب طبيعي كشور به برداري پايدار از ميراثي بهرههادستورالعمل
به اين ترتيب، در بحـث  . رسد، مراتع و آبخيزداري كشور ميهاو گردشگري، حفاظت محيط زيست و جنگل صنايع دستي

 ،هـا جنگـل  سازمان( كشاورزي جهاد وزارتهاي طبيعي، عالوه بر سازمان ميراث فرهنگي، سازمان محيط زيست و ميراث
  روند. مدخل به شمار ميهاي ذياز جمله سازمان )كشورآبخيزداري  و اتعمر

 سازمان حفاظت محيط زيست -2-6-1

يي از سـرزمين  هـا و مديريت پهنـه  ريزيبرنامه، متولي 1353بر اساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 
ي منطقه شكار ممنـوع، رودخانـه   هابا عنواننواحي ديگري نيز اند. هايران است كه به عنوان مناطق چهار گونه مصوب شد

در حـالي كـه تـاالب    . گاه زيست كره تحت مديريت اين سازمان قرار دارندو ذخيره الملليبينحفاظت شده، تاالب، تاالب 
حفاظـت از طبيعـت    المللـي بينزيست كره از جمله طبقات حفاظتي تعريف شده از سوي مجامع  گاهذخيرهو  الملليبين

 . آيدميبقه شكار ممنوع از ابتكارات ملي به شمار هستند، ط

 ها، مراتع و آبخيزداري كشور)وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل -2-6-2

و حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلـي كشـور، پهنـه و    » ها و مراتع كشورجنگل«با توجه به مفاد قوانين 
هاي گياهي تحت هاي جنگلي و برخي از گونهگاهمراتع و يا ذخيرهها و هاي منابع طبيعي كشور تحت عنوان جنگلعرصه

ها اگرچه با هدف حفظ ها، مراتع و آبخيزداري كشور) قرار دارد. اين عرصهحفاظت وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل
هـاي خـاص   يـل ارزش برداري پايدار از منابع طبيعي تحت حفاظت قرار دارند، اما بـه دل منابع آب و خاك كشور و يا بهره

هاي باستاني خزري با قدمتي بيش از يك ميليون سال) و يا موثر كه نوعا بازمانده اعصار كهن (مانند جنگلمحيطي و اين
ميـراث  «بايـد تحـت عنـوان    هاي بلوط زاگـرس) مـي  اند (مانند جنگلگيري تاريخ و تمدن ايران زمين بودهدر نحوه شكل

  د توجه قرار گيرند.در مطالعات مربوطه مور» طبيعي
  





 

  3فصل 3

قوانين مرتبط، شناسايي و مستندسازي 
آثار، ارزيابي تاثيرات و مسووليت 
  نهادها با رويكرد اجتماعي
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  تاثيرات و مسووليت نهادها با رويكرد اجتماعيقوانين مرتبط، شناسايي و مستندسازي آثار، ارزيابي  -سومفصل 

 تشخيص و شناسايي قوانين و مقررات مرتبط و موثر با رويكرد اجتماعي - 3-1

 نظـر،  مورد طرح به توجه با كه است ضروري آب، منابع يهاطرح فرهنگي ميراث مطالعات مشاور اجتماعي كارشناس
 همچنين. نمايد لحاظ خود مطالعه در و نموده شناسايي را نگيفره ميراث اجتماعي يهاجنبه با مرتبط مقررات و قوانين

 در طـرح  پيشـنهادات  و شـده  رعايـت  قـانوني  الزامات ارتباط، اين در كه كند حاصل اطمينان قوانين معرفي و شناخت با
 رسـيده  تصـويب  به عام و كلي به طور فرهنگي، ميراث به مربوط آور الزام قوانين از بسياري. گيرندمين قرار هاآن با تقابل
 را دارنـد  تاكيـد  اجتماعي مباحث بر كه مواردي از برخي اما ،شودمي شامل را طبيعي و معنوي مادي، ميراث انواع و است
  :برشمرد چنين توانمي

 يهـا بررسـي  ،قانون اين سوم ماده از مختلف بندهاي اساس بر: كشور فرهنگي ميراث سازمان اساسنامه قانون –
 كشـور  مختلـف  مناطق بومي فرهنگ شناخت و زيستي شناسي انسان شناسي، مردم يهاپژوهش ،نگاريمردم

 ،)5 بند( هاآن رشد و احيا حفظ، جهت الزم امكانات آوردن فراهم و سنتي هنرهاي زمينه در پژوهش ،)4 بند(
 فرهنگـي  ميـراث  جـز  و بوده تاريخي - فرهنگي يهاارزش داراي كه اموالي كليه گرفتن اختيار در و شناسايي
 در مشـاركت  بـه  مـردم  تشـويق  و) 9 بنـد ( اسـت  شـده  ضبط مسوول يهادستگاه توسط و گرددمي محسوب
 سـازمان  وظـايف  از) 20 بنـد ( آن بـر  نظـارت  و فرهنگـي  ميراث احيا و حفظ ،شناسايي به مربوط يهافعاليت
  . 1است كشور فرهنگي ميراث

 جامعـه  يـافتگي  توسـعه  سـند،  اين در: 2شمسي هجري 1404 افق در ايران اسالمي جمهوري اندازچشم سند –
  . است شده بيان خود تاريخي و جغرافيايي فرهنگي، مقتضيات با متناسب ،اندازچشم اين افق در ايراني

 دادن نشان براي اصلي سند كه هابرنامه اين همه در: كشور اجتماعي و اقتصادي توسعه پنجساله برنامه قوانين –
 مختلـف  يهـا جنبـه  بـا  ارتباط در متعددي مواد است، نظر مورد دوره طول در كشور جانبه همه توسعه مسير
به عنـوان مثـال   . هستند اجتماعي مباحث به مربوط هاآن از مواردي البته كه دارد وجود فرهنگي ميراث حفظ

 ضـرورت  بـه  آن مختلـف  بندهاي در و است ايراني ـ اسالمي فرهنگ عنوان داراي پنجم برنامه از اول فصل در
 ابعاد برنامه، قانون مختلف بندهاي در. است شده تاكيد مختلف نهادهاي توسط كشور فرهنگي ميراث به توجه

 مـواد  طـرح،  نـوع  بـا  رواين از است، شده اشاره مختلف مناطق به مواردي در و فرهنگي ميراث حفظ گوناگون
  . شوندمي معرفي و استخراج كشور توسعه يهابرنامه از الزم قانوني

 مهمـي  تاثيرات توسعه هايطرح اجراي كهاين به توجه با: كشور كالن و مهم هايطرح فرهنگي پيوست نامه نظام –
 نتـايج  هـا طـرح  گونـه ايـن  پيامـدهاي  و آثار به توجهي بي و كندمي ايجاد افراد زندگي شيوه و جامعه فرهنگ در

 فرهنگـي  پيامـدهاي  و آثـار  رصـد  لـذا  دارد، دنبال به اجتماعي و فرهنگي يهازمينه در جبراني غيرقابل و زيانبار
                                                      

  )/91528http://rc.majlis.ir/fa/law/showاسالمي (هاي مجلس شوراي سامانه قوانين در سايت مركز پژوهش -1
  )/132295http://rc.majlis.ir/fa/law/showهاي مجلس شوراي اسالمي (سامانه قوانين در سايت مركز پژوهش -2
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 ايمسـاله  جامعـه  در شـده  ذكـر  مـوارد  غيرمسـتقيم  يـا  مستقيم اثرگذاري به توجه و اقدامات و هاپروژه ها،طرح
 بعضـا  و معضـالت  پيـدايش  و نـامتوازن  توسـعه  باعـث  موضـوع  اين به توجه عدم و است ناپذيراجتناب و ضروري
 بـر ). نظامنامـه  مقدمـه ( شودمي اجتماعي و خانوادگي فردي، مختلف موضوعات و سطوح در فرهنگي يهابحران
 و كشـور  فرهنگـي  مهندسـي  نقشـه  اساس بر است شده موظف دولت توسعه، پنجم برنامه قانون از 2 ماده اساس

  .  3نمايد اقدام جديد و مهم هايطرح براي فرهنگي پيوست تهيه به نسبت فرهنگي پيوست نظامنامه
 در و سرزمين آمايش ملي يهاگيريجهت آن در كه وزيران هيات مصوبه اين در: سرزمين آمايش ملي ضوابط –

 بـر  ،هـا محروميت رفع با همراه است شده تنظيم ايران اسالمي جمهوري اندازچشم سند فضايي تبيين راستاي
 فرهنگي ميراث از حراست مصوبه، اين 1 ماده از 13 بند اساس بر. است شده تاكيد فرهنگي ميراث از حراست

 يـا  و نمـودن  محـدود  ميراثي، مالحظات به توجه با كه هاييمحدوده در ويژه به ،فعاليت و جمعيت استقرار در
 بـه  سـرزمين  آمايش ملي يهاگيريجهت در موثر عوامل از يكي عنوان به ،است الزامي هاآن در توسعه تسريع
  . 4رودمي شمار

 كشـور  انـداز چشم سند راستاي در كه سندها اين در: هااستان فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ملي سند –
 و توسـعه  بلندمـدت  راهبردهـاي  اهداف، اند،شده تهيه كشور يهااستان از كدام هر سطح در و 1404 سال در

 يهـا جلوه و فرهنگي ميراث وضعيت از تصويري طبيعتا سندها، اين در. است شده مشخص داراولويت اقدامات
 مراجعـه  ارتبـاط،  ايـن  در. رونـد مـي  شـمار  بـه  االجـرا  الزم كـه  شـود مـي  ارائه استان توسعه مسير در مختلف

 و مصـوب  اي منطقـه  و اسـتاني  جـامع  يهاطرح همچنين و استان آمايش يهابرنامه به اجتماعي كارشناسان
  .باشدمي الزامي مربوطه قانوني الزامات استخراج

                                                      
  )/851663http://rc.majlis.ir/fa/law/showهاي مجلس شوراي اسالمي (سامانه قوانين در سايت مركز پژوهش -3
  )/124494http://rc.majlis.ir/fa/law/showهاي مجلس شوراي اسالمي (وانين در سايت مركز پژوهشسامانه ق -4
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  ين قوانين و مقررات مرتبط و موثر  ترمهموظايف كارشناس اجتماعي ميراث فرهنگي در ارتباط با 
هـاي مـورد نظـر    بررسي وضعيت اجراي اين قانون در محـدوده  :كشور فرهنگي ميراث سازمان اساسنامه قانون –

 آب طرح منابع

بررسـي وضـعيت اجـراي ايـن سـند در      : شمسي هجري 1404 افق در ايران اسالمي جمهوري اندازچشم سند –
  آب هاي مورد نظر طرح منابعمحدوده

بـا مباحـث    آب بررسي و انطباق اجراي طرح منـابع : كشور اجتماعي و اقتصادي توسعه پنجساله برنامه قوانين –
 سالهي پنجهابرنامهاجتماعي و فرهنگي 

هـاي  راي اين نظامنامه در محدودهبررسي وضعيت اج: كشور كالن و مهم هايطرح فرهنگي پيوست نامه نظام –
 آب مورد نظر طرح منابع

 ملي با مباحث اجتماعي و فرهنگي ضوابط آب بررسي و انطباق اجراي طرح منابع: سرزمين آمايش ملي ضوابط –
  آمايش

