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 چکیذٌ :
اًذ وِ ًیبص ثِ ًؾبست ٍ حشاػت ثیـتشی وبٍؽ دس ثذتشیي ؿشایظ لشاس گشفتِؿبى دس صهبى ثقذ اص آحبس ثبػتبًی ثِ دلیل فذم حجبت هلبلح

وٌٌذ وِ ؿٌبػبیی ٍ تزضیِ ٍ تحلیل ایي فَاهل ٍ اسائِ داسًذ. فَاهل صیبدی افن اص عجیقی ٍ اًؼبًی آحبس ثبػتبًی ٍ اثٌیِ تبسیخی سا تْذیذ هی

یت ثْیٌِ حفؼ آحبس تبسیخی ووه ًوبیذ. دس ایي پظٍّؾ هٌغمِ هَسد تَاًذ ثِ وبٍؿگشاى ثشای هذیشًتبیذ دس لبلت ًمـِ هخبعشات هی

ثبؿذ وِ ثب تَرِ ثِ لذهت تبسیخی ٍ اّویت آى اًتخبة ؿذُ اػت. دس ایي تحمیك ثِ هٌؾَس ًؾبست هغبلقِ تپِ ّگوتبًِ ّوذاى هی

ذیذوٌٌذُ ثشای هٌغمِ هَسد هغبلقِ ؿبهل ّبی هیشاث فشٌّگی، توبهی فَاهل تْػیؼتوبتیه ثشای حشاػت ٍ هذیشیت آحبس ثبػتبًی ٍ ػبیت

فبهل اًؼبًی  تقییي ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ٍ عجك ًؾش وبسؿٌبػبى خجشُ، هیضاى تبحیش ایي فَاهل  6فبهل عجیقی ٍ  11

فولیبت صهیٌی اػتفبدُ ٍ پبیگبُ دادُ  ای ٍّبی هَرَد، تلبٍیش هبَّاُاًذ. دس ایي ساػتب ثشای تْیِ اعالفبت هَسد ًیبص اص ًمـِدّی ؿذٍُصى

ّبی خغش پزیشی آحبس تبسیخی ثشای ّش افضاس ػیؼتن اعالفبت هىبًی عشاحی ٍ ایزبد ؿذُ اػت. دس هشحلِ ثقذ ًمـِهىبًی دس هحیظ ًشم

ت. ایي ًمـِ هٌغمِ هَسد داس ًمـِ پتبًؼیل خغشپزیشی ثشای هٌغمِ هَسد هغبلقِ تْیِ ؿذُ اػفبهل هَحش تْیِ ٍ تَلیذ ٍ ثب ّوپَؿبًی ٍصى

ًَیؼی یه هذل دّذ. ّوچٌیي دس ایي تحمیك ثب هذلؼبصی ٍ ثشًبهِهغبلقِ سا دس ػِ ػغح خغشپزیشی ثبال، هتَػظ ٍ پبییي ًـبى هی

ثشاحتی پزیشی ثبالیی ثشای تقشیف، حزف ٍ اكالح پبساهتشّبی ٍسٍدی ثشخَداس ثَدُ وِ اتَهبتیه عشاحی ٍ ایزبد گشدیذُ اػت وِ اص اًقغبف

 وبسثش ًیبص خَد سا دس ایي خلَف هشتفـ ػبصد.

  ػیؼتن اعالفبت هىبًی، آحبس ثبػتبًی، فشایٌذ ػلؼلِ هشاتجی تحلیلی َای کلیذی :ياصٌ
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 مقذمٍ -1

ّبی ثلٌذ هذت ٍ وَتبُ هذت اص رولِ هَاسدی اػت وِ ًیبصهٌذ تَرهِ  تْذیذ آحبس ثبػتبًی تَػظ فَاهل خغشػبص دس دٍسُ

ّش ػبلِ كذهبت رذی ثِ دلیهل فهذم ًؾهبست ثهب ویفیهت       .ثبؿذاهبوي هیشاث فشٌّگی هیدس ساػتبی ًؾبست ٍ حفبؽت 

ًوبیذ. دس ایي ساػتب پظٍّـگشاى گشدد وِ دس هَاسدی ثِ اكبلت تبسیخی احش لغوِ ٍاسد هیهٌبػت ثِ اثٌیِ تبسیخی ٍاسد هی

-ی لشاس داسًذ ػقی دس وبّؾ آػهیت ثب ثِ تلَیش وـیذى هبّیت ایي فَاهل تْذیذوٌٌذُ وِ دس دٍ گشٍُ عجیقی ٍ اًؼبً

ّبی ٍاسدُ سا داسًذ. وِ ًتیزِ آى هیضاى خغش ولی ٍ سیؼه تحویل ؿذُ ثِ اثٌیِ تبسیخی اػت وهِ ثهب اػهتفبدُ اص سٍؽ    

ّبی ػیؼتن اعالفبت هىبًی ثشآٍسد، خَاّذ ؿهذ. دس ًتیزهِ ههذیشیت    فشایٌذ ػلؼلِ هشاتجی تحلیلی دس تلفیك ثب پشداصؽ

ّبی رلَگیشی ّبی ػیؼتوبتیه ٍ ًَیي ثشای ؿٌبخت هبّیت فَاهل ٍ ساُبًی ًیبصهٌذ اثضاسّب ٍ سٍؽحشاػت اص آحبس ثبػت

