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مقدم است که در بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز به  ارشد زهرا هدایتی نامه کارشناسیبرگرفته از پایاناین مقاله  *
 راهنمایی دکتر مهسا شعله و مشاوره دکتر مریم روستا به انجام رسیده است. 
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ران یا  راز،ی ش  راز،یدانشگاه ش ، یدانشکده هنر و معمار  ،یبخش شهرساز  اریاستاد  ،یشهرساز  یدکتر    
  msholeh@shirazu.ac.ir: مسئول  یسنده ینو

 مریم روستا 

ن ایراشیراز،  ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز،دکتری شهرسازی، استادیار بخش شهرسازی   

مقدم یتیزهرا هدا   
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 ـــــده چکی

قرار   یشهر یزیررا در هسته برنامه ی خ یتار راثیموجود شده است و حفاظت از م  یشهرها یموجب دگرگون یتوسعه شهر دهیپد
تر چارچوب گسترده   کی ارزش را به صورت جداگانه در    با  یخ یکه عناصر تار   راث،یم  یسنت  میاست. اما، درنظر گرفتن مفاهداده 
 ر ییتغ ن،ی. بنابراستین راثیف حفاظت از ماهدا یجوابگو ، یخ یتار راثیم تیو اهم تیحفاظت از شخص یبرا؛ دهدیقرار م یشهر

بود.  ر«شه  یخ یمنظر تار»  کردیآن، ظهور رو   امدیو پ  ؛به وجود آمد  راثیحفاظت از م  یهااز چالش   راث،یحفاظت از م  اسیدر مق
 ت.مورد توجه قرار گرف سعهحفاظت و تو یکردهایرو  نیتعادل ب جادیبه منظور ا یکپارچگیمفهوم  نیهمچن

اثرات    یبه طور بالقوه دارا  ،یراثیم  ها یا بناهایمجموعه  میو در حر  یکیدر نزد  ساز جدیدو یا هرگونه ساخت   یهر پروژه ساختمان
  ی ثر براؤم  یاستراتژ  کیامکان اتخاذ    ی آن،جرا او در حین  اثرات نامطلوب قبل    یاب یو ارز یبررسکه  است    یخ یتار  راثیبر م  یبصر

کند. کمیته میراث جهانی یونسکو در راستای ارائه راهکار،  میفراهم  را    بر میراث تاریخی   کاهش اثرات نامطلوب  ا یبه حداقل رساندن  
یدات بر  بررسی تأثیر این تهدبالقوه،    داتیتهد  نیابخش  ارزیابی رضایت  ی برااست و  »روش ارزیابی تاثیرات میراثی« را ارائه داده

 دهد.ی میراث را پیشنهاد میصفات برجسته جهان

کالبدی مجموعه بناهای   -ت میراثی در بررسی یکپارچگی بصریاین پژوهش در پی آن است که با کاربست چارچوب ارزیابی تأثیرا
ای از مجموعه بناهای تاریخی میراثی مورد مطالعه و آزمون قرار دهد. پژوهش  عنوان نمونهباارزش، مجموعه زندیه شیراز را به

در مجموعه    یراثیم  راتیثأت نماید.و از رویکرد کیفی به منظور نیل به اهداف خود استفاده می  است؛ حاضر به لحاظ هدف، کاربردی  
مجموعه  اسیدر سه مق راتیثأو شدت ت هایژگیو  تیحساس  ت،یریفقدان حفاظت و سوء مد اریبا در نظر گرفتن سه مع رازیش هیزند

که مجموعه    دهدینشان م  ی شدت تأثیراتابیانجام شده است. ارز  یو سازمان بصر  یمورفولوژ  ، ییسازمان فضا  ،باارزش  یبناها
و    ،کم  بیآس  یاول دارا  اسیمق  دهدینشان م  رات،یثأت  یبندت یاولو  سیماتر  نیچناست. هم   شده  یجد   بیابعاد دچار آس  نیدر ا
 د. هستن های حفاظت از میراث تاریخیارائه راهکار یباال برا اریبس تیاولو یو دارا دیشد بیآس یدوم و سوم دارا اسیمق

 
 

 کالبدی، مجموعه زندیه شیراز. -ارزیابی تاثیرات میراثی، منظر تاریخی شهر، یکپارچگی بصری: های کلیدیواژه
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 مقدمه
های مربوط ها و نظریهاسناد، کنوانسیون بررسی و تجزیه و تحلیل  

دهد که در به نقش یکپارچگی در حفاظت از میراث شهری نشان می

های اخیر، مفهوم یکپارچگی در فرایند انتخاب، ارزیابی و تدوین  دهه 

های طرح جامع حفاظت و مدیریت میراث شهری، به ویژه در سایت
است اهمیت  دارای  بسیار  جهانی  دیگران    1ژادنفدایی)  میراث  و 

  ی وخیآثار تارمیراث    یسنت  میمفاه(. در این میان تاکید بر  2016

 ی برا  ،شهررۀ  در گست  به صورت جداگانه  ی تاریخیهاساختمان  گروه

  های میراث، پاسخگو نیست.شخصیت و کیفیت ویژگیحفاظت از  

به  حفاظت    یهااز چالش میراث،  حفاظت از    اسیدر مق  رییتغ  ن،یبنابرا

پرداختن به    یبرا  یدیجد  یکردهایرو پیامد آن، ظهور  و    ،دوجود آم
  2)مارتینی  ( بودHULشهر )منظر تاریخی  مانند    یاسیدر مق  میراث

راستا    (.2013 این  ابه  یکپارچگیمفهوم  در  ب  جادیمنظور    نیتعادل 

توسعه    یکردهایرو  و  قرار گرفتحفاظت  توجه  آن  .  مورد  نتایج  از 

 ، راثیم  ا تداوم یکپارچگیب  های جدیدتوسعه  شتریب  یسازگارتوان  می

  جهیعنوان نتبا حفاظت به  های جدیدتوسعه  کپارچهیو    شتریتعادل ب

به عبارت    های میراث تاریخی نام برد.حفاظت بهتر ارزش  ،یکپارچگی
و    یهاارزش   گر،ید مناملموس  و   داریپا  راثیملموس  شد    خواهند 

نژاد و  )فدایی تضمین می شود  گذر زمان   در طی   تداوم آنها و  انسجام  

 (. 95، 2016دیگران 

 ،ی شهر   ی خی انداز تاردر مورد چشم   ی نقطه شروع اقدامات حفاظت 

تار  ی امطالعه  از  شهر   خ یجامع  توسعه  تعر   ی محل،   فیو 

است   ی های ژگ ی و روش   ابزارها (.  2013)مارتینی    آن  های و 
ب  و  بناها  بر  توسعه  تاثیرات  ارزیابی  برای  شهری مختلفی  افت 

تر ق ی عم   ی اب ی با ارز   ها به ندرت این روش   اما تاریخی وجود دارند؛  

اند مرتبط بوده  OUVبرجسته جهانی  تمام صفات    ی بر رو  ات ر یتاث 

انداز چشم   کرد ی عمل به اهداف رو  ی راستا  در (.  2017  3)سیداشرفی 

م   ی خی تار  بهره   « راث ی م   رات ی تاث  ی اب ی ارز» روش  از    توان ی شهر، 

توسعه بر صفات   رات ی تاث  ی اب ی ارز  ی برا   ژه ی روش به طور و  ن ی برد. ا 
م  برا    ی جهان   راث ی برجسته  که   ،ی ن ی بش ی پ   ، یی شناسا  ی است 

پ  ا ی   است ی س  ک ی   ی و کنترل اثرات احتمال   ی اب ی ارز   یشنهادی اقدام 

زندگ  بر  تار   ، ی فرهنگ   ی توسعه  منابع  و  جوامع،   ی خی مؤسسات 

ادغام   نت   ها افته ی سپس  فرا   ها ی ر یگ جه ی و  و    ی زی ربرنامه   ند یدر 

 جینتا   ش ی با نگاه به کاهش اثرات نامطلوب و افزا  ، ی ری گم ی تصم 

 .رد ی گی مثبت انجام م 

ندر راستای چالش    قیتحق  نیا ر  توسعه کالبدی د  یازهایپاسخ به 

شهرها   تاریخی  آسمنظر  به شخص  بیبدون  هو  تیرساندن    تیو 

انجام می  یخ یتار جلوه  ی ابیارزگیرد.  آن  آسان  یبصر  یهااثر    ی به 

 هر داشته باشد.    بحثبه    یشتریب  ازیشود و ممکن است نیانجام نم

  یدارابه طور بالقوه    در نزدیکی و در حریم میراث،  دیجد  توسعهپروژه  
ی است. انجام بررسی و ارزیابی اثرات  خ یتاربر میراث    یبصراثرات  

توسعه شهری قبل از اجرا و در حین اجرا  هاینامطلوب بصری طرح

اتخاذ امکان  تا  است  برا  یاستراتژ  کی  ضروری  حداقل   یموثر  به 

نامطلوب    ایرساندن   اثرات  موردی کاهش  نمونه  گردد.  فراهم 

است.   شیراز  زندیه  تاریخی  مجموعه  پژوهش  این  مطالعاتی 

های تاریخی که ثبت میراث ملی است ای دارای ارشمندی مجموعه
های مرمت  های حریم میراثی آن عالوه بر شیوهاما به دلیل تعرض

و نگهداری، در حال حاضر امکان ثبت در میراث جهانی را ندارد. از  

شاخص تدوین  رو  بصریاین  یکپارچگی  ارزیابی  -های  و  کالبدی 

ترین اهداف این منظر تاریخی در حریم مجموعه زندیه شیراز از مهم

 شرح زیر است.   پژوهش و سواالت اصلی به

می بررسی چگونه  منظور  به  میراثی  تأثیرات  ارزیابی  روش  از  توان 
های باارزش تاریخی بهره برد؟  بصری مجموعه  -یکپارچگی کالبدی