 مباحـث  بـا  آب منـابع  طـرح  اجراي انطباق و بررسي :هااستان فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ملي سند –
  توسعه استان ملي سند فرهنگي و اجتماعي

  آب هاي منابعبررسي ساير اسناد قانوني باالدست با توجه به موضوع طرح –

  شناسايي ميراث فرهنگي با رويكرد اجتماعي - 3-2

پيش از بيان اهميت و روش شناسايي ميراث فرهنگي با رويكرد اجتماعي الزم است در باره چگونگي معرفـي و شـرح   
  اي) و تعيين مرزهاي مورد مطالعه توضيحات الزم ارائه شود. ام توسعهدقيق طرح منابع آب (اقد

  اجتماعي رويكرد با فرهنگي ميراث مطالعات در آب منابع طرح دقيق شرح و معرفي -3-2-1
معرفي و شرح دقيق  ميراث فرهنگي با رويكرد اجتماعي در طرح منابع آب، ضرورت دارد تا تردقيقبه منظور شناخت 

هاي عمومي طرح از نظر فيزيك پروژه و چگونگي فراينـد  ي منابع آب با رويكرد اجتماعي نيز در كنار معرفي جنبههاطرح
محورهايي كه بايستي در معرفي و شرح طـرح در   ي فني مهندسي انجام گرفته، صورت بگيرد.هاگروهانجام آن كه توسط 

، شـرايط و بسـترهاي   هـا ويژگـي وجه قـرار گيـرد نـاظر بـر     ي منابع آب مورد تهاطرحمطالعات اجتماعي ميراث فرهنگي 
اي كه اطالعات به دست آمده بتواند به طرح است به گونهاجتماعي و فرهنگي طرح و جامعه هدف مستقر در محدوده آن 

. بـه  بيانجامـد  هـا طـرح  گونـه اينر نوع، دامنه و قلمرو اجتماعي مرتبط با مطالعات ميراث فرهنگي تتشريح و تبيين دقيق
عبارتي ديگر محورهاي مورد مطالعه در معرفي طرح منابع آب با اين رويكرد، بايستي اطالعاتي را فراهم نمايد كـه نتـايج   
آن مرتبط با ابعاد اجتماعي ميراث فرهنگي باشد. الزم به ذكر است معرفي و شناخت طرح مبتني بر محورهاي ذكرشـده،  



 هاي منابع آبدستورالعمل مطالعات ميراث فرهنگي طرح  07/11/94  50

 

 العه صورت گيرد كه در بخش بعدي نحوه تعيين آن مشخص شـده اسـت.  بايستي در چارچوب مرزهاي محدوده مورد مط
  . 5را در معرفي و شرح دقيق طرح لحاظ نمايد زيرضرورت دارد مشاور اجتماعي ميراث فرهنگي طرح، محورهاي 

  شده) طرحي شهري و روستايي مستقر در محدوده مورد مطالعه (مرزهاي تعيينهاگاهسكونتمعرفي اجمالي  –
(تعداد، نسبت جنسي، مهـاجرت،   طرح) شدهتعيين مرزهاي( مطالعه مورد محدوده در شناختيجمعيت يهاويژگي –

  رشد جمعيت، بعد خانوار، وضعيت شغلي، ميزان باسوادي، ميزان اشتغال و بيكاري و ساير موارد مرتبط)
(تنـوع قـوميتي، زبـاني و مـذهبي      طرح) شدهتعيين مرزهاي( مطالعه مورد محدوده دري جامعه شناختي هاويژگي –

  ها)ساكنان، پايگاه اجتماعي و اقتصادي ساكنان، منشا اصلي ساكنان و ساير موارد مرتبط بر اساس مناطق و طرح
  توجيهات اجتماعي طرح (ضرورت اجراي طرح از نظر اجتماعي) –
  پيشينه اجراي طرح در منطقه –
  نفوذ در اجراي طرح و ذي نفعي ذيهاگروهمعرفي  –
  ميزان و نوع مشاركت جمعيت بومي در اجراي طرح بر اساس اسناد و نتايج مطالعات مرتبط –
  مرتبط مطالعات جينتا وهاي جمعيتي احتمالي بر اساس اسناد معرفي جابجايي –
 جينتـا  وبـر اسـاس اسـناد    ...  اجراي طـرح و  اجتماعي يهاريسك و هاپيامد ي انجام شده در بارههابينيپيش –

  مرتبط مطالعات
آب انجام مي شـوند، امـا الزم اسـت     منابع يهاطرحبسياري از موارد ذكر شده، احتماال در گزارش مطالعات اجتماعي 
اجتماعي، مباحث  رويكرد با ي مورد مطالعههامحدودهكارشناس ميراث فرهنگي با رويكرد حفظ ميراث شناسايي شده در 

  رفي طرح مورد توجه قرار دهد.باال را در مع

 يين مرزهاي محدوده مورد مطالعه با رويكرد اجتماعيتع -3-2-2

ي منابع آب، كارشناسـان مطالعـات اجتمـاعي، در مقايسـه بـا ديگـر       هاطرحدر مطالعات مربوط به ميراث فرهنگي در 
ي روبـرو هسـتند. بـراي مثـال اغلـب اوقـات، مرزهـاي مطالعـه         تروسيعي كارشناسي با مرزهاي جغرافيايي بسيار هاگروه

اطمينـان   هـا آن. اگر شودميان، در عرصه (مداخله) يا نقاط و خطوطي است كه عمليات عمراني در آن اجرا شناسباستان
وجود ندارد و يا در حريم طرح اثر خاصي  شناسيباستانحاصل كنند كه مثال چند متر بعد از كانال احداثي، هيچ نوع اثر 

، اما در مطالعات اجتماعي ميراث فرهنگي، مرزها با در نظر گرفتن شودميپايان يافته تلقي  )مداخله( عرصه حوزهنيست، 
هاي احداثي زندگي كنند يي كه چند كيلومتر آن سوي كانالهاگاهسكونتيي كه ممكن است در هاانسانموقعيت استقرار 

ـ مـي آب، تعيين شود. تعيين مرزهاي جغرافيايي مطالعات اجتماعي ميراث فرهنگي مستقر در محدوده طـرح منـابع    د توان
  ي منابع آب، بسيار متفاوت باشد. هاطرحبراي انواع 

                                                      
  هاي منابع آب استخراج كرد.توان از مطالعات اجتماعي طرحالزم به ذكر است كه بخش زيادي از اطالعات مورد نياز در اين زمينه را مي -5
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ـ مـي در ارتباط با ميـراث فرهنگـي    –ي عمراني هاطرحهمچون ديگر  -ي منابع آب هاطرح ي هـا گـروه د بـر روي  توان
هسـتند كـه    هـا گـروه يكسان نيسـت، تنهـا معـدودي از     هاگروهبراي همه  تاثيرگذار باشد، اما اين تاثيرمختلف اجتماعي 

ي منابع هاطرحرا پذيرا هستند. بنابراين تعيين مرزهاي مطالعات اجتماعي ميراث فرهنگي در  هاآنين ترمهمين و تربيش
د بر اساس الگوهاي مبتني بر تجربه و مباني نظري مقتضي توانمياز طرح است كه  متاثرآب، نيازمند مالحظه اجتماعات 
جتماعي نقش مهمي در تعيين كردن مرزهاي مطالعه دارد لذا استفاده از برخي الگوها و انتخاب شود. تجربه كارشناسان ا

اي در تعيـين مرزهـاي جغرافيـائي مطالعـات اجتمـاعي ميـراث       د نقش قابـل مالحظـه  توانميمالحظات مفهومي و نظري 
  فرهنگي داشته باشد.

تواند . البته گروه مشاور ميشودميه پيشنهاد در دستورالعمل حاضر دو روش براي تعيين مرزهاي محدوده مورد مطالع
  س منطق و استدالل انتخاب نمايد.ي ابتكاري ديگري را بر اساهاروشي نو و يا هاروش

  ايات اجتماعي اقدامات توسعهتاثيريابي در مطالعات ارزيابي ي دامنههاروشروش اول:  - 3-2-2-1
تماعي يكي از راهكارهاي مناسب در تعيين مرزهاي محـدوده  ات اجتاثيريابي مطالعات ارزيابي استفاده از الگوي دامنه

محدوده اجتماع هدف را در سه حـوزه عرصـه (مداخلـه)، بالفصـل (حـريم) و       توانميمورد مطالعه است كه بر اساس آن 
ا هـ خارج از حريم ميراث فرهنگي واقع در محدوده طرح منابع آب تعيين كرد. در اين روش، انتخاب هر يك از اين حـوزه 

ات مثبت يا منفي خـود را اشـاعه   تاثيرتواند اي مياي در صورت اجرا تا چه شعاع و دامنهاي است كه اقدام توسعهبه گونه
ات اوليه (مستقيم)، ثانويه (غيرمستقيم) و انباشتي (فزاينـده) و يـا   تاثيراي معموال در سه گروه ات اقدام توسعهتاثيردهد. 
تواند بـا  . بر اساس اين الگو، گروه مشاور ميشودميبررسي  تاثيراساس شدت و ضعف  هاي مقتضي ديگري بربنديتقسيم

اين رويداد بر اجتماعات و  تاثيررساني طرح منابع آب به ميراث فرهنگي و تخريب، تهديد و يا آسيب تاثيرتوجه به ميزان 
انتخاب نمايد. بـراي مثـال زيـر آب رفـتن يـك      هاي مطالعه را ي ذينفع آن واقع در سه محدوده، مرزها يا حوزههاگروهيا 

از آن اسـتفاده   روسـتاييان قبرستان يا واقع شدن آن در مخزن خروجي يك سد كه متعلق به يك روستاسـت و فقـط آن   
ات طرح فراتر از حوزه عرصه (مداخلـه)  تاثيرانگيزد. از اين رو هايي را با آن طرح فقط در آن روستا برميكنند، مخالفتمي

و ضرورت دارد مطالعات اجتماعي مرتبط با چنين ميراثي فقط در اجتماع مستقر در آن روستا انجام گيرد. برعكس  نبوده
اي در مسير احداث يك سد واقع شود و با احداث سد آن بارگاه زير آب بـرود. در ايـن جـا    زادهممكن است كه بارگاه امام

وعه روستائي و يا شهري كه در عرصه و حريم ميـراث فرهنگـي   ات ناشي از چنين رويدادي ممكن است به يك مجمتاثير
هـاي مطالعـه   هاي منفي و اعتراضات گوناگوني را در ابعاد مختلف برانگيزد از اين رو قاعدتا حـوزه هستند، برسد و واكنش

منـابع   ؛ ونكلـي و ديگـر  1389در خصوص استفاده از اين روش به فاضـلي،   تربيشيابد. براي كسب اطالعات گسترش مي
 اجتماعي مراجعه شود. اتتاثيريابي در مطالعات ارزيابي موجود در حوزه دامنه
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  روش دوم: تعيين مرزهاي مطالعه بر اساس جايگاه مادي و معنوي ميراث فرهنگي  -3-2-2-2
هـاي  ات، حـوزه تاثيراين روش در واقع با الهام از روش اول ساخته شده است به اين صورت كه به جاي ارزيابي ميزان 

ها مانند روش اول در سـه محـدوده   . اين حوزهشودمياهميت ميراث فرهنگي بر اساس جايگاه مادي و معنوي آن تعيين 
 راثيـ م ات اجتماعيمطالع محدوده يمرزهاشوند. در اين روش عرصه، حريم و خارج از حريم ميراث فرهنگي انتخاب مي

