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ّب پ٘ص حضَر در هرحلِ اهذاد سَاًح عج٘ؼٖ هخل زلسلِ ًبغبى ثخت٘برٕ، زلسلِ زرًذ، زلسلِ ثن ٍ هطبّذات  از سبل -هعوارنت

تر از ّوِ س٘ل رٍدخبًِ خطه لن، تزرثِ هلوَسٖ از ثحراى ٍ ًحَُ  ػز٘تّبٕ ل٘ر ٍ وبرزٗي فبرس ٗب هٌز٘ل  ٍ  ثبزسبزٕ زلسلِ

ّب،  آى ثِ ّوراُ اخجبر سرًَضت هَزُ از  سَزٕ هزلس ضَرإ هلٖ ٍ تزرثِ پس زدُ ثَد. از عرف دٗگر آتص هذٗرٗت آى را رلن

ّبٕ ثَدا  پبلو٘را ٍ سرًَضت هزسوِ ّبٕ تبرٗخٖ ٍ ثبزار خرٗذٍفرٍش اض٘بء تبرٗخٖ در هَصل ٍ رلِ ٍ حلت ٍ ثٌبّبٕ تبرٗخٖ هحَعِ

 .دارد ثِ رٍز ًگبُ هٖفرٌّگٖ را در ثبه٘بى ّوَارُ هَضَع هذٗرٗت ثحراى در ه٘راث 

ّب،  الوللٖ ػل٘رغن ّوِ وبستٖ ّبٕ ث٘ي در سَاًح عج٘ؼٖ ثِ ّوراُ تزرثِ هذٍى سبزهبىدر ضراٗظ وًٌَٖ  تزرثِ ً٘رٍّبٕ درگ٘ر

 در اثتذإ راّ٘ن. ثحج ٌَّز اهب در اٗي ثبضذ. ثرًبهِ، سبزهبى ارراٖٗ، تزْ٘سات ٍ پطت٘جبًٖ هطخصٖ را دارا هٖ

رٍز سَم ً٘رٍّبٕ سبزهبى هلل وِ از ً٘رٍّبٕ درگ٘ر در زلسلِ تروِ٘ اػسام ضذُ ثَدًذ هراحل اررإ آٍرم در تزرثِ ثن،  ثِ ٗبد هٖ

ضذًذ. در اٗي ه٘بى هذٗرٗت تخصصٖ  ّبٕ آهبدُ ثب آراهص ٍ دلت ٗبدآٍر هٖ صَرت سلسلِ هراتجٖ از دستَرالؼول اهذاد ٍ ًزبت را ثِ

پبض٘ذگٖ سبزهبى هَرَد در آى ضراٗظ ثحراى از هَاردٕ است وِ ثِ آى  ه٘راث فرٌّگٖ در چبرچَة ثلجطَ ًبضٖ ازّنثحراى در 

 تَرِ ضذُ است. ون

سَزٕ درٗىٖ از ثٌبّبٕ تبرٗخٖ ّو٘ي ضْر تْراى ًطبى خَاّذ داد وِ  تزرثِ هذٗرٗت ثحراى در ضراٗظ غ٘ر ثحراًٖ ًظ٘ر آتص

 پبن خَاّذ ورد. هسئلِ را ّبٕ هسئَل ٍ درگ٘ر چگًَِ صَرت ٘رٍّب ٍ سبزهبىهزَزّبٕ هرثَعِ، ًحَُ هذاخلِ ً

احور ثَد ٍ هطبّذٓ ػذم  اش روؼ٘ت ّالل اوجر صٌؼتٖ وِ وبرفرهبٕ اٍلِ٘ هذٗرٗت عرح ٍ اررإ هرهت ٍ ثبزسبزٕ هَزُ استبد ػلٖ

رٗسٕ ثرإ ػالد لجل  ثٌٖ٘ ٍ ثرًبهِ پ٘ص ّبٕ هرثَعِ ثرإ هذٗرٗت ثحراى در ه٘راث فرٌّگٖ، ضرٍرت آهبدگٖ تخصصٖ در سبزهبى