کالبدی با    -و نیز مجموعه تاریخی زندیه به لحاظ یکپارچگی بصری

 استفاده از روش ارزیابی تأثیرات در چه وضعیتی قرار دارد؟ 

 ی نظری و چارچوب مفهومی پژوهشرویکردها. 1

موضوع »یکپارچگی« در میراث تاریخی جهانی با    .1-1
 ارزش

اولین تعریف از صفات برجسته جهانی توسط ایکوموس، در سال 

پاریس   1977 سال    در  در  آن  از  بعد  و  است  شده   2005منتشر 

لیستی واحد از معیارهای میراث فرهنگی و طبیعی ارائه شده است 

تا  میراث  در که  ثبت  برای  بودن  شرایط  واجد  منظور  به  ریخی 

گانه  ده  معیارهای  از  یکی  حداقل  باید  جهانی،  میراث  فهرست 
(. طبق پاراگراف 18- 12، 2008 4انتخاب را دارا باشند )ایکوموس 

سال    78 اجرایی  ثبت   2008دستورالعمل  برای  دیگری  الزامات 

باید   صفات برجسته جهانی باشد؛ وجود دارد. هر ملک که واجد  

شرایط یکپارچگی و یا اصالت را برآورده کند و سیستم حفاظت و  

مدیریت مناسب برای حصول اطمینان از حفاظت از آن را داشته 

 (.26،  2008 باشد )ایکوموس 
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یکپارچگی عمل  88پاراگراف  در    شرایط   ی اجرای  اتیدستورالعمل 

است:    فیتعر  اینطور  2005  یجهان  راثیم  ونیکنوانس شده 

و    یعیطب  راثیمدست نخوردگی   و  کلیت  از  ای  اندازهی،  کپارچگی»

  ،یکپارچگی طیشرا ی ن بررسیآن است. بنابرا یهایژگیو و  یفرهنگ

ای است که اموال میراثی الف( شامل تمام  حد و اندازه  یابیارز  ازمندین
به  باشد؛ ب(  ارزش جهانی برجسته  بیان  برای  اندازه    جزئیات الزم 

و   ارائهاز    نانیاطم  یبرا  یکاف از  فرآیژگیکامل  و  که   ییندهایها 

؛ ج( از اثرات نامطلوب توسعه و    آوردیاموال را به ارمغان م  تیاهم

رنج می بیانیهیا غفلت  در  باید  این  ارائه شود برد.  یکپارچگی  از  ای 

اجتماعیم(.  49،  2008)ایکوموس   دسته  سه  به  یکپارچگی    -عیار 

که به توسعه آن در   یو فرآیندهای  سایی عملکردکارکردی، که به شنا
شناسایی فضایی   که به  ساختاری  -؛ تاریخیگرددمی  طول زمان بر

؛ پردازدکند میعناصری که چنین عملکردها و فرآیندهایی را بیان می

شناسی در ارتباط با ابعادی از یکپارچگی است که زیبایی  - و بصری

ریزی کند تا تضمین کند توسعه را پایه تواند یک سیستم مدیریت  می

ارزش زیباییکه  و  بصری  توسعه های  در  فرهنگی  میراث  شناسی 

نخواهد   ساده  (.14،  2006  5جوکیلهتو)  شدتضعیف  عبارت  ،  به 
و کلیتی    هایژگیتوان در رابطه متقابل عناصر و و یرا م  «یکپارچگی»

 : کرد که بخشی از میراث هستند تعریف

مسئل1 به  بسته  که.  موضوعاتی  یا  اموال  ه  برجسته  جهانی  ارزش 

الزم است تمام عناصری را که عملکرد یا   ؛کنندمیراث را توجیح می

 عملکردی دارند شناسایی کنند.  - معانی مرتبط با یکپارچگی اجتماعی

توان  یعناصر، م  نیحفاظت از ا  تیو وضع یخ یبا توجه به ابعاد تار.  2
را   ینامگذار   یبرا  طیمنطقه واجد شرا  یساختار  -یخ یتار  یکپارچگی

 کرد.  فیتعر

زیبایی شناختی سایت را در   -. در نهایت، باید یکپارچگی بصری3

نظر گرفت؛ با توجه به شرایط درون منطقه ملک میراثی، و نیز ارتباط  

 (. 3، 2008 6اسچفلر) آن با محیط اطرافش

 ن و اصول حفاظت از آ  یشناسییبایز -یبصر یکپارچگی .1-2 
و تحول در طول    یساختمان  یندهایاز فرا  ی که ناش  یبصر  ریتصو

اجزا    درتواند  یم  ؛است  زمان و  ارکان  در  یکپارچگی  و کل  صورت 

یکپارچگی »انداز شهر، واجد یکپارچگی بصری شناسایی شود.  چشم 

نیمرخ  و    8اندازهاچشم،  7مناظرممکن است به طور خاص به    «بصری

استو  .( 2،  2013)ایکوموس    باشد  مربوط  9شهر از    10لهرب  یکی 

معتقد است  مشهورترین متخصصان جهان در زمینه حفاظت از میراث  

دهنده آن نشان  ،که یکپارچگی بصری یک ساختمان یا یک ناحیه

چیزی است که به لحاظ بصری در ارتباط با زمینه آن و مربوط با  

یه و تحلیل  رچوب جدید برای تجزیک چااو  شرایط تاریخی آن است.  

می  پیشنهاد  اصالت  و  معنییکپارچگی  به  که  چارچوب   ایجاد  دهد 

نیست گستره  ؛  قطعی  و  ماهیت  درباره  بحث  منظور  به  بلکه 
ود.  شرویکردهای جایگزین احتمالی برای سیستم موجود مطرح می

اصالت/  سیستم  چگونه  بدهد  نشان  تا  دارد  تالش  چارچوب  این 

ای عملیاتی برای میراث فرهنگی  هیکپارچگی موجود در دستورالعمل

تواند به صورت مفهومی جایگزین یک سیستم شود که به شش می

شامل:   دارد؛  ارتباط  یکپارچگی   / اصالت  ،  11کلیتزیرمجموعه 

مواد12نخوردگیدست  صحت  فرم13،  و  فضایی  سازمان  تداوم  14،   ،
  . او این چارچوب را در ارتباط با چهار نوع 16، تداوم زمینه15عملکردی

)سایت فرهنگی  باستان میراث  تاریخی،  های  شهرهای  شناسی، 

مجتمع  و  تاریخی  فرهنگی(بناهای  مناظر  معماری،  پیشنهاد   های 

 (.2007)استول  دهدمی

حفاظت از   ی برا   ی« بصر اعتقاد دارد »یکپارچگی    ، 17نیلز اسچفلر 

 یادی ز  ت ی اهم  ی شهر  ی خی مناظر تار در  ملموس    راث ی م  ی ها ارزش 
شهر خی تار   منظر   ی شناخت یی بایز   ی کل   ر ی تاث  در   را ی ز   ؛ دارد   ،ی 

محدود  ی ر ی پذدرک  تأث   ، آن   ت ی بدون  دور   ر ی و  راه  از  آن  غالب 

بسیاری   ا اهمیت   تی هو  ی برا   ی اد ی ز   ت یاهم   ز ی ن  ن ی دارد. 

 دارد. به این ترتیب اصطالح یکپارچگیمکان  ک های یساختمان 

به    بصری  ساختارهای تاریخی نخوردگی  دست و      تمامیت اشاره 

را می  از آن  اصول حفاظت  و  این شهری دارد  طور برشمرد توان 
 (:2008)اسچفلر  

باارزش   بناهای  و  تاریخی  بافت  بازگرداندن  و  فیزیکی  حفاظت 

 محافظت شده 

چشم بصری  تمایز  وجوه  و  دیدها  بازسازی  و  شهری  حفاظت  انداز 

 تاریخی

   ط اطرافمیراث با محی حفاظت و بازسازی پیوستگی بصری

مناظر   پیوستگی  اهمیت  مقاله  در  ابوئی  دیگر،  جایی  در  همچنین 

تاریخی و ابزارهای نوین حفاظتی نمونه موردی شهر کهن اصفهان  

 سطح  سه  در را دوره صفوی در اصفهان معماری پیوستگی و  تداوم

 :(1394شناسایی کرده است )ابوئی 

 چون گنبدها، معماری عناصر تناسبات معماری؛ اجزای و  عناصر. 1

 وابسته،  تزئینات  و  هاایوان  ها،مناره 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jr

ia
.9

.3
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 20

http://dx.doi.org/10.52547/jria.9.3.5
http://jria.iust.ac.ir/article-1-1260-fa.html


 / سال نهم   1400پاییز   / دوم های معماری اسالمی/ شماره سی و  فصلنامه پژوهش  22

 

نو اتصال پیوند شهری؛ همنشین عناصر در پیوستگی.  2  با شهر 

 ها،راه  و  محورها به عبارتی یا بازار ازطریق کهنه

 .طبیعی فرهنگی مناظر ی؛جغرافیای محیط. 3

شناسی  زیبایی   - توان اصول حفاظت از یکپارچگی بصری به این ترتیب می 

در سه مقیاس طبقه من  را  (. کوچکترین  1بندی کرد )جدول  ظر شهری 
از بناهای با ارزش تاریخی؛    ی ک ی ز ی حفاظت ف مقیاس حفاظت مربوط به  