ي مـذهبي،  هـا ارزش(ميزان اهميت اقتصادي) و معنوي (ميزان اهميت از نظر  مادي با توجه به اهميت يا جايگاه يفرهنگ
اي كـه ايـن   گردد به گونهبر اجتماع يا اجتماعات هدف تعيين مي يفرهنگ راثيمهويت ملي، محلي و سياسي و تاريخي) 

ي نفوذ خود را از نظر اطمينان حاصل گردد كه ميراث فرهنگي واقع در محدوده منابع آب حداكثر در چه مقياس جغرافيائ
 وضـع  بتـوان  تـا گذاري را در ابعاد مـذكور دارد  تاثيرمادي و معنوي گسترانيده به عبارتي ديگر در چه اجتماعاتي حداكثر 

منابع آب  طرح اتيعمل ياجرا از يناش اتتاثير بينيپيش و برآوردبه  ورا از نظر اجتماعي شناخت  يفرهنگ راثيم موجود
از اين رو ميراث فرهنگي واقع در محدوده آب، ممكن است اجتماعات گونـاگوني را از  . افتي دست قيدق ياگونه به آن بر

قرار دهد بنابراين تعيين مرزهاي جغرافيايي مطالعه ميراث فرهنگي با رويكـرد اجتمـاعي    تاثيرنظر مادي يا معنوي تحت 
ت. در مـاتريس ذيـل، شـيوه انتخـاب هـر يـك از       نيازمند بررسي دقيق جايگاه ميراث فرهنگي در اجتماعات گوناگون اس

هـا از  ها با توجه به جايگاه ميراث فرهنگي نشان داده شده است. در صورتي ميـراث فرهنگـي در هـر يـك از حـوزه     حوزه
اهميت و يا جايگاه مادي و يا معنوي در سطح متوسط و به باال برخوردار باشد الزم است مطالعـات اجتمـاعي مـدنظر در    

  قع در آن حوزه انجام گيرد.اع وااجتم

  ماتريس تعيين مرزهاي مطالعه بر اساس جايگاه مادي و معنوي ميراث فرهنگي واقع در طرح منابع آب - 1- 3جدول 
 حوزه ميراث فرهنگي

  خارج از حريم (فراگير)  حريم (بالفصل)  عرصه (مداخله)  جايگاه ميراث فرهنگي
  ميزان اهميت  مولفه

  اقتصادي

      ميزان اهميت
      باال

      متوسط
      ينيپا

  اقتصادي

      ندارد
      باال

      متوسط
      ينپاي

  ارزش مذهبي

      ندارد
      باال

      متوسط
      ينپاي
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  ماتريس تعيين مرزهاي مطالعه بر اساس جايگاه مادي و معنوي ميراث فرهنگي واقع در طرح منابع آب -1- 3جدول ادامه 
 فرهنگي حوزه ميراث

  خارج از حريم (فراگير)  حريم (بالفصل)  عرصه (مداخله)  جايگاه ميراث فرهنگي
  ميزان اهميت  مولفه

  اهميت آن در هويت ملي

      باال
      متوسط

      ينيپا
      ندارد

اهميت آن در اجتماع محلي از نظر 
  هويتي

      باال
      متوسط

      نييپا
      ندارد

 

  ات اجتماعي در تعيين محدوده تاثيريابي ارزيابي مثال: استفاده از الگوي دامنه
و در  گيـرد مـي قبرستاني قديمي واقع در يك روستا كه براي آنان خيلي با ارزش است در مخزن (درياچه) سـد قـرار   

ن همـان روسـتا دفـن    آن قبرستان به زير آب خواهد رفت. در ايـن قبرسـتان فقـط مردگـا     صورتي كه سد احداث گردد،
وابسـتگي بـه ايـن قبرسـتان ندارنـد. از ايـن رو تعيـين مـرز          گونـه هـيچ و روستاها يا ساير اجتماعات اطراف آن  شوندمي

روستايي اسـت   ،گيردميجغرافيايي مطالعات اجتماعي اين نوع ميراث فرهنگي كه در محدوده طرح منابع آب (سد) قرار 
ي امـامزاده يـا بنـاي مقـدس ديگـري باشـد كـه مـردم         ما اگر اين گورستان در حاشـيه كه به آن قبرستان وابسته است. ا

بايـد   كـه آنگيرنـد، ضـمن   ي طرح قرار مـي كنند، تمامي آن روستاها در محدودههاي منطقه نيز به آن مراجعه ميآبادي
  سازد. رمتاثتواند افكار عمومي را تر نيز ميهاي وسيعدرنظر داشت شهرت مكان مقدس در محدوده

  
شده براي تعيين مرزهاي محدوده مطالعاتي ضرورت دارد تا از منـابع ذيـل   ي انتخابهاروشدر استفاده از هر كدام از 

  اطالعات مورد نياز را اخذ كرد:  تردقيقيابي به مرزهاي جهت دست
كند ميـراث مربوطـه از   هاي متولي در ميراث فرهنگي كه مشخص ميبررسي و ارزيابي اسناد آرشيوي سازمان –

 چه جايگاه اقتصادي و يا ارزشي برخوردار است. 

مراجعه به مطلعان كليدي متخصص و يا محلي كه مرزهاي ميراث فرهنگي را از نظر معنـوي و مـادي تـا چـه      –
ند مرزهاي نفوذ آن را در اجتماعات توانميزاده به راحتي خادمان و زوار يك امامكنند. مثال مقياسي برآورد مي

  مختلف تخمين بزنند. 

  شناسايي ابعاد اجتماعي مرتبط با ميراث فرهنگي  -3-2-3
ي منـابع آب، بـر اسـاس چـارچوب مفهـومي      هاطرحشناسايي وضعيت موجود ميراث فرهنگي با رويكرد اجتماعي در 

قبيل مطالعات، نيازمند مالحظه و بررسي محورهاي گوناگوني است كه در ادامه به برخي از ايـن   رويكرد اجتماعي در اين
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اشاره خواهد شد. مشاور طرح بر اساس شرايط طرح، ميراث فرهنگي و اجتماع هـدف   هاآنهاي عملياتي مولفهمحورها و 
هاي عملياتي ارائـه  مولفهنموده و يا محورها و د محورهاي ديگري را لحاظ و مطالعه توانميدر نقاط مكاني و زماني خاص 

  شده را جرح و تعديل نمايد. 
مشاور بايد به بررسي محورها و موضوعاتي از ميراث فرهنگـي بپـردازد    در رويكرد اجتماعي مطالعات ميراث فرهنگي،

اي يـا پديـده   مسـاله كـه   شـود مـي اي بررسـي  كه پاسخي اجتماعي دارند. در واقع ميراث فرهنگي در اين رويكرد به گونه
 متـاثر اي اجتماعي شود و اجتمـاع هـدف را   اجتماعي تلقي شده است. بنابراين زماني كه ميراث فرهنگي تبديل به پديده

گفت كه موضوعات و ابعاد مرتبط با آن در طرح منابع آب ضرورت دارد مطالعه شود؛ زيرا كارفرمايـان بايـد    توانمي كند،
هاي مردمي در از ميراث فرهنگي را برانگيخته است. براي مثال برانگيختن واكنش متاثركه اجتماع  منتظر اتفاقاتي باشند

صورت امكان تخريب ميراث فرهنگي در اثر توسعه منابع آب منجر به ممانعت اجتماع هـدف از توسـعه طـرح منـابع آب     
د اما اينكه اگـر كنتـرل و نظـارت الزم بـر     بحثي از ميراث فرهنگي است كه جواب اجتماعي دار پس اين موضوع، شودمي

بـه آن   رسـاني آسـيب د مكاني براي بروز و رشد انحرافات اجتماعي و تخريب و توانميميراث فرهنگي وجود نداشته باشد 
  گنجد و قابل بررسي نيست. در رويكرد مطالعاتي حاضر نمي باشد،

  اقتصاد گردشگري - 3-2-3-1
اي در رونق و رشد اقتصادي محـدوده ميـراث   هاي گردشگري است كه نقش قابل مالحظهميراث فرهنگي يكي از پتانسيل

هاي اقتصادي و گردشگري محدوده ميراث از چنان جايگاهي برخوردار بوده كـه  دارد. سهم ميراث فرهنگي در عملكرد شاخص
و غيردولتي ايـن ظرفيـت را ناديـده بگيرنـد؛ بنـابراين مطالعـه اقتصـاد        ريزان بخش دولتي آيد مجريان و برنامهتر پيش ميكم

هاي منابع آب بوده و ضروري هاي محوري مطالعات اجتماعي در ميراث فرهنگي طرحگردشگري ميراث فرهنگي يكي از مولفه
هميـت آن را بـراي اجتمـاع    ريزي و اجراي طرح منابع آب، مطالعه شوند. زيرا كاركرد اقتصادي ميراث فرهنگي ااست در برنامه

  هاي مرتبط با مطالعه اين محور عبارتند از: هدف بيش از پيش كرده است. برخي از مولفه
  گردشگران حضور زانيم –

 يفرهنگ راثيم ييدرآمدزا و يياشتغالزا زانيم –

 ناساكن فراغت و حيتفر درفرهنگي  راثيم نقش –

 ناساكن نظر از يفرهنگ راثيم يهاتيظرف –

  اجتماعي ناشي از ميراث فرهنگيپيوندهاي  - 3-2-3-2
ميراث فرهنگي ممكن است به عنوان محوري در جهت اسكان مردم در منطقه مكان استقرار خود و تقويت پيوندهاي 

ي منابع آب، امكان يا امتناع اجراي طرح هاطرحد در توانمياجتماعي عمل كند. همين امر به عنوان يك پديده اجتماعي 
  هاي مرتبط با مطالعه اين محور عبارتند از: مولفهاز را فراهم نمايد. برخي 
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  منطقه به نيساكن تعلق احساس زانيمبر  يفرهنگ راثيم تاثير –

 منطقه مردم انسجام در يفرهنگ راثيم نقش –

  منطقه آن در مردم اسكان در يفرهنگ راثيم نقش –
  يفرهنگ راثيم بر آب منابع حيترج در مردم نگرش –

  فرهنگ - 3- 3-2-3
ميراث فرهنگي خود به عنوان يك هسته فرهنگي از يك طرف و ارتباط متقابل آن با فرهنگ مردم ساكن در محدوده 
ميراث از طرفي ديگر، يكي از محورهاي اصلي مطالعات اجتماعي ميراث فرهنگي است. تعامل بـين ايـن دو، نقشـي قابـل     

ي مرتبط با ميراث فرهنگي، مالحظه چنين شرايط هاطرحمالحظه در هويت فرهنگي محدوده دارد. از اين رو بايستي در 
  هاي مرتبط با مطالعه اين محور عبارتند از: مولفهو بستر فرهنگي را داشت. برخي از 

 يفرهنگ راثيم با مرتبط نيساكن رسوم و آداب –

 روزمره يزندگ در يفرهنگ راثيم گاهيجا –

 يفرهنگ راثيم با مرتبط نيساكن يهاارزش و باورها –

 نيساكن ياجتماع تيهو در يفرهنگ راثيم گاهيجا –

 يفرهنگ راثيم بودن يعرف اي يقدس زانيم –

 يفرهنگ راثيم حفظ يبوم و يسنت يهاروش –

  مشاركت نهادي در حفاظت از ميراث فرهنگي - 3-2-3-4
حفاظت از ميراث فرهنگي مستلزم مشاركت نهادهاي محلي و مردمـي و دولتـي و تعامـل بـين آن دو اسـت. مطالعـه       