ای، اػتفبدُ اص تلبٍیش ههبَّاسُ ّبی هىبًی سا ثب ثبؿذ. دس ایي هغبلقِ ػقی ؿذُ اػت دادُاص سًٍذ تخشیت اثٌیِ تبسیخی هی

 تخشیت آحبس ثبػتبًی سا ؿٌبػبیی ٍ هذلؼبصی ًوَد. فولیبت صهیٌی ٍ فتَگشاهتشی اػتخشاد ًوَدُ ٍ فَاهل هَحش ثش

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ-2

ویلهَهتشی رهشة    340ّىتبس دس هحذٍدُ ؿْش ّوهذاى ٍ دس   31تپِ ثبػتبًی ّگوتبًِ ثِ كَست ثیضی ؿىل ثب هؼبحت 

ٍالهـ  هتهش اص ػهغح آة ّهبی آصاد     1870ؿهشلی (  ٍ دس استفهبؿ    32.804629ؿهوبلی ٍ  48.5173تْشاى ثب هختلهبت ) 

ایي هحَعِ ؿبهل ػِ تشاًـِ )لؼوت ّبیی اص ؿْش ثبػتبًی( هشثَط ثِ دٍسُ اؿىبًیبى ٍ یه ثشد ٍ ثبسٍ هشثهَط   [1اػت.]

ثبؿذ. ّوچٌیي چٌذیي ثٌبی تهبسیخی هتهشاون دیگهش دس    ثِ هبدّب ٍ دٍ ولیؼب ٍ هذسػِ اساهٌِ هشثَط ثِ دٍساى كفَی هی

دس هحَعِ هىـَف ؿذًذ. پیىشثٌذی هٌغمِ ّوذاى ثِ كَست ًیوهِ  ّبی هختلف ایي هحذٍدُ ٍرَد داسد وِ عی وبٍؽ

 خـه تمشیجب یىپبسچِ اػت ٍ دس وَّپبیِ الًَذ لشاس داسد.

 َا ي مىاتعريش-3

دس ایي تحمیك ًمـِ خغشپزیشی هزوَفِ تبسیخی تپِ ّگوتبًِ ثب تَرِ ثِ تغییشات ًبؿی اص خغشّبی اًؼبًی ٍ عجیقی ثب 

تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ٍ هذلؼبصی دس هحیظ ػیؼتن اعالفبت هىبًی تْیِ ؿذُ اػت ٍ اص گیشی چٌذهقیبسُ سٍؽ تلوین

سٍؽ ػلؼلِ هشاتجی تحلیلی ثشای اٍلَیت ثٌذی خغشات اػتفبدُ ؿذُ اػت. سٍؽ فشآیٌذ ػلؼلِ هشاتجی تحلیلی تَػهظ  

یشی اػت وِ تَػهظ  گ[ هذل تحلیل فشآیٌذ ػلؼلِ هشاتجی یه سٍؽ تلوین3پبیِ گزاسی ؿذ. ] 1977ػبفتی دس ػبل 

تَػهظ   [4ّبیی سا وِ ٍاثؼتِ ثِ هقیبسّبی هختلف ٍ یب تلویوبت چٌذ هقیهبسُ اػهت، اتخهبر ًوهَد.]    تَاى تلوینآى هی

ّبی هختلهف،  ّبی هَسدًیبص خغشات هَرَد تقشیف ؿذُ اػت. هحممبى اص سؿتِّبی ًمـِای ثشخی اص الیِتلبٍیش هبَّاسُ

، ٍ تغییشات رْبًی، فاللِ صیبدی دس تحمیمبت خغش عجیقهی تهبسیخی اص خهَد ًـهبى     هبًٌذ تبسیخ، رغشافیب، صهیي ؿٌبػی

[ ػهٌزؾ اص دٍس  5ای ٍ رْهبًی ّؼهتٌذ.]  هٌذ ثِ دسن تبسیخ عجیقی هٌغمِدٌّذ. فالٍُ ثش ایي فوَم هشدم ًیض فاللِهی

-سٍی صهیي داسد. اًَاؿ ػهٌزٌذُ ّبی اًؼبى ثش ؿٌبػی، ػقی دس ؿٌبػبیی آحبس ٍ الگَّبی ثِ ربی هبًذُ اص فقبلیتثبػتبى

ّبی چٌذ عیفی لبدس ثِ ؿٌبػبیی آحبس ٍ ثمبیبی ثبػتبًی ّؼتٌذ. اوتـهبفبت ثبػهتبى ؿٌبػهی ٍ آحهبس چهبح ؿهذُ اسیهه        

[ ثهشای اسصیهبثی ّهش خغهش ٍ هیهضاى تهبحیش آى ٍ ّوچٌهیي        6اؿویت، اٍلیي پشٍطُ تىٌیىی دس ایي صهیٌهِ ثهَدُ اػهت. ]   

 [2( اسائِ ؿذُ اػت.]1پزیشی چْبس هشحلِ ولی هغبثك ؿىل )غبلقِ ثشاػبع آػیتثٌذی آحبس ثبػتبًی هَسد ه عجمِ
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 َای آثار...بررسی تاثیر عًامل مخرب بر سایت

 فریذ اشرافی ي َمکاران

 

 : مزاحل کلی ريوذ تزرسی خطزپذیزی آثار تاریخی ي تاستاوی1ضکل 

 ضىاسایی خطز-3-1

سػبًی ثِ حشین ّگوتبًِ ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ دس دٍ گهشٍُ  دس هشحلِ ؿٌبػبیی خغش، توبهی هخبعشات هَرَد هَحش دس آػیت

 اًؼبًی ٍ عجیقی لشاس دادُ ؿذُ اػت. 