دومین مقیاس مربوط به حفاظت و بازسازی دیدها، و وجوه تمایز بصری  

مجموعه بناهای با ارزش تاریخی؛ و سومین و بزرگترین مقیاس حفاظت،  

 منظر شهری تاریخی.   ی بصر   پیوستگی   ی حفاظت و بازساز 

 کالبدی  –. اصول حفاظت از یکپارچگی بصری1جدول 

 نگارندگان()ماخذ:  

کالبدی  - بندی اصول حفاظت از یکپارچگی بصریمقیاس   

 سوم دوم  اول 

از   ی کیزیحفاظت ف
بناهای با ارزش  

 تاریخی 

حفاظت و بازسازی  
دیدها و وجوه تمایز  
بصری مجموعه  
بناهای باارزش  

 تاریخی 

حفاظت و بازسازی  
  پیوستگی بصری

 میراث با محیط اطراف 

چشم1-3 از  حفاظت  رویکرد  رویکرد  .  مقابل  در  انداز 
 حفاظت از بنا 

از   تاریخی، راثیم یی ابعاد فضا، اندازبه چشم ئ از ش نگرش ردر تغیی

، مناطق  19زمینه به ت،یاز سا ،بزرگ یکم یمیبه مفاه 18ادبودی یبنا
  ی زماناز تغییر کرده است.  دانبه چشم  تیو شهرها، و در نها  20و مناظر 

 ل یو تحل هیمورد تجز شتریب یشهر اسیکه اصطالحات مرتبط با مق

آرام  ؛گیردمیقرار   سا  یبه  وجود  به منصوب    صراحتاً  یهاتیاز 

و   1970های ها در سالسکونتگاهو ی خ یتار یمانند شهرهاتاریخی 

شده، از جمله   فیتر و کمتر تعریبه سمت نام عموم  میالدی  1980

در دهه      و مناظر    هاو مکان  1980  دههدر  ی  شهر  تاریخی   مناطق
داده  1990 متاخر  می  نشان  رویکرد  مفاهشود.   ر ینظ  میشامل 

زم  طیناملموس، مح  توسعه شهر  نهیو  و همچنین   است  داریپا  یو 

  نیای شهرهای تاریخی.  و اقتصاد  یبه عملکرد اجتماع  شتریتوجه ب

عنوان   به  مبتن  کیروش  شده منظر    رب  یروش   است شناخته 

 (. 2013 21)ولدپاوس

با نقش   یفرهنگ راثیمناظر م ی در موردنگرانگذشته قرن  انیدر پا
موضوع   نیا  انداز اروپا به وجود آمد.چشم  ونیکنوانس  یبرا  یبزرگتر

  ی خ یتار  یشهرها  یالمللنیب  تهیو کم  ایکوموستوسط اسناد مختلف،  

به  دیمنشور جد کجایگزینی یدر مورد  2005از سال و روستاها که 

 در و    شدبحث کرده بودند، تایید  واشنگتن    1987منشور سال    جای

آنجهینت و   ونسکوی  ،ی  ا  یبرا  نیبا شهر  در مورد  مسئله   نیبحث 

ا  یهمکار از  کرد  HUL22 مفهوم  نه،یزم  نیکرد.  )مارتینی    ظهور 
ی2013 به 2011نامه  توصیه در    ونسکو(.  را  شهرها  تاریخی  منظر   ،

شهر»نوان  ع نتبه که    یمنطقه  از    یخ یتار   هیال  کی   جهیعنوان 

مرکز  »  که فراتر از مفهوم  یعیو طب  یفرهنگهای  ویژگی  ها و ارزش

 بستر شهریشامل های تاریخی«، »مجموعه ساختمان ای« یخ یتار

 بستر  این  کند. گسترهشود؛ بیان میمی  آن  جغرافیایی های زمینه  و 

 شامل موارد زیراست:

های  ویژگی  و   یدرولوژیه  ،یژئومورفولوژ  ت،یسا  یمورفولوژ.  1

 ی؛عیطب

 و چه معاصر؛   یخ یشده آن، چه تارساخته طیمح . 2

 ، سطحی و زیرزمینی؛آن یهارساختیز. 3

سازمان  » و« نیاستفاده از زم یالگوها»ها، و باغ « باز یفضاها. »4

 ؛یی«فضا

ساختار »  گری تمام عناصر د. دید پرسپکتیوی و ارتباطات بصری با  5

 (2011 23)یونسکوی« شهر

بصری1-4 یکپارچگی  معیارهای  میراث  -.  کالبدی 
 تاریخی شهر  
آمت چه  مورد    ،24روحایا  در  تارپژوهشی  جورج    یخیمحوطه  شهر 

انجام داده است. او به نقش مردم    ونسکوی  ی جهان  راثیم  ت یتاون سا

ارزش میدر  اشاره  میراث  بررسی  گذاری  به  پژوهش  این  در  کند. 

تاریخی منظر تاریخی شهر پرداخته است و آنها را به چهار  های  ارزش

هویت و  تاریخی  است؛ شخصیت  کرده  تقسیم  و  چشم؛  دسته  انداز 

باز آ؛  فضای  برداشت  قابل  و معنای  ؛  و منظره شهر  ن )چه میراث 

یکپارچگی بصری منظر    (. 206،  2018آمت   با عنوان  پژوهشی  در 
نوان  عبهشهر    یخ یز تارانداچشم  ت، اهمی2010تاریخی شهر در سال  

جهان  زیمتما  ریتصو  کی رقابت  و   یدر  ماهر  افراد  جذب  و  شهرها 

می  یگذاره یسرما او  بیان    یشهر  ی خ یتار  یاندازهاچشمکند. 

کند  بیان می شهرها گریشهر از د زیعامل تما را نخورده و ناب دست 

  «یبصر  یکپارچگی»که باید به طور مناسبی حفاظت شوند. از نظر او  

دارد    یشهر  یخ یتار  یساختارها  ی نخوردگو دست  تیاشاره به تمام
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و بازگرداندن بافت    یکی زی حفاظت ف   به طور خاص آن را در مورد:و  

شده  یخ یتار  بازساز ،  محافظت  و  و    مرخین   ها،دگاه ی د   یحفاظت 

انداز شهر  یشهر   تیشخص  بازساز ،  و چشم  و    ی ها رابطه   یحفاظت 

 (. 3، 2008کند )اسچفلر  می  انیاطراف، ب   طیبا مح   راثیم  یبصر 

استول عنوان    هرب  با  پژوهشی  ازدر  مؤثر  و    استفاده  اصالت 
، بیان  2007ی در سال  عنوان شرایط کیفی میراث جهان به  یکپارچگی

یمی که   ه، یناح  کی   ایساختمان    کی  یبصر  یکپارچگکند 

  نهیدر ارتباط با زم  یاست که به لحاظ بصر  یزیآن چ  ۀدهندنشان

 ی برا  ید یچارچوب جداو  آن است.    یخ یتار  طیآن و مربوط با شرا

تحل  هیتجز پ  یکپارچگی  لیو  اصالت  به شش   کندمی  شنهادیو  که 

میدسته   یکپارچگیاصالت/    رمجموعهیز کل  شود؛بندی  ، تیشامل 
فضاینخوردگدست  سازمان  مواد،  صحت  تداوم    یی،  فرم،  و 

تداوم زمیعملکرد دیگری سمیه 2007)استول    نهی،  پژوهش  در   .)

دیگرانفدایی و  بررسی  25نژاد  مفهوم  به  در   یکپارچگی  یچارچوب 

م از  پرداخته شهر  راثیحفاظت  میی  بیان  آنها  که  اند.  هر  کنند 

ابعاد    دیبا  یشهر  راثیدر م  یکپارچگیمربوط به    ی چارچوب مفهوم

و    یهاجنبه ی،  عیو طب  یفرهنگ و کل  یاجزاناملموس،  ملموس  یت 
برای یکپارچگی سه  را داشته باشددستنخوردگی   . در این پژوهش 

 ی عملکرد-یاجتماع  یکپارچگساختاری، ی-یخ یتاریکپارچگی    اریمع

است  ییبایز  بصری  یکپارچگی  و  شده  گرفته  نظر  در  شناسی 

 (. 95، 2016نژاد )فدایی

 ذاتی  الزامات  از  منظر تاریخی شهرها بخشیبه این ترتیب پیوستگی 

 شهرهای  در  مناظر  تکامل  و  رشد  اصلی  های مؤلفه  از  یکی  و  شهر 

 آمده  به دست  زمان گذشت با  تغییرات، درپی که  آیدشمار می  به سنتی 

به    شتری توجه ب  HULهدف حفاظت از  (. در واقع  1394است )ابوئی  

های کلیدی  ویژگی شده و توسعه کنترل  داری پا یطیمح ست ی ز  تیر یمد 

است   شهر  تاریخی  زمینه    کهمنظر  یا  تار بافت  را    یخ یمناطق مهم 

(.  2013ی )مارتینی  خ یکل شهر تار   یهدف حفظ معن  با   ؛کنندی م  عریفت

حاضر   تحقیق  رو   راتی تاث   یبررسدر    - یشکل  یها ی ژگی و   یتوسعه 

زند  کالبدی مق   هی مجموعه  به صورت کیفی  اسی در سه  حلیلی  ت  -و 
مق است.  شده  ف   اسی انجام  حفاظت  بافت    یکی ز یاول  بازگرداندن  و 