ي در ميراث فرهنگي به عنوان يكي از ابعاد اجتماعي آن، نقشي قابل مالحظـه در شـناخت وضـعيت موجـود     چنين محور
ي منـابع آب و  هـا طـرح د در پيشبرد چگونگي اجراي توانميميراث از نظر اهميت آن براي دولت و مردم دارد كه اين امر 

  هاي مرتبط با مطالعه اين محور عبارتند از: مولفهواقع شود. برخي از  موثرامتناع و يا اصالح آن 
 يفرهنگ راثيم با رابطه در منطقه در نهادمردم يهاسازمان يريگشكل –

  يفرهنگ راثيم با رابطه در يدولت يسراسر و يمحل ينهادها نقش –

  ابعاد اجتماعي ميراث فرهنگي مستندسازيي هاروش - 3-3

ه جهـت شناسـايي وضـعيت موجـود ميـراث فرهنگـي بـا رويكـرد         هاي عملياتي ارائه شـد مولفهبا توجه به محورها و 
هاي گردآوري، منابع مطالعـه  اجتماعي، در اين قسمت نحوه مستندسازي وضعيت موجود با تفكيك روش تحقيق، تكنيك

  ارائه شده است.  )2-3(ها و شيوه گزارش آن در قالب جدول مولفه
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  اجتماعي ميراث فرهنگي ابعاد مستندسازي -2- 3جدول 

هاي ارائه شيوه  منابع مطالعه  هاي گردآوريشيوه  روش تحقيق  مولفه  محور
   1گزارش

  اقتصاد گردشگري

  ربطاسناد نهادهاي ذي  بررسي اسناد موجود  اسنادي  ميزان حضور گردشگران
ها، متن، جداول، آماره
نمودارها و ساير 

  هاي مقتضيشيوه
ميزان اشتغالزايي ميراث 

  فرهنگي
هايروشپيمايش،

كيفي ميداني و 
 اسنادي

پرسشنامه، مصاحبه و 
  بررسي اسناد موجود

ساكنين، كسبه، 
مطلعين كليدي و 
  ربطاسناد نهادهاي ذي

متن، عكس، جداول، 
ها، نمودارها و ساير آماره

  مقتضي هايشيوه

ميزان درآمدزايي ميراث 
  فرهنگي

هاي پيمايش، روش
كيفي ميداني و 

  اسنادي
مصاحبه و پرسشنامه، 

  بررسي اسناد موجود
ساكنين، كسبه، 

مطلعين كليدي و 
  ربطاسناد نهادهاي ذي

متن، عكس، جداول، 
ها، نمودارها و ساير آماره

  مقتضي هايشيوه

نقش ميراث در تفريح و 
  ساكنين  پرسشنامه  پيمايش  فراغت ساكنين

ها، متن، جداول، آماره
نمودارها و ساير 

  هاي مقتضيشيوه
هاي ميراث ظرفيت

  فرهنگي از نظر ساكنين
هاي پيمايش و روش
  كيفي ميداني

پرسشنامه، مصاحبه و 
  ساكنين  بحث گروهي متمركز

ها، متن، جداول، آماره
نمودارها و ساير 

  هاي مقتضيشيوه

پيوندهاي اجتماعي 
ناشي از ميراث 

  فرهنگي

ميزان احساس تعلق
ساكنين به منطقه با توجه 

 فرهنگيبه ميراث 
  ساكنين  پرسشنامه  پيمايش

ها، متن، جداول، آماره
نمودارها و ساير 

  هاي مقتضيشيوه
نقش ميراث فرهنگي در 

  انسجام مردم منطقه
هاي پيمايش و روش
  كيفي ميداني

پرسشنامه، مصاحبه و 
  ساكنين  بحث گروهي متمركز

ها، متن، جداول، آماره
نمودارها و ساير 

  هاي مقتضيشيوه
ميراث فرهنگي درنقش 

 اسكان مردم در آن منطقه
هاي كيفيروش

 ميداني
مصاحبه و بحث گروهي 

هاي متن و ساير شيوه  مطلعين كليدي متمركز
  مقتضي

حيترجدر مردم نگرش
 راثيم بر آب منابع

 يفرهنگ
هاي پيمايش و روش
  كيفي ميداني

پرسشنامه، مصاحبه و 
  ساكنين  بحث گروهي متمركز

ها، آمارهمتن، جداول، 
نمودارها و ساير 

  هاي مقتضيشيوه

  فرهنگ

آداب و رسوم ساكنين
ساكنين و مطلعين   مصاحبه و مشاهده  نگاريمردم مرتبط با ميراث فرهنگي

  كليدي
متن، عكس و ساير 

  هاي مقتضيشيوه
جايگاه ميراث فرهنگي در 

  زندگي روزمره
پيمايش و 

  نگاريمردم
پرسشنامه، مصاحبه و 

  مشاهده
ساكنين و مطلعين 

  كليدي
ها، متن، جداول، آماره

نمودارها، عكس و ساير 
  هاي مقتضيشيوه

هاي ساكنين باورها و ارزش
  مرتبط با ميراث فرهنگي

پيمايش و 
  نگاريمردم

پرسشنامه، مصاحبه و 
  مشاهده

ساكنين و مطلعين 
  كليدي

ها، متن، جداول، آماره
نمودارها، عكس و ساير 

  هاي مقتضيشيوه
جايگاه ميراث فرهنگي در 
  هويت اجتماعي ساكنين

هاي پيمايش و روش
  كيفي ميداني

پرسشنامه، مصاحبه و 
  ساكنين  بحث گروهي متمركز

ها، متن، جداول، آماره
نمودارها و ساير 

  هاي مقتضيشيوه
ميزان قدسي يا عرفي بودن 

  ميراث فرهنگي
هاي پيمايش و روش
  كيفي ميداني

پرسشنامه، مصاحبه و 
  ساكنين  بحث گروهي متمركز

ها، متن، جداول، آماره
نمودارها و ساير 

  هاي مقتضيشيوه
هاي سنتي و بومي روش

  حفظ ميراث فرهنگي
هاي كيفي روش

  ميداني و اسنادي
مصاحبه و مشاهده، 

  بررسي اسناد
ساكنين، مطلعين 
كليدي و نهادهاي 

  ربطذي
متن، عكس و ساير 

  هاي مقتضيشيوه

                                                      
گيري دوده هاي مطالعاتي و نوع اطالعات موجود مي توان از يك يا چند شيوه براي ارائه نتايج مطالعات بهرهبا توجه به وضعيت محورهاي مورد نظر در مح -1

  باشد.زمان مورد نظر نميطور همها بهنمود و بديهي است كه استفاده از همه شيوه
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  اجتماعي ميراث فرهنگي ابعاد مستندسازي - 2- 3جدول ادامه 

هاي ارائه شيوه  منابع مطالعه  هاي گردآوريشيوه  روش تحقيق  مولفه  محور
   2گزارش

مشاركت نهادها در 
حفاظت از ميراث 

  فرهنگي

هايگيري سازمانشكل
نهاد در منطقه در مردم

 رابطه با ميراث فرهنگي
هاي كيفي روش

  ميداني و اسنادي
مشاهده و  مصاحبه،

  بررسي اسناد و نهادها
ساكنين، مطلعين 
كليدي و نهادهاي 

  ربطذي
هاي متن و ساير شيوه

  مقتضي
نقش نهادهاي دولتي در
سطوح محلي و ملي در 
 رابطه با ميراث فرهنگي

مصاحبه و بررسي اسناد   روش اسنادي
هاي متن و ساير شيوه  ربطنهادهاي ذي  و نهادها

  مقتضي

  ابعاد اجتماعي ميراث فرهنگي ناشي از اجراي طرح منابع آب 3ارزيابيي هاروش - 3-4

ات ناشي از اجراي طرح منابع آب بر ميراث فرهنگي با رويكرد اجتمـاعي، ضـروري اسـت بـا     تاثير بينيپيشبه منظور 
ي مـورد نيـاز اقـدام كـرد. در ايـن بخـش، چـارچوب كلـي         هافعاليتتوجه به وضع موجود، رويكرد نظري و در چارچوب 

  ات طرح بر ميراث فرهنگي با رويكرد اجتماعي تشريح و تبيين خواهد شد. تاثير بينيپيش

  اجتماعي رويكرد شناسايي و برآورد اثرات طرح بر ميراث فرهنگي با -3-4-1
ي پيشين و تعيين دامنه آثار طرح هابخشگروه مشاور بايستي بر اساس موجود وضعيت اجتماعي ميراث فرهنگي در 

شده) با توجه به رويكرد و موضع نظري خـود، بـه   نفعان (بازندگان و برندگان اجتماع هدف در دامنه مرزهاي تعيينبر ذي
يـابي و بـرآورد اثـرات طـرح بـر      ات و اقدامات مقتضي بپردازد. از اين رو به منظور شناسايي، دامنهتاثيرشناسايي و برآورد 

وارد نموده تا به شناسايي اثرات در ابتداي  3-4هاي مدنظر را در ماتريس شماره مولفهاجتماعي ميراث فرهنگي؛ وضعيت 
  دست يافت.  هاآنبندي و برآورد امر و اولويت

ات ارائـه گرديـده اسـت. ايـن مـاتريس      تـاثير در اين ماتريس دامنه نفوذ و نوع و شدت  شودميكه مشاهده  طورهمان
مثل متوليان  نفعي ذيهاگروهات منفي يا مثبت بر تاثيرتدوين گردد (توزيع  نفعتوجه به هر گروه و يا نهاد ذيبايستي با 

ميراث فرهنگي، كسبه مرتبط با ميراث، مردم ساكن در محدوده ميراث). الزم به ذكر است كه در برآورد پيامدها، عالوه بر 
اثر نيز از اهميت برخوردار است كه بايستي لحاظ شود. نكته مهم در بيـان   پذيريو برگشت تاثيرموارد مذكور، طول دوره 
كم بر پيامدهاي  تاكيدگروه مشاور بر پيامدهاي منفي و ناخواسته است چرا كه غفلت و يا  تربيشپيامدها، ضرورت تمركز 

ي حاصـله را  هـا يافتـه دارد و و ارزيـابي پيامـد اجتمـاعي منافـات      بينيپيشي هاگزارشمنفي، با خصلت ذاتي و انتقادي 
 و ناكارآمد خواهد كرد.  موثرغير

                                                      
گيري مي توان از يك يا چند شيوه براي ارائه نتايج مطالعات بهرهبا توجه به وضعيت محورهاي مورد نظر در محدوده هاي مطالعاتي و نوع اطالعات موجود  -2

  باشد.زمان مورد نظر نميطور همها بهنمود و بديهي است كه استفاده از همه شيوه
3- Assessment 
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تواند چه اثراتي بر هـر يـك   گيرد طرح در صورت اجرا ميتيم كارشناس بر اساس وضعيت موجود است كه تصميم مي
ها و ابعاد وضعيت موجود بگذارد. مثال قدسي بودن بيش از حد ميراث فرهنگي ممكـن اسـت در صـورت اجـراي     از مولفه

اي نيز بيانجامد؛ يا در بعضي از آثار با توجه به فاخر بودن آن ممكـن  هاي گسترده مردمي در سطح منطقهطرح به واكنش
  است به وضعيت گردشگري منطقه لطمه بزند. 