 مطخصات خطز -3-2

دس ساثغِ ثب توبم خغشات اص ًؾشات وبسؿٌبػبى خجشُ اػتفبدُ ؿذُ ٍ اص تبسیخچِ خغش دس حشین تپهِ ّگوتبًهِ اعالفهبتی    

ّهبی هشثَعهِ هبًٌهذ َّاؿٌبػهی ٍ     . ػقی ؿذُ اص اسگهبى آٍسی ؿذُ ٍ ػبثمِ خغش هَسد ثشسػی لشاس دادُ ؿذُ اػتروـ

ّهبی  ػبصهبى حفبؽت اص هحیظ صیؼت ٍ ػبصهبى هیشاث فشٌّگی ٍ گشدؿگشی اػتبى ّوهذاى ٍ هـهبّذات هیهذاًی دادُ   

 خبم سا ثِ دػت آٍسدُ اػت ٍ ثشای سػیذى ثِ هیضاى خغش ولی دس حشین ّگوتبًِ هَسد تزضیِ ٍ تحلیل لشاس ؿذُ اػت.

 ي تحلیل خطزتجشیٍ -3-3

-پغ اص ؿٌبػبیی ٍ حجت هـخلبت خغشات ثب اػتفبدُ اص فشآیٌذ ػلؼلِ هشاتجی تحلیلی فَاهل هَحش دس هخبعشات اٍلَیت

-اًذ. سٍؽ فشآیٌذ ػلؼلِ هشاتجی ثِ كَست ٍػهیقی دس وبسثشدّهبی ػهٌزؾ اص دٍس اػهتفبدُ ههی     دّی ؿذُثٌذی ٍ ٍصى

ؿَد. ایي فٌبكهش ؿهبهل:   گیشی ؿشٍؿ هیثٌذی فٌبكش تلوینی ٍ اٍلیت[ فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ثب ؿٌبػبی7].ؿَد

ؿهًَذ. فشآیٌهذ   ثٌهذی ثهِ وهبس گشفتهِ ههی     ثبؿذ وهِ دس اٍلَیهت  ّبی احتوبلی هیّب ٍ گضیٌِّب، هقیبسّب یب هـخلِّذف

-ِ هشاتهت ههی  ؿَد سا ػبختي ػلؼلؿٌبػبیی فٌبكش ٍ استجبط ثیي آًْب وِ هٌزش ثِ ایزبد یه ػبختبس ػلؼلِ هشاتجی هی

ای سا ثشای تحلیل ٍ تجذیل هؼبئل هـهىل  [ سٍؽ فشآیٌذ ػلؼلِ هشاتجی تحلیلی اص ایي ًؾش هفیذ اػت وِ صهی8ًٌِبهٌذ.]

ِ آٍسد وِ دس چبسچَة آى ثشًبهِتش فشاّن هیٍ پیچیذُ ثِ ػلؼلِ هشاتجی هٌغمی ٍ ػبدُ ّهب سا ثهب   سیض ثتَاًذ اسصیبثی گضیٌه

ّبی هخبعشات، [ پغ اص ثِ دػت آٍسدى اسصؽ ّش خغش ثب تلفیك الی9ِثِ ساحتی اًزبم دّذ.]ّب ووه هقیبسّب ٍ صیشهقیبس

ًْهبیی  تَاى دػت یبفت. دس سٍؽ فشآیٌذ ػلؼلِ هشاتجی ٍصىثِ هیضاى خغش ولی ٍ هٌغمِ پشخغش دس هحَعِ ّگوتبًِ هی

گهشدد، ثهشای همبیؼهِ ثهیي فَاههل      ههی ثشای ّش فبهلی وِ ثب اػتفبدُ اص ثشداسّبی ٍیظُ هبتشیغ هتمبثل هشثقی هحبػهجِ  

ػبصی تٌؾیوبت ثهِ كهَستی   ؿَد، حبئض اّویت اػت. ٌّگبهی وِ هبتشیغ هتمبثل ثذػت آهذ، خالكِهختلف تقشیف هی

( یه همذاس هـهخق ثهِ   1980وِ ثِ ّش فبهل یه اّویت ًؼجی هٌبػت اختلبف دادُ ؿَد، ًیبصاػت. ثشاػبع ػبتی )

ثب فٌَاى ثؼیبس هْن اختلهبف دادُ   9ثب فٌَاى اكال هْن ًیؼت ٍ  1،  9تب  1اص  ّبی هختلف سٍی یه همیبعتوبم رفت

ّب ثشآٍسد گشدیذ ٍ تمؼین ًْبیی ایي همذاس ثب هزوهَؿ ّهش فهبهلی،    ؿَد. دس ًْبیت، همذاس ول ٍصى هزوَؿ توبم سدیفهی

 [3دّذ.]ٍصى ًشهبل ؿذُ ًْبیی ّش فبهل هٌحلشثِ فشد سا اسئِ هی
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 تزرسی خطز-3-4

ػَصی، ػبخت ٍ ػبص دس داخل هحَعِ، اػهتقذاد هٌغمهِ   ل هخبعشات دسًؾش گشفتِ ؿذُ دس ایي تحمیك ؿبهل آتؾفَاه