و    راثیشده م ساخته   طیباارزش محافظت شده )مح   یو بناها   یخ یتار 

  ز ی و وجوه تما  دهاید   یبازساز   و دوم حفاظت    اسیآن(؛ مق   یها رساخت ی ز

بناها   یبصر  تار   یمجموعه  سازمان    ی)فضاها   یخ یباارزش  و  باز 

مق راثی م   ییفضا  بازساز  اسی(؛  و  حفاظت    ی بصر   یوستگیپ   یسوم 

آن با عناصر    یو یپرسپکت   دیو د   یاطراف )ساختار کالبد   طیبا مح   راثی م
چارچوب مفهومی حفاظت از  . در این راستا  ساختار شهر( است  گرید 

قابل مشاهده است.   1کالبدی در شکل  -یکپارچگی بصری 

 
کالبدی منظر تاریخی شهر )ماخذ: نگارندگان(  -چارچوب مفهومی حفاظت از یکپارچگی بصری . 1شکل 
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  شناسی پژوهش؛ روش ارزیابی تاثیرات میراثی. روش2
(Heritage Impact Assessments) 

توسعه بر بناها و    راتیتاث  یابیارز  یبرا  یمختلف  یهاابزارها و روش

  ی ابیها به ندرت با ارزروش  ن یاما ا  ، وجود دارند  ی خ یتار  یبافت شهر

اند.  مرتبط بوده یتمام صفات برجسته جهان یبر رو  راتیتاث ترقیعم
 ن یب  یپس از کارگاه آموزش  یراثیم  راتیتاث  یابیروش ارز  یراهنما

 ، 2011  هیدر ژانو  ییو به صورت نها  2009سپتامبر    س،یدر پار  یالملل

بالقوه    راتیتأث  یابیارز  یبرا  ی )ایکوموس(جهان راثیم  تهیکم  توسط

رو   ییهاتوسعه  کشورهابوده   رگذاریتاث  راثیم  یکه  به  عضو    یاند، 

شده است. فرایند این روش به ترتیبی که در ادامه خواهد    شنهادیپ

 شود.آمد، انجام می

تاریخی  2-1 بناهای  مجموعه  ارزش  ارزیابی  شناخت  .  و 
 آن   کالبدی   - ی شکل   ی د ی کل   ی ها ی ژگ ی و 

اصل  ارزش مستندات  از  ی  متاثر  برجسته  ی ها ی ژگ ی و   یی شناسا های 

ها یا ساختمان ارزش    2  در جدول  ها است. این ارزش   بصری   - کالبدی 

 یمل   ای   ی الملل ن ی ب   ، یقانون   ف ی تعار   ن یی در رابطه با تع   ی راث ی م مجموعه های  

. دشو ی م   بندیی و درجه ابی ارز 

 (2011)مأخذ: ایکوموس  تاریخی مجموعه بناهای( Value assessment) ارزیابی ارزش معیارهای .2جدول 

 های تاریخی ساختمان  بندیدرجه

 خیلی زیاد 

(Very High) 
 اند. المللی که به عنوان میراث جهانی ثبت شده های دارای اهمیت بین ها یا سازه سایت 

 کنند. برجسته میراث را توجیح می های میراث که ارزش جهانی ویژگی

 زیاد 
(High) 

 اند.میراثی که ثبت ملی شده 
 های استثنایی در زمینه تاریخی هستند. دهنده ویژگی هایی که نشان ساختمان 

 های بسیار مهم مناطق حفاظت شده شامل ساختمان 
 ساختارهای نامتعارف دارای اهمیت ملی 

 متوسط 

(Medium ) 

 های استثنایی با ارزش تاریخی هستند. دهند که دارای ویژگی توانند نشان اما می   ؛هایی که ثبت نشدندساختمان 
 .کنند هایی هستند که به طور قابل توجهی به شخصیت تاریخی خود کمک می های حفاظتی شامل ساختمان حوزه

 های خود و یا زمینه ساخته شده آن ساختمان های تاریخی یا مناطق ساخته شده با یکپارچگی تاریخی مهم در شهرک

 ( Low)کم 
 . اند هایی که در سطح محلی ثبت شده ساختمان 

 های تاریخی با کیفیت کم در زمینه و یا ارزش تاریخی  ساختمان 
 منظرشهری تاریخی یا مناطق ساخته شده با یکپارچگی تاریخی محدود در ساختمان خود و یا زمینه ساخته شده آن 

 ها یا مناظر شهری بدون ارزش معماری یا تاریخی ویژه ساختمان  ( Negligible)ناچیز 

 پتانسیل ناشناخته 

(Unknown potential ) 
 ها با پتانسیل پنهان و غیر قابل دسترسی برای اثبات اهمیت تاریخی ساختمان 

معن میراثارزش   کامل  یدرک  برجسته  مهم  های  روند   یبخش    از 

هایی که در  به این ترتیب شناخت ویژگی است.    ارزیابی تاثیرات میراثی
کند، به  این پژوهش مجموعه زندیه را واجد ارزش جهانی برجسته می 

(. بدین منظور  2011شود )ایکوموس  عنوان نقطه شروع کار بررسی می 

منظ فیزیکی  عنصر  پنج  یا  مولفه  تاریخی شهر شامل،  پنج    ط یمح ر 

، سطحی  آن  یها رساخت یز   و چه معاصر؛  یخ یشده آن، چه تار ساخته 

  و «  ن یاستفاده از زم   یالگوها »ها،  و باغ   «باز   ی فضاهاو زیرزمینی؛ » 

فضا » ارتباطات  تی سا  ی مورفولوژ  ؛یی«سازمان  و  پرسپکتیوی  دید  ؛ 
د  ( مور 2011ی« )یونسکو  ساختار شهر »   گر ی تمام عناصر د بصری با  

های کالبدی بصری در سه مقیاس  گیرد. این ویژگی بررسی قرار می 

شود تا ارتباطات بصری میراث با  بناهای با ارزش شروع می که از تک 

 ساختار شهر، قابل بررسی و حفاظت است.  
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تاث  .2-2  ی دیکل  یهایژگی و  بر  توسعه  رات یشناخت 
 یخیتار بناهایمجموعه  کالبدی -یشکل

های مهم  براساس این روش تهدیدات توسعه بر روی تمام ویژگی

های ثبت میراث جهانی  در دستورالعمل شود.اثر تاریخی، بررسی می

 مشاهده  تاریخی اثر یک  ثبت برای نیاز مورد اطالعات از فهرستی

پردازد؛ می بنا  خود  مشخصات به ثبت  تنها  نه فهرست  شود. اینمی

 وابسته  رخدادهای و  اتفاقات بنا، محوطه قرارگیری خصوصیات  بلکه

 تغییر عملکرد مداخالت، و  الحاقات زمان شامل طول در بنا هر به

 مورد توجه فهرست این در نیز نگهداری مدیریت و  تغییرات یا و 

شاخصقرارگرفته  اطالعات،  این  اساس  بر  بررسی  اند.  های 

بندی شده است که جهت  کالبدی میراث دسته   - های بصریویژگی 

های مکمل متناسب با  ها از روشها و بررسی آسیبانجام تحلیل
ویژگی می نوع  استفاده  مقیاس،  هر  در  بررسی  مورد  شود  های 

( 3)جدول 

 های ارزیابی تاثیرات بصری منظر شهری تاریخیها، معیارها و شاخص داده. 3جدول 

مقیاس حفاظت از  

 بصری یکپارچگی 

 معیارها 

 ( 2011کالبدی( )یونسکو  – های شکلی )ویژگی 
 نحوه برداشت  هاشاخص 

از بناهای با   ی کیزیحفاظت ف
 ارزش تاریخی 

های  ( و زیرساخت و معاصر ی خمیراث )تاریشده ساخته  ط یمح
 آن )سطحی و زیرزمینی( 

نوع الحاقات و  
 مبلمان 

 مشاهدات میدانی 

وسعت و شکل  
 بنا 

 میدانی مشاهدات 

تزئینات و  
 هاکتیبه 

 مشاهدات میدانی 

 ضوابط و قوانین حریم فنی و مشاهدات  هازیرساخت 

حفاظت و بازسازی دیدها و  
وجوه تمایز بصری مجموعه  

 بناهای با ارزش تاریخی 

سازمان   و  ن یاستفاده از زم یها، الگوها باز و باغ   یفضاها 
 یی مجموعه شهری فضا

 مشاهدات میدانی  نقاط مهم 

 مشاهدات میدانی  های مهم راسته 

 مشاهدات میدانی  های مهم پهنه 

  پیوستگی ی حفاظت و بازساز
منظر شهری تاریخی در   یبصر

 سطح شهر

 مورفولوژی )سازمان کالبدی( مجموعه شهری میراثی 

 های تاریخی بررسی اسناد و نقشه  الگوی شبکه 

 های تاریخی نقشه بررسی اسناد و  الگوی بافت 

 های تاریخی بررسی اسناد و نقشه  هااندازه بلوک 

  گریتمام عناصر د دید پرسپکتیوی و ارتباطات بصری با 
 ی ساختار شهر 

 بعدی و مشاهدات میدانی مدلسازی سه  خط آسمان 

 ی هایژگیو  یتوسعه رو  26راتی شدت تاث  یابیارز.  3-2
 ی خیتار مجموعه بناهای کالبدی – یبعد شکل

 راتی تاث پس از شناسایی تاثیرات، باید ماهیت و میزان آنها تعیین شود.  
قابل   ری و غ   ی دائم  معموالً   ؛شود ی مخسارت فیزیکی  که منجر به    م ی مستق 

بر اساس سه هستند. شدت یا میزان تاثیر منفی در این مطالعه برگشت 

شاخص شدت تهدیدات که به نوع، اندازه و فاصله آن از بنای تاریخی 

میراثی، راهنمای ارزیابی تاثیرات    بستگی دارد، محاسبه می شود. براساس 
قابل مشاهده است.  4در این مورد معیارهایی بیان شده که در جدول  

  های تاریخی بر مجموعه ساختمان ( Severity of impacts). معیارهای ارزیابی شدت تاثیرات توسعه 4جدول 
 ( B 3 ،15-16، پیوست 2011)مأخذ: ایکوموس 

 بندی تأثیر طبقه
عدد معرف شدت  

 تاثیر 
 اندازهای شهری تاریخی های تاریخی یا چشم ساختمان 

 5 (Major)زیاد 

طوری که منابع  کنند؛ به های برجسته میراث کمک می تغییر به عناصر اصلی میراث که به بیان ارزش 
 کامالً تغییریافته باشد. 