بنابراين مردم ساكن در محدوده به عنوان ذينفع مانع از اجراي طرح شوند پس شـناخت دقيـق وضـعيت موجـود بـه      
كه بر اسـاس شـناخت وضـع موجـود      –اي از اين برآورد ارات انجامد. نمونهها مياثرات و برآورد دامنه آنشناسايي دقيق 

  .است شده ارائه )3-4( در جدول -شود مي لحاص
يكـي از   اي؛متاثران از اقدام توسعه الزم به تاكيد است كه شناسايي ذينفعان (بازندگان و برندگان) يا به تعبيري ديگر،

ترين كارها پس از شناسايي تاثيرات احتمالي است. در اين زمينه ضروري است كه برآورد و ارزيابي هر يك از تاثيرات مهم
اي متاثر نشوند و بر هر يك از ذينفعان مشخص گردد. زيرا اجتماع هدف ممكن است كه همه به يك اندازه از اقدام توسعه

هـايي مـتقن و   قرار نگيرند. از اين رو گروه مشاور بايستي بر اسـاس شـاخص  در معرض پيامدهاي خواسته و ناخواسته آن 
ها و خصايص شناسي افراد، سازمانبندي اجتماع هدف جهت برآورد تاثيرات اقدام نمايد. در اين راستا نوعبه دسته مدون،

  كند.مك مي(ساختارهاي) اجتماع متاثر از پروژه به تعيين ذينفعان (برندگان و بازندگان) بسيار ك

ي منابع آب بر ميراث فرهنگي با رويكرد اجتماعي بر سكنه هاطرحات مثبت تاثيراي از ماتريس شناسايي و برآورد نمونه - 3- 3جدول 
  محدوده

  رديف

خارج از حريم   حريم (بالفصل)  عرصه (مداخله)  دامنه نفوذ
  (فراگير)

  نوع و شدت

يم
ستق

م
يم  
ستق

يرم
غ

 

تي
اش
انب

يم  
ستق

م
يم  
ستق

يرم
غ

 

تي
اش
انب

يم  
ستق

م
يم  
ستق

يرم
غ

 

تي
اش
انب

  

1  

از پايين به باال در ريزيبرنامهشكل گيري 
توسعه طرح منابع آب در جهت حفاظت از 

ميراث فرهنگي در صورتي كه متوليان طرح به 
دنبال چنين اهدافي باشند (مثل استفاده از 
  دانش بوميان و مشاركت نيروي انساني آنان)

                    كم

                    متوسط

                    زياد

ايجاد نگرش مثبت نسبت به طرح منابع آب با   2
   زمان طرح و حفظ ميراث اجراي هم

                 كم
                 متوسط
                 زياد

جراي هاي گردشگري منطقه با ازمينهارتقاي   3
  زمان ميراثطرح و حفظ هم

                 كم
                 متوسط
                 زياد
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ي منابع آب بر ميراث فرهنگي با رويكرد اجتماعي بر سكنه هاطرحات منفي تاثيراي از ماتريس شناسايي و برآورد نمونه -4- 3جدول 
 محدوده

  رديف

خارج از حريم   حريم (بالفصل)  عرصه (مداخله)  دامنه نفوذ
  (فراگير)

  نوع و شدت

يم
ستق

م
يم  
ستق

يرم
غ

  

تي
اش
انب

يم  
ستق

م
يم  
ستق

يرم
غ

  

تي
اش
انب

يم  
ستق

م
يم  
ستق

يرم
غ

  

تي
اش
انب

  

  تخريب ميراث فرهنگي مقدس  1
                 كم

                 متوسط
                 زياد

  هتك حرمت اعتقادات مردمي  2
                 كم

                 متوسط
                 زياد

  واكنش مردم و مقابله با اجراي   3
                 كم

                 متوسط
                 زياد

  اتتاثيرجرا/ عدم اجرا طرح با توجه به شدت و دامنه اتحليل  -3-4-2
ات مهم بر اساس اصـول سناريونويسـي   تاثيربندي گروه مشاور بايستي بر اساس نتايج حاصل از برآورد اثرات و اولويت

ربط به تحليل اجرا يا عدم اجراي طـرح بپـردازد. در تحليـل سـناريو، نـوعي بحـث       ي متخصصين ذيهاگروهمتكي بر كار
تا بر مبناي دانش موجـود، مسـير حركـت     شودميگرفته  به كاركيفي  سازيمدلگروهي، طوفان فكري، تخيل منطقي و 

جراي طرح منابع آب منجر شود، در ايـن  ي مشروط يا الزام به اپذيرامكانها به شود. در صورتي كه بحث بينيپيشآينده 
  صورت ضروري است برنامه تعديل و جبران اجرا شود. 

پذيري مشروط يا الزام به امكانپيشنهاد راهكارهاي مناسب براي كاهش اثرات منفي در صورت  -3-4-3
 اجراي طرح

يـا الـزام بـه اجـراي طـرح      ي مشروط پذيرامكاني خود، به هابينيپيشگروه مشاور بر اساس ارزيابي و  كهاينپس از 
منابع آب دست يافت، در اين صورت ضروري است راهكارهاي مناسب براي كاهش اثرات منفي طرح بر ميراث فرهنگي و 

يي يا كـل اجتمـاع   هاگروهآمدهاي منفي براي اي در اكثريت موارد با پيتقويت اثرات مثبت پيشنهاد دهد. اقدامات توسعه
، كنـد مـي اي ارائـه  ات مشاور بر مبناي برآوردي كه از آينده اجـراي اقـدامات توسـعه   تاثيريابي همراه خواهد بود. گروه ارز

 :گيرندميي اقدام خواهد داشت. اين پيشنهادات در دو دسته اصلي قرار هاآسيبپيشنهاداتي براي تعديل 

، هـا فعاليـت فه كردن برخي د حذف يا اضاتوانمياين تغييرات  پيشنهاداتي براي اعمال تغييرات در طراحي اقدام: -1
 ، يا تغييراتي در شيوه اجرا باشد. هافعاليتاجراي  بنديزمانتغيير 

رو اي ناگزير است، از همينبرخي عواقب اقدامات توسعه ي گريزناپذير:هاآسيبي جبراني براي تعديل هاسياست -2
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ات منفـي،  تـاثير تعديل و جبران مبتني بر كوشش براي اجتناب از كليـه   4ي جبراني لحاظ شوند.هافعاليتبايد 
هايي براي جبـران خسـارت وارد   ات منفي را به حداقل برساند و در پيش گرفتن راهتاثيرتدوين راهبردهايي كه 

 نفعان است.شده به ذي

پذيري مشروط يا الزام به امكاناست كه پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي كاهش اثرات منفي در صورت  تاكيدالزم به 
اي باشـد  از اقدام توسـعه  متاثراجراي طرح در صورتي اثربخشي الزم را خواهد داشت كه مبتني بر مشاركت دادن اجتماع 

را در اين خصوص نگيرد. در اين راستا گروه مشاور بايستي بـه   نهاييتصميم  تنهاييساالرانه به به اين معنا كه نگرش فن
در كـاهش اثـرات منفـي     اياز اقدام توسعه متاثركند كه مبتني بر جلب مشاركت و همكاري اجتماع  ريزينامهبراي گونه

 طرح باشد.

در انجام و نظارت بـر مطالعـات اجتمـاعي     مدخلذيو نهادهاي  هاسازمانيت مسوولوظايف و  - 3-5
  ميراث فرهنگي  

در خصوص اجرايي نمودن  گيريتصميمي منابع آب و هاطرحفرايند انجام مطالعات ميراث فرهنگي  كهاينبا توجه به 
طلبد لذا مشاور باشد و به نوعي مديريت جمعي را مينتايج حاصل از آن، نيازمند همكاري بين بخشي نهادهاي مرتبط مي

امـل بـا   ربط را دارا باشـد تـا بتوانـد در تع   ي نهادهاي ذيهامسووليتانجام دهنده مطالعات بايد شناخت الزم از وظايف و 
 مورد توجه گروه مشاور قرار گيرد:  زيرقرار گيرد. بر اين اساس نياز است موارد  هاآن

 ربط و نهادهاي ذي هاسازمانشناسايي  -

در مراحل مختلف انجـام مطالعـات    هاآنربط و نقش و نهادهاي ذي هاسازماني هامسووليتمعرفي اجمالي وظايف و 
 و تصويب طرح  ي منابع آبهاطرحميراث فرهنگي 

 ربطو نهادهاي ذي هاسازمانچگونگي تعامالت بين  -

و ادارات، و  هـا سازمانتيم كارشناسي مطالعات اجتماعي با توجه به موضوع طرح و ضمن در نظر داشتن نكات فوق، با 
  ، مرتبط خواهند بود. شوندميمعرفي  در زيرنهادهايي كه 

 يهـا بررسـي ، كشـور  فرهنگـي  ميـراث  سازمان اساسنامه قانوناز  سوم ماده اساس برسازمان ميراث فرهنگي:  •
 كشـور  مختلـف  مناطق بومي فرهنگ شناخت و زيستي شناسي شناسي، انسان مردم يهانگاري، پژوهشمردم

، )5 بند( هاآن رشد و حفظ، احيا جهت الزم امكانات آوردن فراهم و سنتي هنرهاي زمينه در ، پژوهش)4 بند(

                                                      
براي نمونه . نمود مراجعه ياجتماع راتيتاث يابيارز به مربوط منابع در يجبران يهااستيس با مرتبط فصول به توانمي نهيزم نيا در ترشيب اطالعات يبرا -4

  رود. از جمله منابع مفيد در اين زمينه به شمار مي نظارت و ل، جبرانيتعدي) با عنوان فاضلنوشته محمد ( ياجتماع راتيتاث يابيارز هفتم كتاب فصل
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 فرهنگـي  ميـراث  جـز  و بوده تاريخي - فرهنگي يهاارزش داراي كه اموالي كليه گرفتن اختيار در و شناسايي
 در مشـاركت  بـه  مـردم  تشـويق  و) 9 بنـد ( اسـت  شـده  ضبط مسوول يهادستگاه توسط و گرددمي محسوب
 سـازمان  فيوظـا  از) 20 بنـد ( آن بـر  نظـارت  و فرهنگـي  ميراث احيا و حفظ، شناسايي به مربوط يهافعاليت

  . است كشور يفرهنگ راثيم
ي هـا شهرسـتان : اسـتانداري، فرمانـداري، بخشـداري، دفـاتر نماينـدگان      مدخلذي نهادهاي و هاسازمانساير  •

مربوطه در مجلس شوراي اسالمي، نمايندگان ولي فقيه در استان، شوراي شهر و روستاهاي واقع در محدوده و 
گيرنـد. همچنـين بـا توجـه بـه      رستان) در اين گروه جـاي مـي  شوراهاي فرادست (شوراي بخش و شوراي شه

 حضـور اشـاره شـد (نظيـر     هـا آني به فرهنگ راثيم با مرتبط ياجتماع مسايل و هاآسيبمواردي كه در بحث 
 سـوابق  زانيـ م، دفـاع بي يفضاهاي، ناامن احساس زانيمي، فرهنگ راثيم محوطه در انحرافات انواع و بزهكاران
اجتماعي داشته باشد،  مسايلو  هاآسيب...) در صورتي كه مطالعات اوليه نشان از وجود اين  و ساكنان اختالف

  نيروهاي انتظامي ضروري خواهد بود. 
 يهـا سـازمان  يريـ گشـكل ي (فرهنگـ  راثيـ م از حفاظـت  در مـردم  و نهادها نقشعالوه بر اين در مباحث مربوط به 

شناسـايي   )يفرهنگـ  راثيـ م ينگهـدار  و حفـظ  در مـردم  مشـاركت ي و فرهنگـ  راثيـ م بـا  رابطه در منطقه در نهادمردم
  الزامي است.  هاآني مردم نهاد و رجوع به هاسازمان

را  كنـد مـي  ناپذيراجتنابالبته كارشناسان اين اصل كه گاهي اوقات نوع طرح، مراجعه به ادارات و نهادهاي ديگري را 
  نيز همواره در نظر خواهند داشت.