ُ    رْت ٍلَؿ ػیل، هٌبعك داسای فشػبیؾ، پَؿؾ گیبّی، حفبسی آالت ّهب، حشوهت هبؿهیي   ّهبی ریهش هزهبص، ؿهجىِ سا

ّبی هَرهَد ٍ تلهَیش   هشثَعِ اص ًمـِ ّبیثبؿذ. ثشای تْیِ دادُػٌگیي دس داخل هحَعِ، هؼیش حشوت گشدؿگشاى هی

ّهبی  ّبی ّهَایی ثهیي ػهبل   ای ٍ تلبٍیش َّایی اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ ثشای ثشسػی سؿذ ٍ تَػقِ ؿْشی اص فىغهبَّاسُ

ّهبی داسای  ّبی وـَس ثشای ًوبیؾ هیهضاى تهبحیش صلضلهِ اص گؼهل    ّبی گؼلاػتفبدُ ؿذُ اػت. اص ًمـِ 1381تب  1341

-ّب ٍ هیضاى ثبسؽ ثبساى، اختالف دههب اص دادُ ؿذُ اػت. ثشای خغشات ثبساى اػیذی ٍ هیضاى آالیٌذُصهیي لغضؽ اػتفبدُ 

ّبی ثِ تشتیت ػبصهبى حفبؽت اص هحیظ صیؼت ٍ ایؼتگبُ َّاؿٌبػی ٍ آًبلیضّبی هشثَعهِ اػهتفبدُ ؿهذُ اػهت. ثهشای      

وبٍؿهگشاى هَرهَد دس هشوهض اػهٌبد ٍ     ّبی ٍاسدُ پغ اص وبٍؽ ٍ حوالت ػهَلفبتی ٍ ولشایهذُ اص گضاسؿهبت    ثشسػی ؿه

وتبثخبًِ هیشاث فشٌّگی اػتفبدُ ؿذ. ّوچٌیي ثشای تبحیش فَاهل ثیَلهَطیىی هَرهَد ٍ هیىشٍاسگبًیؼهن دس هحَعهِ ثهِ      

ػههبصهبى هیههشاث فشٌّگههی ؿههٌبع ٍ هشهتگههش دلیههل فههذم ٍرههَد آصهبیـههبت هٌبػههت اص ًؾههشات وبسؿٌبػههبى آػههیت  

 اػت. ؿذُ اػتفبدُ

 مخاطزات مًجًد-4

 ثٌذی ٍ ثشسػی ؿذُ اػت. ایي تحمیك هخبعشات هَرَد ثغَسولی ثِ دٍ دػتِ عجیقی ٍ اًؼبًی عجمِ دس

 خطزات طثیعی   -4-1

 ثبؿٌذ.اًذ، ؿبهل هَاسد صیش هیخغشات عجیقی وِ دس ایي تحمیك هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ

 آتص سًسی  -4-1-1

ّبی ًبؿهی اص  تشیي آػیتؿَد. اكلیاثٌیِ تبسیخی هی آتؾ ػَصی ػجت آػیت ؿذیذ هؼتمین ٍ ریش هؼتمین ثِ اهَال ٍ

 آتؾ ػَصی فجبست اًذ اص: 

 ّب ٍ هحتَیبت آًْب ثب تخشیت ثخـی اص ػبختوبى فیضیىی ًبؿی اص ػَصاًذىآػیت ثِ ػبختوبى .1

 [11ػَصی ثِ هحلَالت داخلی ٍ خبسری ]آػیت ًبؿی اص دٍد، حشاست، احتشاق پغ اص اتوبم آتؾ .2

ؿٌبػی هَرَد دس حشین ّگوتبًِ، دس ّبی ثبػتبىتبسیخی ٍ ػبیت ػتبًی دس داخل هَصُ ّگوتبًِ ٍ اثٌیِثب تَرِ ثِ اؿیب ثب

ههیالدی   1941دس ػهبل  ًهَس  هذسػِ ػَصی دس هزوَفِ ضشسّبی هبلی صیبدی سا دس پی خَاّذ داؿت. كَست ثشٍص آتؾ

اهب دس ّوهبى ػهبل ثهب ووهه      ى ؿذ،عی یه آتؾ ػَصی ًبؿی اص ؿقلِ ثخبسی ثِ عَس وبهل ػَخت ٍ ثب خبوؼتش یىؼب

 [12] .عشاحی ٍ تزذیذ ثٌب گشدیذ خیشیي ٍ تَػظ هٌْذع ًـبى لئًَیبى

  سمیه لزسٌ -4-1-2

تشیي صههیي لهشصُ دػهتگبّی سٍیهذادُ دس     لذیوی ّبی فلَم صهیي ؿٌبػی وـَس،عجك اعالفبت حجت ؿذُ دس پبیگبُ دادُ

عَل ٍ فشم رغشافیهبیی هشوهض آى، ثهِ تشتیهت      حجت ؿذُ اػت. 09:05:00ػبفت  8/11/1924 اػتبى ّوذاى دس تبسیخ

وٌٌهذُ آى هشوهض لهشصُ ًگهبسی     ثبؿهذ ٍ هٌجهـ حجهت   ههی  5/5ثضسگبی آى دس همیبع اهَاد ػغحی . ثبؿذهی 0/48ٍ 5/35

 ِ دس ػهبفت   13/2/2003آخهشیي صههیي لهشصُ دػهتگبّی سٍیهذادُ دس اػهتبى ّوهذاى دس تهبسیخ          اػهت  هَلىشیي فشاًؼه