 آن به وجود آمده باشد. تاریخی  تغییرات اساسی در زمینه 
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  یخیتار یهابر مجموعه ساختمان  (Severity of impacts) توسعه راتیشدت تاث یابیارز  یارهای. مع4ادامه جدول 
 (B 3 ،15-16 وستی، پ2011 کوموسی)مأخذ: ا

 اندازهای شهری تاریخی های تاریخی یا چشم ساختمان  معرف شدت تاثیر عدد  بندی تأثیر طبقه

 4 ( Moderate)متوسط 

تغییر به بسیاری از عناصر ساختمان تاریخی کلیدی، به طوری که منابع تاریخی به طور قابل توجهی  
 اصالح شده باشد. 

 قابل توجهی تغییر داده باشند. یک ساختمان تاریخی، به طوری که آن را به طور زمینه  تغییرات در 

 3 ( Minor)کم 
 تغییرات در عناصر ساختمان تاریخی، به طوری که تغییرات کمی رخ داده باشد. 

 یک ساختمان تاریخی، به طوری که آن را به طور قابل توجهی تغییر داده باشد.  تغییر در زمینه

 دهد. سختی آن را تحت تاثیر قرار می ی آن که به تغییرات جزئی در عناصر ساختمان تاریخی یا زمینه  2 (Negligible)ناچیز 

 No) بدون تغییر

change ) 
 های زمینه تاریخی بدون تغییر در ویژگی  1

 

 ی هایژگیاز و  کیبر هر    27راتیتاث  تیاهم  یابیارز  .2-4
 آنها  یبند ت یو اولو راثیم یدیکل

توسعه  تاثیرات  شدت  میزان  و  میراث  ارزش  میراث  متغیر  روی  بر 

است.   موثر  آنها  اهمیت  ارزیابی  در  ی  تیاهمتاریخی    یعنتاثیرات، 
 ت یاهم  های کلیدی میراث که بههر یک از ویژگیبر  ی  کل  اتریتأث

تواند  بندی اهمیت میاین درجه. ستوابسته ا رییتغ اسیو مق یژگیو 

ی متفاوت باشد که از جزئی تا خیلی بزرگ متغیر است  ژگیو برای هر  

  5بر اساس جدول  شود.  میخالصه    ریز  یهاف یبا استفاده از توص  و 

توسعه تاثیرات  شدت  میزان  و  میراث  ارزش  میراث  متغیر  روی  بر 
(.2011)ایکوموس  تاریخی در ارزیابی اهمیت تاثیرات موثر است

 ( 2011)مأخذ: ایکوموس  گیری اهمیت تاثیرات. ماتریس اندازه5جدول 

 شدت تاثیرات 
ارزش میراث  

 فرهنگی 
. آسیب شدید 5 . آسیب عمده 4  . آسیب متوسط 3  . آسیب جرئی2  . آسیب ناچیز 1   

زیاد ارزش خیلی  کم/ جزئی  جزئی / متوسط  متوسط / بزرگ  بزرگ / خیلی بزرگ  خیلی بزرگ   

 ارزش زیاد   کم  کم/ جزئی  جزئی / متوسط  متوسط / بزرگ  بزرگ / خیلی بزرگ 

 ارزش متوسط  کم  کم  کم/ جزئی  جزئی / متوسط  متوسط / بزرگ 

 ارزش کم  کم  کم  کم  کم/ جزئی  جزئی / متوسط 

 ارزش ناچیز  کم  کم  کم  کم  کم/ جزئی 

ماتریس   تاثیرات،  شدت  ارزیابی  آمده  بدست  اطالعات  اساس  بر 

شود تا کار تحلیل  بندی تاثیرات در قالب یک نمودار ارائه میاولویت

تصمیم و  اثرات اطالعات  کاهش  تعدیل  راهکارهای  برای  گیری 

 . تر شودآسان
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 موردپژوهی: مجموعه تاریخی زندیه شیراز  .3
شرق بوده ه سمت شمال و شمالزندیه بتوسعه شهر شیراز در دوره  

  1.5است. در این دوره ترمیم و تعمیر حصار شهر، تقلیل محیط از  

ها از  فرسخ و ایجاد خندق بر گرد آن، تقلیل تعداد دروازه  1فرسخ به 

بناها(،  1353)افسر    6به    12 درب   هیزند  یساخته شدن  در محله 
نزد و  باغشاه  کیشازده  دروازه  می  به  )اسماعیلاتفاق  دخت افتد 

(. ساخت اصلی شهر با افزوده شدن عناصری مانند بازار وکیل،  1396

میدان توپخانه، ارگ، باغ نظر و فضاهای جنبی آنها در راستای ساخت  

  هیدوره زند  یمعمار  یبه طور کل(. 1382شود )بذرگر  اصلی ایجاد می

  هی. دوره زندکردیم  یرو یپ  ی اصفهان  وهیاز ش  ی چندان کلنه  یراتییبا تغ

  در  (. 1380  ایرنی)پ  است  رانیا  یدر معمار  ی اصفهان  وه یاواخر عمر ش
که شامل ارگ    ردیگیشکل م  یادر شهر مجموعه  خ،یدوره از تار  نیا

.  )توپخانه( است  یشهر  نیادیمسجد و بازار، تفرجگاه و م  ،یحکومت

های صفوی و عمارات  خان زند عمدتاً ابنیه خود را برجای باغ  کریم

ا در  کرد.  بنا  اثر سیل  بر  رفته  بین  ن  نیاز  قرارگ  زیدوره   ی رینحوه 

ساختار گذشته شهر بوده است.   یاصل  اتیتابع خصوص   یعناصر شهر

در غرب شهر، که با احداث  یبر محور باغشاه صفو یعناصر حکومت
وک وک  ؛دیگرد  تیتقو  لیبازار  مسجد  و  شد  جا  لیساخته  به   ی که 

را   یو مذهب یحکومت یفضاها نیبنا شد نقش رابط ب یمسجد صفو

شد.عهده باغ  میدان  دار  از  بخشی  روی  بر  و  توپخانه  صفوی  های 

گورستانی که در این ناحیه قرار داشت ساخته شد. میدان طویله و  

ام و  های صفوی قرار گرفت. حماصطبل کریمخان نیز بر ویرانه باغ

انبار وکیل بخشی از باغ سلطنتی صفوی را به خود اختصاص داد.  آب
چون ستون فقرات   ؛شد  اختهبازار وکیل که در ادامه بازار حاجی س

کرد و در اطراف آن  شهر عناصر عمده شهری را به هم متصل می

وجود آمد. مدرسه وکیل که در دوره قاجار به  ه  کاروانسراهای بسیار ب

در   رسید  شکلاتمام  شد.  ساخته  وکیل  مسجد  ساخت جنب  گیری 

شهر در این دوره نیز تابع الگوی گذشته آن مبنی بر رعایت فاصله 

مذهبی مورد استفاده مردم و ابنیه حکومتی است و بازار    ضاهایبین ف
 .گیرددر فاصل این دو قطب قرار می

و   ت به دوره قبل ناچیز بودهبتحول کالبدی شهر در دوره قاجار نس

های شهری همچنان بر محور زند و بازار شهر متمرکز بوده کاربری

و   زندیه  مجموعه  فضایی  ساختار  در  اساسی  تغییرات  دوره  است. 

بوده است. میدان   1310های ساخت اصلی شهر شیراز از حدود سال 

  ی به باغ ملشود و ابتدا  تخریب می  1310سال    ی حوالتوپخانه )اعدام(  

بانک مل (. خیابان  1382شود )بذرگر  تبدیل می  یفعل  ی و سپس به 

در سال   دلیل    1315زند شیراز  کربه  ارگ  اهمیت    مخانیمحل  و 

، با تخریب قسمتی  از سمت شمال رازیش یبه دروازه ورود یدسترس

شمسی،    40از بازار وکیل شیراز به طرف شرق ادامه یافت. در دهه  

 و  یل و همچنین تکم 40تکمیل شبکه ارتباطی اطراف ارگ در دهه 
افتد. این ساخت و سازها که در  خان اتفاق می لطفعلی خیابان امتداد 

حریم بالفصل ارگ کریم خان در طی دوره قاجار و پهلوی ایجاد  

از   حفاظت  هدف  با  و  فرهنگی  میراث  سازمان  توسط  بودند؛  شده 

شمسی    50و    40های مجموعه تاریخی زندیه شیراز در دهه  ارزش

لوار مدرس در امتداد خیابان زند و توسعه  برچیده شدند. با احداث ب

شهر به سمت شرق، حجم عبور و مرور افزایش یافت و عرض کم  
خیابان زند در جلوی بازار وکیل به مرور مشکل تداخل ترافیک را 

طرح زیرگذر برای عبور ترافیک   1376افزایش داد. در نتیجه در سال  

جموعه زندیه نمود  عنوان بخشی از اجرای طرح بازسازی مسواره و به

 (.1389برداری قرار گرفت )اردشیری مورد بهره 1378و در سال 

 
 شاملدر دوره معاصر  هیمجموعه زند یبناها.  2 شکل
 ، یاحمد ی. کاروانسرا2گمرک،  ی. کاروانسرا1