  مرتبط با امور اجتماعي و فرهنگي نهادهاي و هاسازماناس اجتماعي به مراجعات كارشن
 سازمان ميراث فرهنگي استان: -1

 هاي موردنظرمعاونت ميراث فرهنگي: كسب اطالعات در باره وضعيت ميراث معنوي و طبيعي در محدوده -1-1

مـوردنظر و بررسـي آثـار    هاي معاونت گردشگري: كسب اطالعات پيرامون وضعيت گردشگري در محدوده -1-2
 اجراي طرح بر گردشگري در منطقه

 استانداري و فرمانداري:  -2

هاي موردنظر و بررسي آثار معاونت سياسي و اجتماعي: كسب اطالعات پيرامون ابعاد اجتماعي در محدوده -2-1
 اجتماعي اجراي طرح بر منطقه

ي فقيه و شوراها: كسب اطالعات پيرامون ابعـاد  ي مربوطه در مجلس، نمايندگان ولهاشهرستاندفاتر نمايندگان  -3
  هاي موردنظر و بررسي آثار اجتماعي اجراي طرح بر منطقهاجتماعي در محدوده

هاي اجتماعي و فرهنگي: كسب اطالعات در باره وضعيت ميـراث فرهنگـي   ي مردم نهاد فعال در حوزههاسازمان -4
  شناسايي آثار اجتماعي اجراي طرحهاي موردنظر و در جامعه محلي مستقر در محدوده

  





 

  4فصل 4

ارزشيابي مطالعات ميراث فرهنگي 
  هاي منابع آبطرح
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  هاي منابع آبارزشيابي مطالعات ميراث فرهنگي طرح -مفصل چهار

    آب منابع يهاطرح فرهنگي ميراث مطالعات 1ارزشيابي - 4-1

 هـاي گروهج دستاورد يانگر نتاياست كه ب هاييگزارشمنابع،  هايطرح يراث فرهنگيند مطالعات ميفرا ييمحصول نها
 يابيبـه ارزشـ   تاييـد مـورد   ييبر اساس الگوها يستيكارفرما با. م مشاور است كه به كارفرما ارائه خواهد شديت يكارشناس

نـد انجـام   يم مشـاور در فرا يتـ  يـي گزارش و سـاختار اجرا  ييگزارش، ساختار محتوا يكلمطالعات در سه محور ساختار ش
گـزارش نـاظر    يساختار شكل. ن سه محور بپردازديمربوطه در ا هايشاخصك از ين گزارش مطابق با هر يمطالعات و تدو

 يگـزارش در محورهـا   يداللـت بـر محتـوا    ييكه سـاختار محتـوا   يگزارش بوده در حال يهاو قالب يبر چارچوب ظاهر
 يمحتـوا  يينهـا  تاييـد كه  يات برخوردار بوده به گونهيهر دو ساختار از اهم. شده مطابق با شرح خدمات دارد بينيپيش

ت طـرح  يريدر واقع به نحوه مـد  ييساختار اجرا. خته شده و ارائه گردديمورد قبول ر ييهااست كه در قالب يگزارش زمان
  شود.ميو نظارت بر آن گفته  ييند اجرايدر فرا

  مديريتي و محتوايي شكلي، ساختار اساس بر آب منابع هايطرح فرهنگي ميراث مطالعات ارزشيابي - 1- 4 جدول

 ر شاخصيز  شاخص  عامل  محور
 وزن
 2شاخص

 وزن
 3نرمال

 امتياز
 4شاخص

ساختار 
شكلي 
  گزارش

 -  

هاي رعايت اصول نگارشي با قالب
  ربطذيشده در نهادهاي تعيين

        نحوه صفحه آرايي
        قلم

        تقدم و تأخر مطالب
        ارجاع دهي
        شيوايي نثر

        و... 

  نويسي رعايت اصول پژوهش

ارجاع به متون علمي 
        معتبر و جديد

        رعايت اخالق علمي
رعايت امانت در نقل 

        مطالب

تامين انتظارات شرح 
متناسب با  خدمات

الگوهاي علمي مورد 
  تاييد

      

        و... 

  

                                                      
1- Evaluation 

  شود. دهي مينمره 1-10ر يك بازه به معني اهميت نسبي آن شاخص بوده و حسب نظر كارشناسي و د شاخص وزن -2
گـذاري  : خوب، نمـره 5: متوسط و 3: ضعيف، 1وزن نرمال به معني كيفيت هر شاخص در گزارش مطالعات بوده و بر حسب نظر كارشناسي و در يك بازه  -3

  شود. مي
  وزن نرمال) ×امتياز شاخص = (وزن شاخص -4
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  مديريتي و محتوايي شكلي، ساختار اساس بر آب منابع هايطرح فرهنگي ميراث مطالعات ارزشيابي - 1- 4 جدولادامه 

ر يز  شاخص  عامل  محور
 شاخص

 وزن
 شاخص

 وزن
 نرمال

 امتياز
 شاخص

ساختار 
محتوايي 
  گزارش

         شرح دقيق طرح منابع آب  - 
         تعيين مرزهاي محدوده مورد مطالعه  - 

شناسايي و 
مستندسازي وضع 
موجود حسب نوع 

  رويكرد

         هاي شناسايي وضعيت موجودكفايت شاخص
          شناسي متناسب و مقتضي بررسي وضعيت موجود روش

         كفايت اطالعات مربوط به وضعيت موجود
         آشنايي با منابع و به كارگيري منابع جديدميزان

بيني و برآورد پيش
تاثيرات طرح حسب 

  نوع رويكرد

         شناسايي تاثيرات طرح
         برآورد تاثيرات طرح

          تحليل اجرا / عدم اجرا با توجه به شدت و دامنه تاثيرات
         راهكارهاي پيشنهادي

ساختار 
  اجرايي

هاي انجام بينيانطباق مطالعات هر گروه با پيشميزان  - 
          شده در دستورالعمل

تركيب تيم كارشناسي مشاور طرح (تخصص و  - 
          صالحيت)

شناخت گروه كارشناسي مشاور انجام دهنده مطالعات از   - 
          طرح (اهداف، زمينه اجرا)

انطباق گزارش تهيه شده با قوانين و مقررات مرتبط   - 
          المللي)اي، ملي و بين(منطقه

          ميزان آشنايي با مسايل پروژه حاصل از مطالعات ميداني  - 

ربط در ميزان برقراري ارتباط و تعامل با نهادهاي ذي  - 
          فرايند مطالعه

         ميزان توانايي در جلب مشاركت نهادهاي مرتبط  - 
         جمع امتيازات در دامنه ارزشيابي

   امتياز كل
  



 

  5فصل 5

  تعاريف
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  تعاريف -پنجم  فصل

هاي زندگي، عادات و رسوم خاص يك ملـت، مـردم و يـا    ، شامل شيوهطور كلي آداب و رسومبه :رسوم و آداب –
  .شودمييك جماعت 

نظير  يا مناظر كم ، اشكالجانوري، و نادر گياهي نمونه هايعبارتند از پديده ملي آثار طبيعي اثر طبيعي ملي: –
 محـدوده  بـا منظـور داشـتن    باشـند كـه  مـي  يادگار تـاريخي  كهنسال يا درختان زمين طبيعي ويژه و كيفيات
  .گيردميقرار  حفاظت تحت متناسبي

احساس تعلق، ناظر بر ميزان دلبستگي افراد از نظر ذهني و رواني به محيط و يا مواردي ديگـر   :تعلق احساس –
  است. 

است كه  جرم مانند كننده عوامل تهديد از شهروندان رواني و ذهني احساس ناامني، ناظر بر ادراك ي:ناامن احساس –
 همخـواني  آن با عكس به يا باشد داشتهن است، تطابق كننده تهديد عوامل كه همان خارجي واقعيت با است ممكن
  .باشد داشته

بررسـي  فراينـد  ، فني و ... ي علميهاگزارشارزشيابي  نامند.فرايند ارزيابي عملكرد را ارزشيابي مي :5ارزشيابي –
  . هاي تعريف شده استچگونگي تهيه آن بر اساس شاخص

دهند كه مطلوبيـت دارد و مـورد درخواسـت و    مىها و امورى را تشكيل واقعيت، ى اجتماعىهاارزش :هاارزش –
  . آرزوى اكثريت افراد جامعه است

 اقتصـادي،  فرايندهاي تحليل، نظارت و مديريت پيامدهاي خواسـته و ناخواسـته اجتمـاعي،    :6ارزيابي تاثيرات –
) و هـا پـروژه و  هـا طـرح ، هابرنامه، هاسياستشده ( ريزيبرنامهمحيطي و ... (مثبت يا منفي) رخدادهاي زيست

مجموعـه اقـدامات    ات،تاثير. ارزيابي شودميهمچنين پيامدهاي خواسته و ناخواسته هر فراگرد تغيير را شامل 
محيطـي و ... ناشـي از   اقتصـادي، زيسـت   فرهنگـي،  مطالعاتي براي ارزيابي، بررسي و برآورد اثـرات اجتمـاعي،  

  .ضروري بوده و از اولويت برخوردار استانجام اقدام پيش از  تعيين آن شده است كه ريزيبرنامهاقدامات 
و ارزيـابي اثـرات و    بينـي پـيش فراينـد روشـمند، سيسـتماتيك و رسـمي شناسـايي،       :محيطيزيستارزيابي  –

پيامدهاي يك برنامه، طرح و پروژه بر اجـزا و عوامـل فيزيكـي، شـيمايي، بيولـوژيكي، اقتصـادي، اجتمـاعي و        
  فرهنگي محيط زيست. 

كه در چـارچوب اصـول    شودميسيب اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطالق آ اي اجتماعي:هآسيب –
گيرد و در نتيجـه  اخالقي و قواعد عام عمل جمعي رسمي و غيررسمي جامعه محل فعاليت كنشگران قرار نمي

  .گرددبه رو مي با منع قانوني يا قبح اخالقي و اجتماعي رو

                                                      
5- Evaluation 

6- Impact Assessment 
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 كـل  عبـارتي انسـجام در   دارد. به جامعه يك ميان جمعي توافق بر داللت جتماعيا انسجام ي:اجتماع انسجام –
اسـت (افـروغ،    يافتـه  ي تمـايز هـا فرهنـگ  و خرده هاگروهكنشگران،  بين متقابل رابطه الگوي و ميزان به ناظر

1378:140 .(  
و توسعه، نـوع   گيريشكلند يفرآ ،ل نام، مشخصاتياز قب يشامل اطالعات فرهنگي: –بافت باستاني و تاريخي  –

 يعيبافت، منابع طب يبافت، شبكه ارتباط يت بافت، اجزاي، حدود و وضعيبيساخت، مصالح ساخت، وسعت تقر
و  يخيبافـت شـامل دوران تـار    نگـاري گـاه بافـت،   جوارهم شناختيباستان يايمنابع آب، خاك)، بقا(و امكانات

منقـول، مصـالح    ي، مـواد فرهنگـ  يمعمـار  يسـاختارها ، يمعمـار  شناسي(سبك يگذارخيتار ي، مبناياسالم
 . است مرتبط ديگر حاتي) و توضيخيتار هايداده، هاكتيبه، يمعمار

(پارسـا،   اعتقـاد دارد ايمـان و   هاآنهايي هستند كه فرد به درستي و حقانيت ها، انديشهاورها يا عقيدهب :باورها –
1383 :312(.   