ثضسگهبی آى دس  ٍ  ثبؿهذ هی 354/48ٍ  088/34عَل ٍ فشم رغشافیبیی هشوض آى، ثِ تشتیت  ذُ اػت.حجت ؿ 17:14:52

ثضسگتهشیي صههیي لهشصُ    . اػهت  وٌٌهذُ آى هشوهض لهشصُ ًگهبسی وبػهتبسیىب     ثبؿذ ٍ هٌجـ حجتهی 6/3همیبع اهَاد دسًٍی 

عهَل ٍ فهشم    ؿهذُ اػهت.  حجهت   19:13:00دس ػهبفت   16/8/1958دػتگبّی سٍیهذادُ دس اػهتبى ّوهذاى دس تهبسیخ     
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 َای آثار...بررسی تاثیر عًامل مخرب بر سایت

 فریذ اشرافی ي َمکاران

 2/6، اههَاد دسًٍهی   6/6ضسگبی آى دس همیبع اههَاد ػهغحی   . ثثبؿذهی 170/48ٍ 3/34رغشافیبیی هشوض آى، ثِ تشتیت 

لشصُ ثِ فٌَاى یىی اص فَاههل اكهلی دس   . صهیياػت فیلیپیي-ثبؿذ ٍ هٌجـ حجت وٌٌذُ آى هشوض لشصُ ًگبسی آهجَلًَگهی

 ثبؿذ.تخشیت آحبس تبسیخی ٍ ثبػتبًی هی

 سیل -4-1-3

ِ . ّبی پیچیذُ ٍ هخشة عجیقی اػت وِ ّش ػبلِ خؼبسات فشاٍاًی سا ثِ دًجبل داسدػیل، یىی اص پذیذُ -ثِ هٌؾَس ثشًبهه

ثبؿذ، هغبلقبت ٍ تحمیمهبت  ل دًیب ٍ اص رولِ وـَس هب هیئثشداسی ثْیٌِ ٍ وٌتشل پذیذُ ػیل وِ اص هؼبسیضی رْت ثْشُ

[ 13وٌٌذُ هیضاى خغشی اػت وِ ػیل دس ّش ًمغهِ داسد.] بساهتش فوك ٍ ػشفت ػیل تقییي. دٍ پصیبدی هَسد ًیبص اػت

صدگی ثب تَرِ ثِ تَپَگشافی هٌغمِ ٍ دیٌبهیهه آة دس هحَعهِ ّگوتبًهِ تْیهِ     اص ایي ػَ ًمـِ هٌبعك ثب اػتقذاد ػیل

 صدگی دس هزوَفِ تپِ ّگوتبًِ هـخق ؿَد.   ؿذُ اػت تب ًمبط ثب خغش ػیل

 ش تارانتار -4-1-4

ّب ٍ هلبلح هشهت آًْب آػیت ثشػبًٌذ، ثِ عَسیىِ ثهب ًفهَر آة دس داخهل ثبفهت     تَاًٌذ ثِ خَد ػبیتّبی ؿذیذ هیثبساى

ؿَد وِ ثهِ ثبفهج ػؼهت ؿهذى     ؿذى ثخـی اص آًْب هیؿًَذ ٍ هَرت ػمَط ٍ وٌذُهلبلح ثبفج افضایؾ ٍصى آًْب هی

 گشدد.خبن اعشاف هَرت افتبدگی ٍ حتی سیضؽ هی

 رطًتت  -4-1-5

ساثغِ هؼتمین ثب هیضاى ثبسًذگی ٍ ػبفبت آفتبثی داسد، ثب افضایؾ سعَثت دس اثٌیِ تهبسیخی، سؿهذ سیـهِ گیبّهبى ّهشص ٍ      

یبثذ ٍ ّوچٌیي ثب وبّؾ سعَثت احتوبل تشن ثشداؿهتي  ؿذى لؼوتی اص دیَاسُ آى افضایؾ هیاػتقذاد اثٌیِ ثشای وٌذُ

 یبثذ.  اثٌیِ تبسیخی افضایؾ هی

 اختالف دما -4-1-6

ؿَد وِ دس ّب دس همیبع صهبًی وَتبُ هیّبی هَرَد دس ػبیتاختالف دهب دس ؿت ٍ سٍص هَرت اًجؼبط ٍ اًمجبم خـت

ؿَد، ّوچٌیي اخهتالف دههب   ّب ٍ ّوچٌیي اؿیب هَرَد هیّب ٍ دیَاسُكَست اختالف فبحؾ ثبفج تشن ثشداؿتي خـت

ؿَد وِ ثب تغییش فلل ٍ افضایؾ یهب  آحبس دس ؿشایظ َّایی دس یه فلل هیدس عَل فلَل ػبل ًیض ثبفج ثِ حجبت سػیذى 

ّبی اختالف دهب ًیض وبّؾ دهب هوىي اػت ثِ آحبس ثبػتبًی كذهِ ٍاسد ؿَد. دس ایي خلَف اص ایؼتگبُ َّاؿٌبػی دادُ

اث عجیقی گزؿتِ اثضاس اكلی ثشای ؿٌبػبیی ٍ حفبؽت اص هیش 1972گشفتِ ؿذُ اػت. وٌَاػیَى هیشاث رْبًی یًَؼىَ 

تهشیي  الوللی ثشای حفبؽت اص آًْب اػت. تغییش آة ٍ َّا دس حبضهش ثهِ فٌهَاى یىهی اص رهذی     ّبی ثیيٍ تـَیك ّوىبسی

 [14تْذیذات هَحش ثش هیشاث فشٌّگی اػت.]