 ل، یف ی. کاروانسرا5 ل،ی. بازار وک4 ،یروغن ی. کاروانسرا3 
 ل،یآنبار وک. آب8 ل،ی. مسجد وک7)آقا بابا خان(،  لی. مدرسه وک6
 (،ینظر )کاله فرنگ. عمارت باغ11. ضرابخانه، 10 ل،ی. حمام وک9

 ه ی. آب انبار زند14زند، خانمی. ارگ کر13 وانخانه،ی. عمارت د12
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 ها: ارزیابی تاثیرات میراثی . یافته4

شیراز    .4-1 زندیه  مجموعه  ارزش  شناخت  ارزیابی  و 
 آن کالبدی -ی( شکلیدیمهم )کل یها یژگیو

های تاریخی دارای صفات برجسته  بنا شناخت مجموعه    بر اساس معیار اول 

، مجموعه زندیه به دلیل همگن بودن معماری آن و یا جایگاه آن  جهانی 
. همچنین  شوند در منظر، یک دستاورد هنری منحصر به فرد محسوب می 

( و اطالعات تاریخی  2بر اساس معیارهای ارزیابی ارزش میراث )جدول  

های معماری و هنری بنا، مجموعه بناهای زندیه شیراز در  موجود و ارزش 

هایی  گیرد. اما الزم است ویژگی دسته بناهای دارای ارزش زیاد قرار می 

کالبدی که موجب همگن شدن و منحصر بفرد شدن مجموعه    - شکلی 

شود را شناسایی کرد تا تغییرات و تاثیرات توسعه روی آنها مورد  زندیه می 
های کلیدی مجموعه بناهای با  بررسی قرار گیرد. در این راستا، ویژگی 

ارزش به سه دسته تقسیم شدند. بناها و عناصر با ارزش تاریخی مجموعه،  

ی( و  دیدها و وجوه تمایز بصری مجموعه بناهای با ارزش )سازمان فضای 

منظر شهری تاریخی )مورفولوژی و ارتباط بصری با عناصر دیگر ساختار  

را شمال می  اول می شهر(  و  شود. در مورد مقیاس  توان گفت معماری 

ای از معماری ایران است که حلقه اتصالی  شهرسازی دوره زندیه، دوره 
طور کلی معماری دوره  به شود.  میان معماری صفویه و قاجار محسوب می 

کرد. پس به  دیه با تغییراتی نه چندان کلی از شیوه اصفهانی پیروی می زن 

توان گفت که شیراز نمایشگاهی از آخرین آثار با کیفیت و منسجم  نوعی می 

از دوره  جا مانده  )پیرنیا    به  است  رواج شیوه معماری اصفهانی در ایران 

1380 )  . 

گیری و  شکل   اما در مورد مقیاس دوم و سوم با بررسی و تحلیل روند 
تکوین ساختار منطقه تاریخی واضح است که مهمترین تحوالت ساختاری  

  شیراز قدیم در دو دوره زندیه و قاجاریه روی داده است. کریم خان زند 

وجود   شیراز   شهر   بندی استخوان   در   جدیدی   سازماندهی    محور .  آورد   به 

  بر  عمود  ها دوره  همه   در   که   شیراز  در  حکومتی  فضاهای  جایگزینی  اصلی 

  این . گردید  تجدید  دوره  این  در  گرفت می  قرار  شهر  بازار  و  ارتباطی  محور 

  منتقل   فعلی   زند   خان   کریم   خیابان   محور   روی   خان کریم   زمان   در   محور 

  بلکه   نیست؛   ارتباطی   محور   جایگزینی،   محور   این   از   منظور   البته .  شد 

  دوره   در   که   زند   محور .  شدند   سازماندهی   محور   این   روی   حکومتی   فضاهای 

  باغشاه  با  صفوی  های باغ  و  شهر  بین  ارتباطی  محور  به  اختصاص  صفویه 

  تغییر   خان   کریم   زمان   در   بود   محصور   خیابان   یک   به صورت   و   داشت 
داد. به این ترتیب مشخص است که تغییر ساختار شهر در دوره   عملکرد 

تار قدیم و  زندیه و ایجاد محور شرقی غربی محور زندیه که عمود بر ساخ 

های  بندی اصلی شهر در دوره محور بازار شکل گرفت؛ ساختار و استخوان 

  ی ها، الگوها باز و باغ   ی فضاها بعدی را تشکیل داده است. به این ترتیب  

یی همچنین دید پرسپکتیوی و ارتباطات  سازمان فضا   و   ن ی استفاده از زم 

با   د بصری  عناصر  شهر   گر ی تمام  ویژگی ساختار  هستند ی  که    هایی 
کنند. در  های بعد منتقل می های جهانی مجموعه زندیه رابه نسل ارزش 

واقع نبوغ و خالقیت هنری در ایجاد ساختار شهر دوره زندیه و همگن  

تاریخی شهر، یک   در منظر  آنها  جایگاه  زندیه  بودن معماری مجموعه 

 شوند. دستاورد هنری منحصر به فرد محسوب می 

ی کلیدی های ژگ ی و   ی توسعه رو . شناخت تاثیرات 4-2
 مجموعه شهری تاریخی  کالبدی   - ی شکل 
بندی  های کلیدی میراث در سه دسته طبقه طور که بیان شد؛ ویژگی همان 

شدند. مقیاس اول حفاظت فیزیکی از بناهای با ارزش تاریخی است که به  

و   تاریخی  چه  میراث  زیر  بررسی محیط ساخته  و همچنین  چه معاصر 

پردازد. به این منظور وسعت و شکل بناهای مجموعه زندیه،  ساخت آن می 

تشکیل  اجزای  کتیبه نوع  تزئینات،  و  دهنده،  مبلمان  و  الحاقات  نوع  ها، 
شناسی قرار گرفت. در مورد  های میراث مورد بررسی و آسیب زیرساخت 

های  ث زیرگذر زند، لوله های مجموعه زندیه شیراز، در زمان احدا زیرساخت 

کشف شد که در خالل عملیات ساخت و ساز    زیرزمینی در عملیات حفاری 

   6از بین رفتند و مدفون شدند. خالصه نتایج بررسی تاثیرات در جدول  

 . قابل مشاهده است 

 کالبدی مجموعه بناهای زندیه -های بصری. بررسی و ارزیابی آسیب 6جدول 

عناصر مجموعه  

 زندیه
 توضیحات  هاآسیب 

 خانی ارگ کریم 

 

های خارجی الحاقاتی مربوط به تاسیسات وجود دارد  روی جداره 
 که به زیبایی بنا آسیب رسانده است. 
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 کالبدی مجموعه بناهای زندیه -های بصری . بررسی و ارزیابی آسیب6جدول ادامه 

 توضیحات  هاآسیب  عناصر مجموعه زندیه 

 خانیارگ کریم 

 

به دلیل   1360تزئینات بنای ارگ کریم خانی تا سال 

های  قصور مدیریت حفاظت تاریخی، دچار آسیب 

 جدی شده بود که اکنون مرمت شده است.

 باغ نظر
 و بنای آن 

 

 در اثر تفکیک زمین باغ، وسعت آن دچار آسیب جدی شده است. 

 دیوانخانه 

 

جدی شده است  در اثر تفکیک زمین باغ، وسعت آن دچار آسیب 
 و در واقع فضای باغ آن از بین رفته است. 

 

تزئینات نمای بیرونی و درونی ساختمان در اثر گذشت زمان و  
های جدی دیده است که هوز کار مرمت  فرسایش طبیعی آسیب 

 آن به اتمام نرسیده است. 

بازار وکیل و کاروانسراهای  
 منضم به آن 

 

 هاتغییرات درب مغازه های بسیار جدی در اثر آسیب 

 

آسیب بسیار جدی به پیوستگی فضایی مسیر بازار که در اثر  
ایجاد خیابان زند به دو قسمت تقسیم شده است. همچنین یکی  

از بناهای منضم به آن از بین رفته و بخشی از کاروانسرای  
 روغنی هم تخریب شده است. 

ای در فضای حیاط مرکزی  آسیب دیگر احداث حسینیه 
 اروانسرای گمرک است که در تصویر مشخص هستند. ک

 

ها )تصویر  ها و سردرهای مغازههای بسیار جدی به کتیبه آسیب 
 های کاروانسرای احمدی( یکی از حجره 
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 کالبدی مجموعه بناهای زندیه -های بصری . بررسی و ارزیابی آسیب6جدول ادامه 

 توضیحات  هاآسیب  عناصر مجموعه زندیه 

میدان توپخانه و عمارت  
 خانه نقاره 

وجود داشته که در اثر احداث خیابان زند،   1310این میدان سال 
... میدان به لحاظ  ت باغ ملی و در پی آن بانک ملی وساخ

 فضایی و مکانی از بین رفته است. 

 هیچ اثری از آن باقی نمانده است. 