 تر ورد. از ٍلَع حبدحِ را ثبزّن پررًگ

احور ضىل گرفت. ػل٘رغن  ًظراى ٍ فراخَاى همبلِ در اٗي زهٌِ٘ در روؼ٘ت ّالل اًذٗطٖ صبحت اٗذُ ّوبٗطٖ ثرإ گفتگَ ٍ ّن

ػٌَاى هتَلٖ  ه٘راث فرٌّگٖ عرح ضذ ٍلٖ آًزب ّن ثِّب، عرح در هؼبًٍت هسئَل ثِ وُوب رفت. ثب هؼبًٍت  پطت٘جبًٖ ٗىٖ از هؼبًٍت

 ّب هبًذ. اصلٖ در رٍزهرگٖ ٍ آٍار وبرتبثل



از عرٗك دٍستٖ ثِ ثسرگٖ وِ هطغَل تِْ٘ عرح پذافٌذ غ٘رػبهل در ه٘راث فرٌّگٖ را ثِ ػْذُ داضت هؼرفٖ ٍ ثب اٗطبى هطَرت 

 ّبٕ آًزب ّن ً٘ست. ضذ وِ هؼلَم ضذ در چبرچَة ثحج

لسلِ ثن اه٘ذ است عرح هَضَع از عرف هؼوبرًت ػالٍُ ثر ػول ثِ تىل٘ف، فرٌّگ ً٘بز ثِ هذٗرٗت ثحراى در ه٘راث در سبلرٍز ز

 ذ.ٍ دلسَزاى ه٘راث فرٌّگٖ تؼوك ثخطفرٌّگٖ را در ه٘بى حبه٘بى 

ثِ ٌّگبم حبدحِ ثِ تب  ،وِ ٌَّز هتحمك ًطذُ است در هَضَػٖاًسبًٖ هذٗرٗت ثحراى در ه٘راث فرٌّگٖ ثِ هؼٌٖ سبرٕ وردى فْن 

 عج٘ؼٖ )زلسلِ، س٘ل، عَفبى ٍ...( ٗب اًسبًٖ)رٌگ، ٍ...( ثبضذ. تَاًذ هٖوِ ضر ووترٕ هجتال ضَٗن. حَادحٖ 

 ،ٍرزٕ ثرإ رٍز حبدحِ ثبزار سرهبِٗ است اًتظبر اًذٗطِ ه٘راث فرٌّگٖ در هؼرض ثْوي غلتبى ربىِ هبًذٓ ثبلٖضبٗذ در ضراٗغٖ وِ 

ٍ  ّب هحَعِ، ّب خبًِ. اه٘ذ وِ ثتَاى در وٌبر تخرٗت وٌذ ًوٖاهب چبرُ چ٘ست وِ حبدحِ خجر  ؛ثِ ًظر آٗذ 1هبرٕ آًتَاًتٖ ّبٕ حرف

 دٍراًذٗص داضت؛رّي  ّب وبرخبًِ، وبرٍاًسراّب ٍ ّب بمحو، تبرٗخٖ ّبٕ ثبفت

 

 اًذ ثرٗذُ ّب پٖـبٕ ثبدِٗ، ت هـرداى هـرد را                      در تٌگٌـهروغـرُ هــطـَ وِ                          

 اًذ رس٘ذًَُه٘ذ ّن هجبش وِ رًذاى ررػِ ًَش                      ًبگِ ز ٗه تراًِ ثِ هٌسل                          

 

ثب زٗرا  ،خبررٖ است بّٕ دستَرالؼولٍ  ّب ثرًبهِفرٌّگٖ ّط٘برٕ در ػذم تمل٘ذ از  ه٘راث درگرّٖ در ثحج هذٗرٗت ثحراى  ًمغٔ

التصبد ، اهب ثذٍى ارتْبد ً٘بزّب، از هتي فرٌّگ است، ضرلٖ ٗب غرثٖ هف٘ذ ّبٕ تزرثِچِ در  ّب ثرًبهٍِ آگبّٖ از اٗي  ضٌبختوِ  اٗي

 از آرضَ٘ ادارات ٍ ًْبدّب سردر خَاّذ آٍرد. ّب هبى، اٗي عرح هرزٍثَم درصحٌٍِ سبختبرّبٕ دخ٘ل 

 
 

 
 