 و اراضـي  طبيعي هايو بيشه و مرتع از جنگل كشور اعم طبيعي از منابع ايمحدوده به ملي پارك پارك ملي: –
باشد  ايران از مظاهر طبيعي ايبرجسته هاينمايانگر نمونه كه شودمي اطالق وكوهستان و آب و دشت جنگلي

 تكثيـر و پـرورش   براي مناسب ايجاد محيط همچنين و آن و طبيعي زندگي وضع هميشگي منظور حفظ و به
  .گيردميقرار  حفاظت تحت كامال طبيعي و رشد رستنيها در شرايط وحشي جانوران

 و مطلوبيـت  عدم يا مطلوبيت تعيين منظور به و هاهزينه كاهش خاطره ب غالبا هاپژوهش اين :ارزيابي هايپژوهش –
  . گيردمي صورت )پروژه/برنامه( مداخله يك منفي و ناخواسته پيامدهاي ازيشگيري پ و شناخت همچنين

و هـدف از انجـام آن افـزودن     گيـرد مـي كه براي پيشبرد علم صورت هايي است پژوهش هاي بنيادي:پژوهش –
 . دانش بشري است يهاي نو بر ذخيريافته

شـوند.  مـي انجـام   مسـاله ل يـك  جهت بررسي و حل و فص غالبا يي است كههاپژوهش هاي كاربردي:پژوهش –
 . ريشه در واقعيت تجربي دارد و محدود به زمان و مكان هستند هاآن يمساله

 هـاي و بيشه و مرتع از جنگل كشور اعم طبيعي از منابع ايمحدوده به وحش حيات پناهگاه پناهگاه حيات وحش: –
 اقليمي و شرايط نمونه طبيعي زيستگاه داراي شود كهمي اطالق و كوهستان و آب و دشت جنگلي و اراضي طبيعي
  گيرد.قرار مي حفاظت ها تحتزيستگاه و يا احيا اين منظور حفظ و به بوده وحشي جانوران براي خاصي

آمـدگي صـخره در بخـش فوقـاني     فضايي كم عمق كه اغلب تنها حفـاظ طبيعـي آن پـيش    اي:پناهگاه صخره –
  هگاه است. پنا

باشد كه مسـتقيما  مي ايتوسعه اقدام اتيكي از انواع تاثير اجتماعي، اتتاثير ارزيابي مباحث در اوليه: تاثيرات –
  ).77: 1389آيد (فاضلي، ريزي شده به وجود ميبر اثر اقدام برنامه

باشد كه به طـور  مي ايتوسعه اقدام اتيكي از انواع تاثير اجتماعي، اتتاثير ارزيابي مباحث در ثانويه: تاثيرات –
  ).77: 1389آيد (فاضلي، ريزي شده به وجود ميغيرمستقيم ولي بر اثر اقدام برنامه
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باشد كـه در نتيجـه   اي ميتوسعه اقدام يكي از انواع تاثيرات اجتماعي، تاثيرات ارزيابي مباحث در انباشتي: تاثيرات –
  ).77: 1389آيد (فاضلي، لي، منطقه اي و يا ملي به وجود ميبا بقيه تغييرات مح ايتوسعه تعامل نتايج اقدام

   يكل يدياثر از د يو ناهموار يشكل ظاهرجزييات توپوگرافيك:  –
و  يعـ يبـا بسـتر طب   يخيه اثر تـار يسو دو يداريوند ديپ يحفظ و ارتقا يم براين حريا حريم حفاظت منظري: –

از هرگونـه گسسـت در    گيـري پـيش ) و يخيرون به اثر تـار يد از بيرون و ديبه ب يخيد از اثر تاريد(مصنوع آن 
 شود. مي يدچار دگرگون تركمدر طول زمان  يم بصريحرشود. مين يتدو اندازچشم

سـت  يآن ممكـن ن  يهارساختيبدون حفظ ز يخياثر تار يكه حفظ زندگ جاآناز  حريم حفاظتي زيرساختي: –
  شود. مياختصاص داده ...  اندازهاها، برفرها، قناتيهمچون مس هاييرساختيبه ز يم بخشيحر هايطرحدر 

و  يخيل اثـر تـار  يو مصـنوع و تبـد   يعـ يطب اثـر در بسـتر   ياينده پوين آيتضم يبرا حريم حفاظتي كاربردي: –
 يو همگن يوستگيت پيتقو يباشد و برا يجمع يج كننده زندگيفعال كه ترو يوسته به آن به كانونيمحدوده پ
ه يمطلوب، قابل توص ين كاردكردهاييبه تع يژه ايم، بخش ويدر بخش حر يخيمراكز تارشهرها و  يكاركردها

  . و نامطلوب اختصاص داده شود
و با  شودمين ييدن كالبد اثر تعيب ديا آسيختن ياز فرو ر گيريپيش يم براين حريا حريم حفاظتي كالبدي: –

استحداثات  ها،فعاليتم ين حريدر ا. ر استييآن قابل تغ ياثر و مخاطرات محتمل برا يت كالبديتوجه به وضع
 شود. مينقشه برشمرده  يرسان به اثر و ضوابط خاص آن روبيآس يهايو كاربر

اثـر   يمتـول  يط كـه از سـو  يوند آن با محيحفظ اثر از راه پ يبرا يقانون هاياست با ضابطه يامحدوده حريم: –
  شود. مين ييتع يخيتار

  ابزار ساخت دست بشر و دورريزهاي مرتبط با آن شامل تيغه، تراشه، سنگ مادر و ...  سنگي:هاي دستينه –
 شود. ميكه از زمان ظهور اسالم تا عصر حاضر را شامل  دوران اسالمي: –

 شود. مياز زمان خلقت بشر تا قبل از آغاز خط و نگارش را شامل  دوران پيش از تاريخ: –

 شود. ميخط و نگارش تا پايان دوره ساساني را شامل  از زمان اختراع دوران تاريخي: –

اي هستند كه از طرف يونسكو تحت پوشـش دفتـر شـوراي    مناطق حفاظت شده :كره ي زيستهاگاهذخيره –
 - هـا گـاه ذخيـره ) قرار دارند و هدف اصلي تعيين اين MABبرنامه انسان و كره مسكون ( الملليبينهماهنگي 

در راستاي هماهنگي بين كشورها و تبادل دانـش علمـي بـه منظـور جلـوگيري از      ايجاد زمينه علمي مناسب 
  كاهش روند رو به نابودي تنوع زيستي است.

ي هپژوهش خود را بر اساس توالي زماني از دوره پيش از تاريخ به دور گرپژوهشروشي كه  روش توالي زماني: –
  نمايد. مي بنديفصلو  بنديطبقهتاريخي و دوره اسالمي 

 . نمايدمي بنديفصلو  بنديطبقهپژوهش خود را بر اساس موضوع،  گرپژوهشروشي كه  روش موضوعي: –
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هـا، تجـارب،   ي سنتي و بومي و يا دانش بومي، ناظر بر مهـارت هاروش ي (دانش بومي):بوم و يسنت يهاروش –
هايي است كه به صورت تجربي در ارتباط با محيط طبيعـي و اجتمـاعي بـه دسـت آمـده و از      ابزارها و آگاهي

  ). 1388پور، هاي بعدي انتقال يافته است (مختارپور و عبدالهطريق شفاهي و سينه به سينه به نسل
  ي، صنايع دستي و گردشگريراث فرهنگيمان مساز سازمان ميراث: –
شود. براي هر نـوع  مي يبندميبر اساس نوع آن تقس يبررس يشده در ط ييهر اثر شناسا شناسنامه تخصصي: –

شود. شناسنامه تخصصي هر اثر در سازمان ميران فرهنگي، صـنايع دسـتي و   اثر، شناسنامه تخصصي تهيه مي
  ها ذكر شود عبارتند از:ار و اطالعاتي كه بايد در شناسنامه تخصصي آنگردشگري فرم مخصوص دارد. انواع آث

و  ينـ يي، نوع ساخت، مصـالح سـاخت، كـاركرد بنـا، عناصـر تز     يينوع برپا ،شامل اطالعاتي از نام شناسايي بنا: –
ست بوم يبنا، اطالعات ز هاينقشهت يخ، وضعيرات بنا در طول تاريت موجود بنا، مرمت و تعميجنس آن، وضع
ا يـ  ينسـب  نگاريگاهبنا،  جوارهم شناختيباستان يايرامون بنا، بقايپ ياهيآب، پوشش گ تامينبنا شامل منابع 

 . استاطالعات مرتبط ر ي، و سايخگذاريتار ي) مبناي، اسالميخيخ، تاريش از تاريپ ها:دوره(بنا  يقطع

منـابع آب،   يژگي، منابع آب، ويات توپوگرافييجز از نوع تپه، يشامل اطالعات شناسايي تپه و محوطه باستاني: –
قابـل   يمعمـار  يايـ آثـار در سـطح، آثـار و بقا    ي، پراكنـدگ ياهياطراف، پوشش گ اندازچشماطراف،  يهانيزم

آمـده از سـطح بـر اسـاس      به دسـت نوع آثار  ين فرم تخصصيهمچن . است مرتبط ديگر حاتيمشاهده و توض
ز يـ و ن هـا آنبـه همـراه تعـداد     و ...)، سـكه  ياء گلـ يشه، استخوان، اشيفلز، ش، ي(سفال، ابزار سنگ هاآنجنس 

 شود. را نيز شامل ميآثار  ينسب نگاريگاه

كـه غـار در آن قـرار دارد،     ياا عارضهياز نوع غار، نام كوه  يشامل اطالعات اي:شناسايي غار يا پناهگاه صخره –
 يت نسـب يوضـع  ،كـف آن، نـوع كـف    يبـ ي، مسـاحت تقر يارها پناهگاه صخيدهانه آن، ابعاد غار  يبيشكل تقر

آن،  ياهيـ ب، جنس دامنه، نـوع پوشـش و تـراكم پوشـش گ    يغار از لحاظ ش يدامنه جلو يژگيآن، و ييروشنا
ر منقـول،  يـ منقـول و غ  شـناختي باستان ياي، منابع آب درون غار، بقاين آباديكتريمنابع آب، فاصله آن با نزد

 يايـ وسـعت پـراكنش بقا   ي،معمول يا گردآوري يآمار ي، نمونه برداريآثار بر اساس نوع تصادف يروش گردآور
  . است مرتبط ديگر حاتيغار و توض ينسب نگاريگاه، ير منقول، تعداد مصنوعات سنگيمنقول و غ

سـتان،  ، بسـتر گور گورستان در محيط طبيعي يا مصـنوعي گاه ياز نام، جا يشامل اطالعات شناسايي گورستان: –
 گورهـا، نـوع گـور    يدر واحد سطح، تعداد كل گورها، جهـت كلـ   هاآن يبيل تعداد تقريمشخصات گورها از قب