مسجد وکیل و مدرسه  
 باباخان 

 - مرمت شده در حالت خوبی حفاظت و  

 - در حالت خوبی حفاظت و مرمت شده  حمام وکیل 

 - در حالت خوبی حفاظت و مرمت شده  آب انبار وکیل 

وجوه تمایز بصری مجموعه بناهای   مقیاس دوم حفاظت دیدها، و 

  یها، الگوهاباز و باغ  یفضاهاباارزش تاریخی است که به بررسی  

پردازد. در  یی )نقطه، خط، پهنه( میسازمان فضا  و   نیاستفاده از زم

ها و حوزه و محدوده  این راستا، ابتدا به معرفی نقاط، مسیرها و لبه

طور  پردازیم. همانمجموعه زندیه قبل از تغییرات دوره پهلوی می

در تصویر مشخص است راسته  ؛که  و  و عناصر  ها،  مسیرها  فضاها 

تشکیل  باالیی  کالبدی  بسیار  انسجام  و  پیوستگی  از  فضاها  دهنده 

هایی از بازار و  برخوردارند که در طی تخریب میدان توپخانه و بخش

کاروانسرای احمدی، مجموعه دچار از هم گسیختگی ساختاری شده  

(.3است )شکل 
 خط، پهنه( . سازمان فضایی مجموعه شهری زندیه حال حاضر )نقطه،3شکل 

 

های شاخصی ها و حوزه سازمان فضایی متشکل از نقاط، مسیرها و لبه 

های دهد. در این رابطه نظریه است که به فضاهای شهری را شکل می 

 -فضا جهت تحلیل کالبدی   - مکان، نظریه پیوند فضایی و نظریه توده 

تحلیل   7گیرند. در جدول  بصری فضاهای شهری مورد استفاده قرار می 

م فضایی  نظریه سازمان  این  اساس  بر  شیراز  زندیه  قابل جموعه  ها 

مشاهده است

 های شکلی سازمان فضایی مجموعه زندیه شیراز به روش مقایسه کالبدی ویژگی  -شناسی بصری. آسیب 7جدول 

 یی مجموعه شهریسازمان فضا و  نی استفاده از زم  یها، الگوهاباز و باغ  ی فضاها

 شاخص: نقاط مهم

 توضیحات  زندیه امروز  زندیه قدیم 

  

از بین رفتن   ،از بین رفتن میدان مشق  ،از بین رفتن میدان توپخانه 
ورودی بنای دیوانخانه و از بین رفتن کریدورهای دید مهم از و به  
 بناهای میراثی در اثر احداث خیابان زند و تخریب میدان توپخانه. 
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 های شکلی سازمان فضایی مجموعه زندیه شیراز به روش مقایسهکالبدی ویژگی  -شناسی بصری. آسیب7جدول ادامه 

 شاخص: نقاط مهم

 توضیحات  زندیه امروز  زندیه قدیم 

  

هنده عناصر مجموعه شهری. در گذشته  ن رفتن مسیرهای پیوندداز بی
ارتباطات بین عناصر مجموعه متشکل از یک گره که همان میدان  

اما   ؛است شدهو مسیرها همه از آنجا منشعب می  ؛توپخانه است بوده
دارد که عناصر را با ارتباط  روی زیرگذر زند وجود امروز یک محور پیاده

 کند. بصری بسیار ضعیفی به هم متصل می 

 های مهمشاخص: حوزه 

 توضیحات  زندیه امروز  زندیه قدیم 

  

از بین رفتن کلیت و انسجام کالبدی بین عناصر مجموعه. امروزه در اثر  
های گسترده در مجموعه زندیه، درک مجموعه زندیه، به لحاظ  تخریب 

 مکانی بسیار دشوار و غیرممکن است. فضایی و 

 توضیحات  زندیه امروز  زندیه قدیم 

  

از بین رفتن تناسب رابطه بین توده و فضا. در اثر ایجاد بناهایی مانند  
خالص بوده   بانک ملی در فضای میدان توپخانه، فضای میدان که قبالً 

 و غلبه فضا بر توده اتفاق افتاده است.  ؛شکل درآمدهبه صورت بی 

با   ی بصر   پیوستگی   یبازساز   بهحفاظت  مقیاس سوم   تاریخی  میراث 

انداز منظر شهری تاریخی محیط اطراف آن و در واقع به حفاظت از چشم 
ش می  تاریخی  شهری  منظر  اطراف پردازد.  بافت  کالبدی  ساختار  امل 

و ارتباطات بصری با   و همچنین دید پرسپکتیوی  تمام عناصر میراث 

شهر   گر ی د  معیار ساختار  ارزیابی  جهت  انتخابی  محدوده  است.  ی 

کالبد مورفولوژی   شهر ی )ساختار  مجموعه  پ   ی (  بافت   آن  رامون ی و 

محدوده حریم فعلی مجموعه زندیه است که توسط اداره کل میراث 

گیرد. اما در مورد فرهنگی فارس تعیین شده است، مورد ارزیابی قرار می 
محدوده مورد بررسی جهت معیار دید پرسپکتیوی و ارتباطات بصری با 

ی، همان طور که بیان شد محدوده حریم ساختار شهر   گر ی تمام عناصر د 

شوند های مدیریتی پیشنهاد می که بصورت منطقه بندی توسط دستگاه 
طور که در مورد مجموعه زندیه ند پاسخگوی نیازها باشند؛ همان توان نمی 

برج آسمان در منطقه خارج حریم مجموعه زندیه، خط آسمان مجموعه 

دید  معیار  بررسی  جهت  ترتیب  این  به  است.  کرده  مخدوش  را 

ی، کل ساختار شهر   گر ی تمام عناصر د پرسپکتیوی و ارتباطات بصری با  

مورد ارزیابی  3و   2، 1متهایی از منطقه شهرداری شیراز و قس  8منطقه 

کالبدی   -های بصری به بررسی و تحلیل آسیب   8گیرد. در جدول  قرار می 
شودسازمان کالبدی مجموعه زندیه پرداخته می 
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 کالبدی ساختار کالبدی مجموعه زندیه شیراز و بافت تاریخی پیرامون آن -شناسی بصری. آسیب 8جدول 

 مقیاس سوم 

 آن  رامونی و بافت پمعیار: مورفولوژی )ساختار کالبدی( مجموعه شهری  

 شاخص: الگوی شبکه معابر 

 توضیحات  زندیه امروز  قدیم  زندیه

  

الگوی شبکه معابر از    ؛طور که در تصاویر مشخص استهمان
ارگانیک  الت شطرنجی در معابر اصلی و نیمه حالت ارگانیک به ح
پذیری بافت اطراف  تبدیل شده است. نفوذ در معابر فرعی 

ها از بین رفته و همچنین  کشی مجموعه زندیه به دلیل خیابان 
از بین رفته    شهر به مرکز محالت مرکز  دهندهارتباط  ی گذرها

 است. 

 ها شاخص: الگوی بافت و اندازه بلوک

 توضیحات  زندیه امروز  زندیه قدیم 

  

مجموعه زندیه قبل از  ؛  همانطور که در تصویر مشخص است 
تغییرات توسعه، با بافت اطراف خود از پیوستگی و انسجام خوبی  

ها به صورت قطعه قطعه  کشی اما بعد از خیابان  ؛ برخوردار است
 درآمده و از بافت خود جدا افتاده است. 

مجموعه زندیه و بافت اطراف  ساختار   مراتب در سلسله همچنین 
 آن از بین رفته است. 

 یساختار شهر  گر ی تمام عناصر دمعیار: دید پرسپکتیوی و ارتباطات بصری با 

 شاخص: خط آسمان 

 توضیحات  زندیه امروز  زندیه قدیم 

 
 دید از میدان توپخانه به سمت ارگ کریم خان 

 
 دید از باغ نظر به سمت ارگ کریم خان 

 
دید از فضای مقابل ارگ به سمت میدان  

 شهرداری 

  ؛خان مشخص استسازی مجموعه کریم طور که در شبیه همان
خط آسمان در گذشته صاف بوده و برج و بارو ارگ کریم خان  

است. اما امروزه محدوده شمالی  از اکثر فضاها قابل مشاهده بوده 
اما   ؛ مجموعه زندیه با وجود اینکه در فاصله کمی از آن قرار دارد

در این بخش برج   ؛ دارد خارج از محدوده حریم مجموعه قرار 
ای ساخته شده که خط آسمان مجموعه زندیه را  بلند مرتبه 

 مخدوش کرده است. 
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ناسازگار توسعه    ایسازگار    ارزیابی شدت تاثیرات    .3-4
 شهر  یخیمنظر تار کالبدی -یبعد شکل یهایژگیو بر
هایی  ؛ ویژگیطور که پیشتر در قسمت ارزیابی ارزش بیان شدمانه

شدن    -شکلی منحصربفرد  و  شدن  همگن  موجب  که  کالبدی 

زندیه می باغ  یفضاهاشود؛  مجموعه  و  الگوهاباز  از   یها،  استفاده 
یی همچنین دید پرسپکتیوی و ارتباطات بصری  سازمان فضا  و   نیزم

ها ی است. بنابراین حساسیت ویژگیساختار شهر  گریتمام عناصر دبا  

در مقیاس دوم و سوم بیشتر است. بر این اساس برای تاثیرات مقیاس  

را در نظر گرفته می   2و برای مقیاس اول عدد    4دوم و سوم عدد  

مدیریت در نگهداری از  شود. در مورد شاخص فقدان حفاظت و سوء  

های بنا، به نسبت شدت آسیبی که عدم مدیریت مناسب به ویژگی

است  -شکلی کرده  وارد  زندیه  مجموعه    4تا    1عدد    ؛کالبدی 

شود. به منظور ارزیابی شدت تهدیدات، بر اساس  اختصاص داده می
راهنمای   B3 پیوست طبق ها و تاثیرات منفی ارزیابی شده و آسیب 

تا تاریخی  ارزیابی  میراث  بر  توسعه  شدت  4)جدول  ثیرات  به   ،)

(. 9امتیاز داده می شود )جدول  4تا  0ها از آسیب 

 (I:Impactکالبدی مجموعه زندیه ) -گیری شدت تاثیرات منفی بر یکپارچگی بصری . اندازه 9جدول 