 فزسایص  -4-1-7

حیش دس هیهبى  دس ساثغِ ثب فشػبیؾ ػِ ًَؿ فشػبیؾ ثبدی، تؼشیقی ٍ آثی هغشح اػت وهِ فشػهبیؾ ثهبدی ثیـهتشیي تهب     

فَاهل فشػبیؾ سا داسد. فشػبیؾ خبوی ربثزبیی رسات خبن اص ربیی ثِ ربی دیگش تَػظ ّش فبهلی سا گَیٌهذ. پهغ اص   

 ّبی خبوـٌبػی، ًمـِ فشػبیؾ تْیِ گشدیذُ اػت.یه دٍسُ هـبّذات هیذاًی ٍ ًمـِ

 تاران اسیذی  -4-1-8

ثبؿذ، ثهبساى   5آة ثبساى ووتش اص  PHّشگبُ ذ. ٌثبؿ ًیتشیه هیاػیذّبی فوذُ دس ثبساى اػیذی، اػیذ ػَلفَسیه ٍ اػیذ 

ػبل گزؿتِ دسیبفت ؿذُ ٍ پغ اص  5ّبی هشثَط ثِ ؿَد. دس ایي ساػتب اص ػبصهبى هحیظ صیؼت آالیٌذُاػیذی تلمی هی

 ّبی اػیذی تْیِ ؿذُ اػت.تزضیِ ٍ تحلیل آًْب ًمـِ خغشات ثبساى
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 مُىذسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 ريیص گیاَان -4-1-9

ؿَد تب سیـِ گیبُ دس داخل اثٌیِ دس پهی  ّب ٍ تبػیؼبت ثبفج هیّب ٍ گیبّبى ّشص دس داخل تشاًـُِاص یه عشف سؿذ خض

آة ثبؿذ ٍ ثِ تذسیذ ثبفج تشن خَسدى احش تبسیخی ؿَد. اص عشفی دیگش، دسختبى اص فشػبیؾ خبن ثِ ؿهذت رلهَگیشی   

اثٌیِ تهبسیخی ًبؿهی اص سؿهذ سیـهِ گیبّهبى ثهِ        وٌٌذ، ایي دٍ هفَْم دس همبثل یىذیگش لشاس داسًذ. خؼبسات ٍاسدُ ثِهی

كَست هىشس دس ؿْشػتبى سم گضاسؽ ؿذُ اػت. هـىالت ػبصگبسی ثیي دسختبى ٍ ػهبختبس صیشصهیٌهی دس ههَسد اثٌیهِ     

 [15ای پیچیذُ ؿَد.]تبسیخی هوىي اػت ثِ گًَِ

 َای ياردٌ تٍ اتىیٍ تاریخی پس اس کايشضک -4-1-11

سػٌذ، دس ٌّگبم وهبٍؽ ٍ پهغ اص ػهش دس آٍسدى اص    ؿیوبیی صیش خبن ثِ هشحلِ حجبت هی آحبس ثبػتبًی هذفَى دس ؿشایظ

ّهبی فیضیىهی   سػٌذ وِ دس هَاسدی ثبفج آػیتصیش خبن، دس ایي ؿشایظ آة ٍ َّایی رذیذ اص حبلت حجبت ثِ تضلضل هی

 ؿَد.ؿٌبػی هیّبی ثبػتبىثِ ػبیت

 حمالت سًلفاتی ي کلزایذٌ -4-1-11

ّبی آحبس ثبػتبًی دس ثحج هیضاى دٍام ٍ فَاهل هَحش ثشآى، تحت حوالت ؿیویبیی لشاس داسًهذ وهِ دس ایهي    دس ٍالـ ػبیت

ثبؿهٌذ، دس ایهي ساػهتب ثهب تَرهِ ثهِ ووجهَد اهىبًهبت         هیبى حضَس حوالت ػَلفبتی ٍ ولشایذُ داسای ثیـتشیي تبحیش ههی 

خجشُ هٌْذع فوهشاى ٍ هشهتگهش دس ثخهؾ فشآیٌهذ      آصهبیـگبّی دس ساثغِ ثب هیضاى تبحیش ایي حوالت اص ًؾش وبسؿٌبػبى

 ػلؼلِ هشاتجی تحلیلی اػتفبدُ ؿذ.

 خطزات اوساوی -4-2

 ثبؿٌذ.اًذ، ؿبهل هَاسد صیش هیخغشات اًؼبًی وِ دس ایي تحمیك هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ

 رضذ تزاکم ضُزی -4-2-1

 هؼهتمین  تهبحیش  ّهبی ؿهْشی،  صیشػهبخت  ٍ هْبرشت روقیت، سؿذ عشح اص ًتیزِ یه فٌَاى ثِ ؿْشًـیٌی فشآیٌذّبی

 2014ٍ  1960ای ٍ ّهَایی دس ػهبل   فشٌّگی داسًذ. دس ایي ساػهتب اص همبیؼهِ تلهبٍیش ههبَّاسُ     هیشاث ّبیثشٍی ػبیت

 اػتفبدُ ؿذُ اػت. 