                                                           
1
پاسخ دادنذ: چوى ناى نذارنذ و او  وقت، پرسیذ: هردم چرا ضورش کردنذ؟در حکایتی هطهور هنگام گسارش ضورش ناى در پاریس به هاری آنتوانت هلکۀ  

  «خب! ضیرینی بخورنذ»رهنوود داد که 



 
 زلسله بن

 

 

هذٗرٗت در ٗه فراٌٗذ پ٘چ٘ذُ در ثستر هٌبسجبت س٘بسٖ، التصبدٕ، ارتوبػٖ  ثلىِ هَضَع گ٘رد ًوٖهذٗرٗت ثحراى در خأل صَرت 

ثبضذ، تٌظ٘ن راثغِ دٍ هؤلفِ اصلٖ ٗؼٌٖ  وٌٌذُ تؼ٘٘يثس٘بر  تَاًذ هٖػبهل هْن وِ در اهر ثبزسبزٕ  ًظر ًمغِ. از اٗي گ٘رد هٖصَرت 

 ضْرًٍذاى است.ـ  دٍلت

اًذازٕ هْن ٍ ضرٍرٕ  چطن در سغح ػوَهٖ ثرًبهِ رٗسٕ از ثبالربٕ فرٌّگ  ٌٖٗ آى ثِهٌظَر ربٗگس وبر رٍٕ فرٌّگ هطبروت ثِ

ػٌَاى حبه٘بى ه٘راث در سغح وطَر  از وبر پ٘طگ٘رٕ، اهذاد ٍ ثبزسبزٕ ثِ ًْبدّبٕ غ٘ردٍلتٖ ثِ إ است. ارربع ثخص تؼ٘٘ي وٌٌذُ

  .تبوٌَى ًت٘زِ ثخص ثَدُ است سوٖرَٖٗ فؼبل ًْبدّبٕ هردهٖ در ضراٗظ غ٘رر هطبروت رسذ. زٗرا تزرثٔ الساهٖ ثِ ًظر هٖ

د ٍ ثبزسبزٕ ب اهذاه٘راث فرٌّگٖ ّوِ هس٘ر را از پ٘طگ٘رٕ ت در هذٗرٗت ثحراىدر پبسخ ثِ اٗي ً٘بز رٍٗىرد پ٘طٌْبدٕ هب ثرإ 

 دّذ.  پَضص هٖ

 



 
 تخریب هوزه هوصل به دست داعص

 

 
 تخریب پالویرا توسط داعص

 

 گیری پیص
 

ثخص هذٗرٗت ثحراى در ه٘راث فرٌّگٖ  ترٗي هْنپ٘طگ٘رٕ  ،ثِ ووجَد هٌبثغ هبلٖ ٍ اًسبًٖ ٍ ػذم رجراى ثؼضٖ خسبرات تَرِ ثب

 ضذُ است. تر رذٕ 1951هذٗرٗت ثحراى از  ّبٕ گسارشٍ  ( در رْبىتب وٌَى1917از ) صذسبلِسبثمِ  ثباست. اٗي هَضَع 

 ضبهل هَارد زٗر داًست: تَاى هٖپ٘طگ٘رٕ را 

 تَسؼِ درحبلدر وطَرّبٕ  ٍٗژُ ثِتزبرة ثحراى در اٗراى ٍ رْبى  ثٌذٕ روغ -1

 هصبلح ٍ... تَل٘ذوٌٌذگبىًوًَِ هصبلح، آرضَ٘ استبدوبراى، تِْ٘ ، تِْ٘ ًمطِ، هستٌذسبزٕ -2

 ّب لبثل٘تهختلف عج٘ؼٖ ٍ اًسبًٖ ثب درربت هختلف ٍ اررإ هبًَرّبٕ تورٌٖٗ ثرإ افساٗص  ّبٕ ثحراىتِْ٘ سٌبرَٗ ثرإ  -3

 ٍ آهبدگٖ ً٘رٍّبٕ درگ٘ر

 دٍلتٖ، ًظبهٖ ٍ فرٌّگٖ ّبٕ هبىزسباز تزرثِ آرضَّ٘بٕ هلٖ  گ٘رٕ ثْرُثب  آرضَ٘ اسٌبد ٍ هذارن در سغح هلٖ، اٗزبد -4