نشانه  ي)بي، تومولوس، تركي، تابوتيان، خمره، استوديا، سردابهيا، دخمهي، خشتيانهي، چيگودال ي،اصخره(
ر) يسنگ قبر، سنگ افراشته، هنر حجـم و سـا   ي، داراي، كالن سنگي، پوشش سنگياخرپشته( گورها يسطح

تپـه،  (گـور   جـوار هـم ، آثـار  ينسـب  نگـاري گاه، يگور، مدارك نوشتار شناختيباستان يايگور، بقا ينوع معمار
و  يو فرهنگ شـفاه و ... گور شامل شهر، جاده، خط آهن  جوارهمآثار معاصر  و ...) يباستان يغار، بنا ،امامزاده

 . است ،ديآمي به دست يامون گور كه از گفتگو با اهالريات پيا روايعامه 
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ت اثـر،  يآن، موقع ييايت جغرفيل نام وموقعياز قب ياطالعات فرهنگي: –شناسايي مجموعه باستاني و تاريخي  –
ي بـودن  ا بـرون شـهر  ير)، درون ي، سايقي، تلفين راهي، عام المنفعه، بي، حكومتيادماني، يمذهب(نوع مجموعه

مجموعـه شـامل عـوارض، منـابع آب،      يعيت طبيمجموعه، موقع ياجزا نگاريگاه، مساحت كل، مساحت و آن
ا روسـتا بـه همـراه    يـ ت آن نسبت به شهر ياثر شامل وضع يت فرهنگي، آب و هوا و بادها، موقعياهيپوشش گ

 ناسـي شآسـيب رامـون مجموعـه،   يد پيـ جد يمجموعـه، سـاخت و سـازها    يدسترس هايمجموعه، راه يكروك
 شود. را شامل ميمجموعه  يت ثبتيو وضع يعيو طب يانسان هايآسيبمجموعه از نظر 

اثـر   ييايت، مشخصات جغرافيت اثر، موقعياست از وضع يشامل اطالعات يشناسنامه عموم شناسنامه عمومي: –
و  يآباد نترينزديك ،GPS يابمكانق ثبت در دستگاه يآن از طر ييايا طول و عرض جغرافي UTMط يدر مح

طول و عرض و مساحت اثـر، ارتفـاع    ها،آند و نقشه و اطالعات مرتبط با يفاصله آن با اثر، شماره عكس و اسال
م، نـوع نقشـه   ين حرييت ثبت، تعيت آن، قدمت اثر، وضعيت مالكياطراف، نوع اثر، وضع يهانيآن از سطح زم

رامـون اثـر از   يپ ياثر، اطالعـات شـفاه   يعير طبيو غ يعيطب شناسيآسيبرساخت، يم، زيه شده از اثر، اقليته
 . است ياهال

دفاع ناظر بر شرايط كالبدي و فيزيكي است كه امكان دفـاع فـرد از خـود را در    فضاهاي بي :دفاع يب يفضاها –
  برابر تهديدات احتمالي و يا واقعي، سلب نمايد و يا به حداقل برساند. 

قدسي بودن در نقطه مقابل عرفي بودن قرار دارد. قدسي بودن داللـت   ي:فرهنگ راثيم بودن يعرف اي يقدس –
بر جنبه تقدس و تبرك دادن به يك امر يا پديده عادي است در حاليكه عرفي بودن بيانگر آن است كه از يك 

  زدايي شود. پديده و امر مقدس، تقدس
كه منطبق  . محدوده بالفصلودشميشامل محدوده بالفصل و محدوده اكولوژيك  :محيطيزيستمحدوده اثر  –

در  بـرداري بهره، ساخت و سازيآمادهي پروژه در مراحل هافعاليتاي است كه با مرزهاي پروژه است، محدوده
محـدوده  امـا   .شـود مـي و دقيقا از همين فضا اثرات مختلـف بـر محـيط طبيعـي تحميـل       گيردميآن صورت 
و خسـارات آن   هـا خروجـي عبارت از سطحي از پراكنش، پخش و گستردگي اثرات پروژه است كـه  اكولوژيك 

يي مانند هـوا و آب انتقـال يافتـه و موجـب تغييـرات در فراينـدهاي طبيعـي شـود. محـدوده          هاواسطهتوسط 
 .گيردمياز محدوه بالفصل بوده و آن را در بر  تربزرگاكولوژيك 

امل و عناصر فيزيكي، بيولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه حيـات را در  اي از عوسامانه محيط زيست: –
  .كندميبر گرفته و از آن حمايت 

اثرات اوليه يا مستقيم اثراتي است كـه  . شودمياثرات اوليه و ثانويه را شامل  محيطي:مراحل زماني اثر زيست –
اثـرات  و  اولين اثراتي است كه قابـل تشـخيص اسـت    و معموال شودميي اجرايي پروژه پديدار هافعاليتدر اثر 

  ثانويه اثراتي است كه پيامد اثرات اوليه هستند.
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گـر واقعـي يـا    شامل گزارش شاهدان عيني رخدادهاي تاريخي است كه توسط يك مشـاهده  منابع دست اول: –
  شود. ميكسي كه در آن رخداد شركت داشته است، گزارش 

پس از وقوع رخـدادها و   هاكه مدت شودميتحقيقات و آثاري اطالق  منابع، به همه منابع دست دوم و فرعي: –
به بيان ديگر پديدآورندگان اين آثار خود ناظر رخدادها نبـوده و  . انداستفاده از منابع دست اول نگاشته شده با

بـه   هـاي تبيينـي  رهيافـت ها و رغم تحليلاين نوع منابع به . اندتحوالت مورد مطالعه را از نزديك تجربه نكرده
است ولي  هاآنناگريز از رجوع به  گرپژوهشي علمي كه در جاي خود شايسته تقدير بوده و هاكاوشموضوع و 

  . سازدمينياز نبه هيچ وجه محقق را از مراجعه به منابع اصلي بي
و  و دشت و مرتع از جنگل عمكشور ا طبيعي از منابع ايمحدوده به شده حفاظت منطقه منطقه حفاظت شده: –

و يـا احيـا    يـا حفـظ   وحشـي  جانوران و تكثير نسل حفظ ضرورت از لحاظ كه شودمي اطالق و كوهستان آب
  .گيردميقرار  حفاظت و تحت بوده خاصي اهميت داراي آن طبيعي ها و وضعرستني
 تـاريخي،  يرويـدادها  بـا  طبيعـي  و فرهنگـي  يهاجلوه هك شودمي شامل را جغرافيايي منطقه فرهنگي، منظر

  .است آميخته هم در انساني يهاگروه يا افراد و هافعاليت
 فـرد  به منحصر ويژگي يا هاسرزمين جغرافيايي تمايز عنوان به را فرهنگي منظر يونسكو، جهاني ميراث كميته

  .انساني و طبيعي آثار از مركب نمايشي: است كرده،تعريف چنين آن
 در جهاني جويانهصلح هايتالش از بخشيعنوان به و يافته بسط و شرح الملليبين ميراث عرصه در مفهوم اين
  است. آمده

ايـن منـاظر، نشـان    . اي است كه تعامل انسان وطبيعت را به نمـايش بگـذارد  سرزمين يا ناحيه منظر فرهنگي: –
   درطول زمان هستند. هاآني هاگاهسكونت دهنده تكامل اجتماع بشري و

مـيالدي بـه تصـويب     1972 نـوامبر  16المللي است كـه در تـاريخ   اي بيننام عهدنامه :ميراث جهاني يونسكو –
بشر است كه اهميت جهاني  فرهنگيو  طبيعي، تاريخيرسيد. موضوع آن حفظ آثار  يونسكوكنفرانس عمومي 

  .شوندميخاص، محسوب  مليتو  مذهب، نژادي زمين، فارغ از هاانسانعلق به تمام تدارند و م
هاي جغرافيايي طبيعي و مناطق خاصي از كشور است كه به علت منظور از ميراث طبيعي محدوده ميراث طبيعي: –

هاي طبيعـي ـ    زيبا و كم نظير و يا محوطه اندازهاي طبيعيشناسي يا مناظر و چشمكيفيت ويژه فيزيكي و زيست
تعيـين و تحـت حفاظـت و     هـا آنهـاي  هاي ارزشمند گياهي و جـانوري و زيسـتگاه  ها و نمونهتاريخي و نيز پديده

  گيرد.برداري پايدار قرار ميبهره
 تلقـي ، جهـاني  ميـراث طبيعـي  چـه  آن ميـراث جهـاني   كنوانسـيون  2ي مادهبر اساس  جهاني: ميراث طبيعي –

اي از ايـن نـوع   شناسي يا مجموعهاز تركيبات فيزيكي و زيستآثار طبيعي متشكل  :گردد، مشتمل است برمي
و  شناسـي زمـين تركيبـات   ؛ حائز ارزش جهاني اسـتثنايي هسـتند   شناسي يا علميتركيبات كه از نظر زيبايي

ياهاني اسـت كـه در معـرض    جغرافيايي طبيعي و مناطق كامال مشخص كه زيستگاه حيوانات و منطقه رشد گ
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ي طبيعـي يـا   هـا محوطـه و  واجد ارزش جهاني استثنايي هستند ها،انقراض بوده و از نظر علمي حفاظت از آن
ها به دقت مشخص شده است و به لحاظ علمي، ضرورت حفاظـت و يـا زيبـايي طبيعـي     مناطقي كه حدود آن

  ها داراي ارزش جهاني استثنايي هستند.آن
 يآور، مشخصات، ابعاد، محل نقـش برجسـته، فـن   يت مكانيموقع ،ل نامياز قب يمل اطالعاتشا نقش برجسته: –

 يايـ آن، بقا ينگـار بيو آسـ  يت فعلـ ياثـر شـامل وضـع    شناسـي آسـيب جاد نقش، جهت اثر، مضـمون اثـر،   يا
حات يآن و توضـ  يگـذار خيآن و مرجـع تـار   يخيه اثر شـامل دوره تـار  ياول نگاريگاه، جوارهم شناختيباستان
 . است يضرور

است كه در فرم مخصوص آن  يق داشتن اطالعاتياز طر يانقوش صخره مستندسازيثبت و  اي:نقوش صخره –
اثر،  يبينه، نوع اثر، مساحت تقريت اثر، مشخصات، نوع زمين اطالعات عبارت است از؛ نام و موقعيا. آمده است

ت سـطح  يب سطح منقوش، وضعياثر، ش يماغالب، جهت ن يبخش منقوش، عوارض توپوگراف يبيمساحت تقر
جـاد نقـش،   ينقوش شامل نوع نقـوش، روش ا  يف كلياثر، توص جوارهم شناختيباستان يايو نوع سنگ اثر، بقا

 ،... هندسـي و ، ياهيـ ، گينقوش شـامل نقـوش انسـان    يشناسگونه ،آن هاياثر و شرح رنگ يت نقاشيخصوص
آن و  ي نسبينگارگاهي هاروشي پيشنهادي اثر و نگارگاهشناختي اثر از نظر انساني و طبيعي، وضعيت آسيب

  . است مرتبط حاتير توضيسا
و بر اساس عضـويت   كندميهويت اجتماعي تعريفي است كه فرد از خود در رابطه با ديگران  ي:اجتماع تيهو –

   ).1381جنكينز، ( گيردي گوناگون اجتماعي شكل ميهاگروهها و در رده
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