 َاضثکٍ راٌ -4-2-2

-تخشیت آحبس تهبسیخی ههی  ّبی هحلی یىی دیگش اص خغشّبی اًؼبًی هَحش دس ًضدیىی اهبوي هیشاث فشٌّگی ثِ ؿجىِ ساُ

تَاًذ ثِ آساههی اههبوي   ّب یب هشاوض ؿْشّب ارلت ثیؾ اص حذ هزبص اػت ٍ ثٌبثشایي هیثبؿذ. آلَدگی َّا دس ًضدیه ثضسگشاُ

 [15آحبس ثبػتبًی سا ًخشیت وٌذ. ]

 ساخت ي ساس در داخل محًطٍ -4-2-3

ّهبی صیجبؿهٌبختی ٍ   فهج ٍاسد ؿهذى آػهیت   ػبخت هَصُ، ػبختوبى اداسی ٍ ّوچٌیي پَؿؾ ثشسٍی وبسگبُ هشوهضی ثب 

 ّوچٌیي آػیت ثِ اكبلت تبسیخی اثٌیِ تبسیخی گـتِ ٍ هحَعِ ّگوتبًِ سا اص ؿشایظ تبسیخی ٍ ثبػتبًی خبسد ػبصد.

 گزدضگزی -4-2-4

ّب دس احش حشوت پیهبپی گشدؿهگشاى دس   ّبی گشدؿگشاى ّوچٌیي اكغىبن خبن ٍ خـتهؼیش حشوت گشدؿگشاى، صثبلِ

 ثبؿذ.ّبی خغش گشدؿگشی ثشای هیشاث فشٌّگی هیّبی هیشاث فشٌّگی اص رولِ پیبهذػبیتاعشاف 
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 فریذ اشرافی ي َمکاران

 َای غیزمجاسحفاری -4-2-5

هیشاث فشٌّگی اص لحبػ راتی، التلبدی، ػبصگبسی ثب هحیظ صیؼت ثب اسصؽ ٍ دسفیي حبل تحهت فـهبس اص ػهَی عیهف     

ّبی هلی ٍ هشدم هحلی ثِ عَس یىؼبى ارفبى رْبًی، دٍلتثبؿذ. تْذیذ آى تَػظ ربهقِ ٍػیقی اص فشآیٌذّب ٍ احشات هی

پشداصًذ. دس ایي ساػهتب فهالٍُ   ّبی ثبػتبًی هی[ ربستگشاى دسكذد وـف آحبس ثبػتبًی ثِ حفبسی دس هحَع16ِؿذُ اػت.]

ٍ  ثش ػشلت اؿیب ثبػتبًی ثِ دلیل تقزیل دس اهش حفبسی ٍ ثی ّهبی  ػهبیت  تَرْی ثِ اثٌیِ تبسیخی اوخشا ثِ آحهبس ثبػهتبًی 

 وٌٌذ.    هیشاث فشٌّگی آػیت رذی ٍاسد هی

 حزکت ماضیه آالت سىگیه در داخل محًطٍ  -4-2-6

ّهبی ریهش آػهفبلتِ    ؿَد ٍ دس ساُّبی آػفبلتِ، ثبفج اكغىبن ٍ تشن ثشداؿتي آى هیآالت ػٌگیي دس ساُحشوت هبؿیي

ؿهَد،  تغییهش ثبفهت سٍیهی خهبن هٌغمهِ ههی       ؿَد. دس دساص هذت ایي فشػهبیؾ هَرهت  ثبفج افضایؾ تبحیش فشػبیؾ هی

 دّذ.تَاًذ ثشٍی تبػیؼبت هحَعِ ثٌـیٌذ وِ ًیبص ثِ تقویشات سا افضایؾ هیّوچٌیي رجبس حبكلِ هی

 ارسیاتی خطز کلی-5

دس ایي تحمیك اثتذا ًمـِ خغشپزیشی ثشای ّش فبهل هَحش دس تخشیت آحبس تبسیخی تپِ ّگوتبًِ تْیهِ ؿهذُ اػهت ٍ ایهي     

دّی ؿذًذ، وِ ًتهبیذ  ش تَػظ سٍؽ فشآیٌذ ػلؼلِ هشاتجی تحلیلی ثب اػتفبدُ اص ًؾشات وبسؿٌبػبى خجشُ ٍصىفَاهل هَح

( ًـبى دادُ ؿذُ اػت. دس سٍؽ فشآیٌذ ػلؼلِ هشاتجی تحلیلی، خغشات ثِ كَست صٍری ًؼهجت  1آى دس رذٍل ؿوبسُ )

ثِ فٌَاى الیِ هىهبًی خغهشات ٍاسد    ArcGISافضاس ثِ ّن همبیؼِ ؿذًذ. پغ اص ؿٌبػبیی خغشات توبهی فَاهل سا دس ًشم 

تْیِ ؿذُ اػت ٍ ٍصى ثذػت  2ًوَدُ ٍ ثشای ّشوذام ثِ ًؼجت ثضسگی داهٌِ ٍ ؿذت آى ًمـِ خغشپزیشی ؿىل ؿوبسُ 

ّب ًؼجت دادُ ؿذُ اػت. پهغ  ثِ الیِ ArcGISّب دس ًشم افضاس آهذُ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ػبخت هذل ٍ والػِ ًوَدى الیِ

تهَاى دس  ؿهَد وهِ ثهش اػهبع آى ههی     ّهب پشخغشتهشیي هٌغمهِ هـهخق ههی     د ًوَدى ٍصى ّش فبهل ٍ تلفیك الیِاص ٍاس