 اٗزبد سبختبر ارراٖٗ، در سغح هلٖ ٍ استبًٖ ضبهل تخصصٖ ضذى ثخطٖ از سبختبر هَرَد -5



 ، حول، اًجبر ٍ...(ثٌذٕ ثستِآٍارثردارٕ، ) هَزضٖآ ّبٕ ًبهِ آٗ٘يآهَزش ً٘رٍٕ ٍٗژُ ٍ تِْ٘ رسٍات ٍ  -6

ٍلٖ آهَزش تخصصٖ هذٗرٗت ثحراى در ثٌبّب، ، دٗگر ٍرَد دارد ّبٕ سبزهبىً٘س در چبرچَة ٍظبٗف  اوٌَى ّنثخطٖ از هَارد فَق 

 دارد. ً٘بز آهَزش ٍ تذاروبت ٍٗژُ ثِ ثرخَردار است وِ ّبٖٗ ٍٗژگٖاز  ّب ثبفتٍ  ّب هحَعِ

 
 

 اهذاد
 

ّب ٍ  ثٌٖ٘ در هرحلِ اهذاد پ٘ص ٌّگبم ٍلَع ثحراى آغبزضذُ ٍ در وبّص آحبر تخرٗجٖ هؤحر است. اهذاد پس از هرحلٔ پ٘طگ٘رٕ ٍ در

 تذارن هذٗرٗت ثحراى هحه خَاّذ خَرد ٍ آزهًَٖ ثرإ هرحلٔ لجلٖ است. 

 ثبضذ: ّبٕ زٗر هٖ اهذاد ضبهل ثخص

 سرلت، تخرٗت ٍ...(همبثل  ّب ٍ ثٌبّب )در هحبفظت ف٘سٗىٖ هحَعِ -1

 همبثل ثبراى، سمَط آٍار، عَفبى ٍ...( رفغ خغر از وبلجذ ٍ اض٘بء )در -2

 ضذُ ثٌذٕ، اًجبر، حول اض٘بء تبرٗخٖ ٍ اًتمبل ثِ هراوس از پ٘ص تؼ٘٘ي ثٌذٕ، ثستِ رستزَ، دستِ -3

 ٘ص ٗبثذ(ضذُ ً٘رٍٕ هَرَد تخص ّبٕ از لجل تؼ٘٘ي ثٌذٕ )در ّر هٌغمِ ٍ ضْر ثرحست دررِ اٍلَٗت اٍلَٗت -4

 آالت ٍ اثسار( ًٍمل، هبض٘ي فؼبل سبزٕ سبختبر )ضبهل: ً٘رٍ، پطت٘جبًٖ، هروسٗت هَلت، حول -5

 ّبٕ آتٖ زهبى ٍضغ هَرَد ٍ اهذاد ثرإ ارزٗبثٖ ٍ پژٍّص هستٌذسبزٕ ّن -6

 

 

 

 

 

 
 های تاریخی )پل ضهرستاى آسیب خطکی زاینذه رود بر پل

 

 



 
 

 
 تخریب هجسوه های بودا در باهیاى

 

 



 
 

 
 سیل کطویر

 

 

 بازسازی
 ّبٕ زٗر است: ضَد ٍ ضبهل ثخص زهبى ٍ ثؼذ از هراحل اٍلِ٘ اهذاد ضرٍع هٖ ّن

 ّب ٍ حروت ثِ سوت ثبزگرداًذى اٍضبع ثِ ٍضغ عج٘ؼٖ ٍ پبٗذار ارزٗبثٖ ثحراى، آس٘ت -1

 إ ّبٕ هلٖ ٍ هٌغمِ ّب، عرح اًزبم هغبلؼبت ٍ تِْ٘ راّجردّبٕ هحلٖ ثب تَرِ ثِ اهىبًبت، اٍلَٗت -2

 تِْ٘ عرح اح٘ب -3

 اررإ ثبزسبزٕ تَسظ ً٘رٍّبٕ هتخصص ٍ ثبتزرثِ -4

 ًظبرت ثر و٘ف٘ت ثبزسبزٕ زٗر ًظر ستبد ثحراى ه٘راث فرٌّگٖ وطَر -5

 

 

 



 گیری نتیجه

 در اهر ثبزسبزٕ راّجردّبٕ زٗر الساهٖ است: -

رلَگ٘رٕ از الذاهبت ثخطٖ ٍ آهَزش هذٗرٗت ثحراى ثرإ ّب ٍ  تمس٘ن وبر ه٘بى ًْبدّبٕ هرتجظ، تٌظ٘ن آٗ٘ي ًبهِ -

 حفظ رٍحِ٘ روؼٖ در فؼبل٘ت ستبد ثحراى

 ػبدٕ ّبٕ ثرًبهِدر الذاهبت ٍ  رَٖٗ صرفِدٍلتٖ، خبررٖ ٍ  ّبٕ ووهتأه٘ي ثَدرِ اضغرارٕ از عرٗك  -

 ٍ استبًذاردّب ٍ رلَگ٘رٕ از سرػت غ٘رهٌغمٖ ّب ًبهِ آٗ٘يوبًٖ، ترػبٗت و٘ف٘ت ٍ ضَاثظ سبخ -

 در ضراٗظ ثحراى ثبالدستٍٖ سٌبرَّٗبٕ لجل از ثحراى ٍ اسٌبد  ّب ثرًبهِرػبٗت  -

 

 

 ورد: ثٌذٕ روغ تَاى هٖراّجردّبٕ فَق راّجردّبٕ ارراٖٗ زٗر را  اسبس ثر

سبختبر هذٗرٗت ثحراى در سبزهبى هَرَد  ثٌٖ٘ پ٘صه٘راث فرٌّگٖ ٍ  هؼبًٍبىارربع هسئَل٘ت هذٗرٗت ثحراى ثِ ٗىٖ از  -1

 ًْبدّبٕ هرتجظ در رْت تٌظ٘ن ٍ ّوبٌّگٖ رٍاثظ ه٘بى  ه٘راث فرٌّگٖ

 ، فراخَاى همبلِ ٍ... در اٗي هَضَعاًذٗطٖ ّنثرگسارٕ  -2

 در راثغِ ثب پ٘طگ٘رٕ، اهذاد ٍ ثبزسبزٕ غ٘ردٍلتٖووه ٍ تسْ٘ل تطى٘ل ًْبدّبٕ  -3

 دوترٕ ٍ وبرضٌبسٖ ارضذ ًبهٔ پبٗبىهَضَع  اهىبى ارائِ -4

 در هذٗرٗت ثحراى ه٘راث فرٌّگٖ تَسؼِ درحبلٍ  ٗبفتِ تَسؼِثررسٖ تزبرة وطَرّبٕ  -5

 

 
 



 هیراث فرهنگی در نوودار سازهانی ستاد بحراى        

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌٗذُ ًْبدّبٕ ًوب

 (ٍ ... الوللٖ )ًَٗسىَث٘ي

 اٗىَهَس ٍ...(

 و رئیس سازهاى هیراث فرهنگیجوهور رئیسهعاوى 

 ه٘راث فرٌّگًٖوبٌٗذُ -1

 اٗىَهَس ًوبٌٗذُ -2

 دٍوَهَهَ ًوبٌٗذُ -3

 احورّاللًوبٌٗذُ  -4

 ً٘رٍٕ اًتظبهٖ ًوبٌٗذُ -5

 ًْبدّبٕ هردهٖ ًوبٌٗذُ -6

 ًوبٌٗذُ ستبد ثحراى وطَر -7

 ًوبٌٗذُ پژٍّطىذُ ه٘راث -8

 ًوبٌٗذُ خجرگسارٕ ه٘راث فرٌّگٖ -9

 فرٌّگٖحفبظت ه٘راث ٗگبى ًوبٌٗذگبى  -11

 

 هٌغمِ در ه٘راث فرٌّگٖ ستبد ثحراى

 هذٗرول ه٘راث فرٌّگٖ

 ًوبٌٗذُ 

 ثس٘ذ

 ًوبٌٗذُ 

 ستبد ثحراى

 ًوبٌٗذُ 

 ً٘رٍٕ اًتظبهٖ

حفبظت ًوبٌٗذُ ٗگبى 

 ه٘راث فرٌّگٖ

سِ ًفر از حبه٘بى 

 هحلٖ ه٘راث فرٌّگٖ

 ًوبٌٗذُ 

 احورّالل

 ًوبٌٗذُ

 NGOّب 