 ثٌذی ثشای هغبلقبت ٍ ػْن تقویشات اص آى اػتفبدُ ًوَد.ّبی آیٌذُ ٍ ثَدرِ ثیٌی پیؾ

 

 سلسلٍ مزاتثی تحلیلیضىاس تٍ خطزات در فزآیىذ ضىاس، مزمتگز ي آسیة: میاوگیه ومزات کارضىاسان تاستان1جذيل 
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( تافز ارسش خطز عًامل 2( تافز ارسش خطز حمالت سًلفاتی ي کلزایذٌ تٍ وسثت فاصلٍ اس مزکش، تصًیز )1: )2ضکل 

( تافز ارسش 4، تصًیز )سًسیَای آتص( تافز ارسش خطز محل3تیًلًصیکی ي میکزيارگاویسم تٍ وسثت فاصلٍ اس مزکش، تصًیز )

( تافز ارسش خطز وقاط 6( تافز ارسش خطز مىاطق حفاری غیز مجاس ضذٌ، تصًیز )5سدگی، تصًیز )استعذاد سیلخطز وقاط تا 

( تافز 9َا، تصًیز )( تافز ارسش خطز ضثکٍ را8ٌ( تافز ارسش خطز تارش تاران در مىطقٍ، تصًیز )7تحت تاثیز سلشلٍ، تصًیز )

( تافز 12( تافز ارسش خطز رضذ ضُزی، تصًیز )11ز پًضص گیاَی، تصًیز )( تافز ارسش خط11ارسش خطز تغییزات دما، تصًیز )

 ارسش خطز کلی در محًطٍ َگمتاوٍ.

 وتیجٍ گیزی  -6

سیهضی ٍ تَاًهبیی دس   دس ساػتبی حفؼ ٍ حشاػت اص اثٌیِ تبسیخی حضَس یه سٍؽ ػیؼتوبتیه ثبفج افضایؾ تَاى ثشًبهِ

گیهشی اص  دس اوخش آحبس لیؼت ؿهذُ دس یًَؼهىَ ایهي فشایٌهذ ثهب ثْهشُ       ؿَد،اسصیبثی ٍ هذلؼبصی ًحَُ فولىشد خغشات هی

وٌٌذ، دس ایي خلَف پظٍّـگشاى ثب ثِ تلَیش وـهیذى هبّیهت   ّبی اثضاسّبی ػیؼتن اعالفبت هىبًی ثشسػی هیتَاًبیی

یؾ ثٌهذی ولهی اص هیهضاى سیؼهه هٌغمهِ، ػهقی دس ًوهب       خغشات ٍ داهٌِ تبحیش آًْب دس رْت سػیذى ثِ یه ًمـِ پٌِْ

ّبی هتَػظ ون ٍ صیبد داسًذ. دس ایي تحمیك اثتهذا فَاههل عجیقهی ٍ اًؼهبًی ههَحش دس تخشیهت آحهبس        هٌبعك خغش ثب گبم

دّی ایي فَاهل ثب سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجهی ثهِ   ّبی هىبًی ثشای ّش فبهل ٍ ٍصىتبسیخی ؿٌبػبیی ٍ پغ اص تْیِ الیِ

فبت هىبًی ًمـِ پتبًؼل خغشپزیشی تپِ ّگوتبًِ ّوهذاى ؿهىل   ًَیؼی ٍ هذلؼبصی دس هحیظ ػیؼتن اعالووه ثشًبهِ

ػهبصی ارّهبى   ( تْیِ ؿذُ اػت. ایي ًمـِ دس حل ثؼیبسی اص هـىالت هشههت ٍ تقویهش اثٌیهِ ٍ ًیهض هقغهَف     3ؿوبسُ )

ؿٌبػبى ثِ دسن دسػتی اص هـی ًؾبست ػیؼتوبتیه دس رْت ثْیٌِ ػبصی خغشات، تبحیش ثؼضایی داسد. ػیؼتن ثبػتبى

عشاحی ؿذُ اػت وِ ثتَاى ثشای ػبیش اهىبى تبسیخی ًیض اػتفبدُ ؿَد ٍ یه سًٍذ ػیؼتوبتیه ٍ اثضاسی هٌبػهت  عَسی 

 ّبی پتبًؼیل خغشپزیشی آحبس تبسیخی ٍ ثبػتبًی عشاحی ٍ ایزبد ؿذُ اػت.ثشای تْیِ ًمـِ



 

8 

 َای آثار...بررسی تاثیر عًامل مخرب بر سایت

 فریذ اشرافی ي َمکاران

 

 ط، مىطقٍ کم خطز: وقطٍ وُایی اس تفکیک مىطقٍ تٍ سٍ کالس مىطقٍ پز خطز، مىطقٍ تا خطز متًس3ضکل 

 تطکز ي قذرداوی-7

-ؿٌبػی ثِ خبعش ووهه اص رٌبة آلبی سًزجشاى هذیش هحتشم پبیگبُ ّگوتبًِ ٍ ّوچٌیي خبًن هیشصائی وبسؿٌبع ثبػتبى

ّبی ؿبیبى دس اًزبم ایي تحمیك ٍ ّوچٌیي اداسُ ول َّاؿٌبػی ٍ اداسُ ول حفبؽت اص هحهیظ صیؼهت اػهتبى ّوهذاى     

 ؿَد.  ّب تـىش ٍ لذسداًی هیدادى دادُثشای دس اختیبس لشاس 
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