 معیار مقیاس 
 ویژگی شکلی  

 مجموعه زندیه
 تاثیرات 

I:Impact 

فقدان  

حفاظت و  

 مدیریت سوء 

حساسیت  

 هاویژگی 

شدت  

 تهدیدات 

شدت  

 تاثیرات 

ول 
ا

  

میراث  شده ساخته  ط یمح
 (/ و معاصر یخ)تاری

،  آن یهارساخت یز
 سطحی و زیرزمینی 

 

 1I 2 2 0 1 ی خان  م یارگ کر

 2I 2 2 4 3 باغ نظر و بنای آن 

 3I 5 2 5 3 دیوانخانه 

بازار وکیل و کاروانسراهای منضم به  
 آن

4I 5 2 4 3 

 5I 5 2 5 3 خانه میدان توپخانه و عمارت نقاره 

 6I 2 2 1 2 مسجد وکیل و مدرسه باباخان 

 7I 3 2 2 2 حمام وکیل 

 8I 3 2 2 2 آب انبار وکیل 

 2.37 برایند 
وم 

د
 

 
ها،  باز و باغ   یفضاها 

  نی استفاده از زم  یالگوها
یی  سازمان فضا و

 مجموعه شهری 

 9I 5 5 5 5 نقاط 

 10I 5 5 4 4 ها راسته 

 11I 5 5 5 5 هاحوزه

 4.66 برایند 

وم
س

 

 

مورفولوژی )سازمان  
کالبدی( مجموعه شهری  

 میراثی 

 12I 5 5 5 5 الگوی شبکه معابر 

 13I 5 5 5 5 ها الگوی بافت و اندازه بلوک 

دید پرسپکتیوی و  
مام  ارتباطات بصری با ت

ساختار   گر یعناصر د
 یشهر

 14I 5 5 5 5 خط آسمان 

 5 برایند 
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 ی هایژگیاز و  کیبر هر  ارزیابی اهمیت تاثیرات    .4-4
 و اولویت بندی آنها  راثیم یدیکل

نوان میراث تاریخی فرهنگی دارای عمجموعه بناهای زندیه شیراز به 

می محسوب  باال  شناخت   ؛شودارزش  دوم  معیار  حسب  بر  زیرا 

ساختمان جهانی  مجموعه  برجسته  صفات  دارای  تاریخی  های 
(OUV  به عنوان مجموعه بناهایی که بر توسعه معماری در طول )

بوده  تاثیرگذار  زمانی  دوره  فوقیک  اهمیت  از  ای  العاده اند؛ 

که در آن اهمیت تأثیرات    5برخوردارند. بر اساس معیارهای جدول 

اس  میبر  تعیین  میراث  ارزش  میزان  و  اثرات  شدت  در  اس  شود. 

کالبدی بر مجموعه زندیه شیراز    - اهمیت تاثیرات بصری   10جدول  

 بندی شدهرا بر اساس متغیرهای شدت تاثیر و ارزش میراث دسته

 . است

 (2011وموس )مأخذ: ایک گیری اهمیت تاثیراتماتریس اندازه .10جدول 

 شدت تاثیرات 
 ارزش میراث فرهنگی 

. آسیب شدید 5 . آسیب زیاد 4  . آسیب متوسط 3  . آسیب کم 2  . آسیب ناچیز 1   
 ارزش زیاد   ناچیز  کم/ ناچیز  کم / متوسط  متوسط / بزرگ  بزرگ / خیلی بزرگ 
I9 ،I11 ،I12 ،I14 ،I15 I3 ،I4 ،I5 ،I10 ،I13 I2 ،I7 ،I8 I1 ،I6 -  زندیه شیراز مجموعه  

اولویت  قبلی  مراحل  در  آمده  بدست  اطالعات  اساس  بندی بر 

گیری برای شود تا تصمیمتاثیرات، در قالب یک نمودار ارائه می

 (. 4تر شود )شکل ارائه راهکارهای تعدیل کاهش اثرات آسان 

 
های  توسعه بر هر یک از ویژگی بندی تاثیرات . نمودار اولویت 4شکل 

 کالبدی مجموعه بناهای زندیه شیراز  -شکلی

 گیری . نتیجه5

منظر ر  توسعه کالبدی د   یازها ی با هدف پاسخ دادن به ن   قی تحق   ن ی ا 
 یخ ی تار   ت ی و هو   تی رساندن به شخص   ب ی بدون آس تاریخی شهرها  

. شود ی انجام م  یراثی م   راتی تاث   یابی که با استفاده از روش ارز ها است  آن 

در پاسخ به سوال اول که در ارتباط با روش ارزیابی تأثیرات میراثی به 

کالبدی  یکپارچگی  بررسی  مجموعه   -منظور  باارزش بصری  های 

شناسی، پژوهش در چهار مرحله ارزیابی تاریخی بود؛ با توجه به روش 

ویژگی  شناخت  و  تاریخی  بناهای  شکلی مجموعه  کلیدی   -های 
ها، ارزیابی شدت شناخت تأثیرات توسعه بر این ویژگی   کالبدی آن،

آن  بر  توسعه  اولویت تأثیرات  ماتریس  نهایت  در  و  تأثیرات ها،  بندی 

نمونه مورد مطالعه    راز ی ش   ه ی مجموعه زند انجام گرفت.   بر به عنوان 

مع  ساختمان   ار ی حسب  مجموعه  شناخت   یدارا   یخ ی تار   ی ها اول 

همگن   ل ی که به دل   یی وعه بناها عنوان مجم ، به ی صفات برجسته جهان

معمار  و    ی بودن  منظر،    آنها   گاه ی جا   ا ی آنها  هنر   ک ی در    ی دستاورد 

م  فرد محسوب  به  و دشو ی منحصر  که   کالبدی   - یشک   ییها ی ژگی . 
زند  بفرد شدن مجموعه  و منحصر   شودی م  ه ی موجب همگن شدن 

باغ   ی فضاها  و  الگوها باز  زم   ی ها،  از  فضا   ن ی استفاده  سازمان   ییو 

بصر   ی و ی پرسپکت   د ی د   ن ی همچن  ارتباطات  د   یو  عناصر  تمام   گری با 

 است.  ی ساختار شهر 

برای پاسخگویی به سوال دوم که در مورد وضعیت  دوم،    مرحله

یکپارچگی بصری لحاظ  به  زندیه  تاریخی  با    - مجموعه  کالبدی 
  ی بررساستفاده از روش ارزیابی تأثیرات است، می توان گفت که  

  ه یمجموعه زند  کالبدی  -یشکل  یهایژگیو   یتوسعه رو   راتیثتا

مق سه  کیفی   اسیدر  صورت  به  است.  تحلیلی    -و  شده  انجام 

 یو بناها ی خ یو بازگرداندن بافت تار  یکیزیاول حفاظت ف  اسیمق

  ی هارساختیو ز  راثیساخته شده م  طیباارزش محافظت شده )مح 

 یبصر  زیو وجوه تما  دهاید  یبازساز  و دوم حفاظت    اسیآن(؛ مق
  یی باز و سازمان فضا  ی)فضاها  یخیباارزش تار  یمجموعه بناها

  راث یم  یبصر  یوستگیپ  یسوم حفاظت و بازساز  اسی(؛ مقراثیم

آن با عناصر   یو یپرسپکت  دیو د  یاطراف )ساختار کالبد  طیبا مح 

توسعه    رات یشدت تاث  یابیسوم، ارز  مرحله.  ساختار شهر( است  گرید

نظر    کالبدی  -یشکل  یهایژگیو   یرو  در  با  که  است  مجموعه 

مقیاس 

اول

2.37

مقیاس 

دوم

4.66

مقیاس 

سوم

5
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مع سه  مد  اریگرفتن  سوء  و  حفاظت   تیحساس  ت،یریفقدان 

را به   اسیهر مق راتینه( و شدت تاث ای)با ارزش هستند  هایژگیو 

 اسیمق  یبرا  راتیشدت تاث  ندرآیکرده است. ب  یابیطور جداگانه ارز

  ؛ ه استبدست آمد  5سوم    اسیو مق  4.66دوم    اسی، مق2.37اول  

شود شدت تأثیرات توسعه بر وضعیت گونه که دیده میکه همان
این مجموعه در بعد سازمان فضایی، مورفولوژی و سازمان بصری،  

بسیار زیاد بوده و مجموعه را در این ابعاد، دچار آسیب جدی نموده  

نمودار ارائه    کیدر قالب    راتیتاث  یبندت یاولواست. در مرحله آخر  

  د یشد  بیآس  یدوم و سوم دارا  اسیمق  دهدیشده است که نشان م 

اول   اسیارائه راهکار هستند و مق یباال برا اریبس تیاولو یداراو 

ارزیابی وضعیت بناهای مجموعه زندیه    است.تری  کم  بی آس  یدارا
اولویت ونیز  رویکرد  این  با  آسیب شیراز  این  بندی  بر  وارده  های 

حی  ریزی و باز طراتواند در فرآیند بازبرنامهشمند، میمجموعه ارز

ریزان و طراحان شهری  روی برنامهراهبردی این پهنه تاریخی، فرا

 قرار گیرد. 
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Abstract 
The phenomenon of urban development has transformed existing cities and put the protection of 

historical heritage at the core of urban planning. However, considering the traditional concepts 
of heritage, which place valuable historical elements separately in a broader urban context, does 

not meet the goals of heritage protection to protect the character and importance of historical 

heritage. Thus, the change in the scale of heritage protection arose from the challenges of heritage 

protection, and the consequence was the emergence of the heritage urban landscape approach 
(HUL). The concept of integration was also considered in order to create a balance between 

protection and development approaches.  

Any new construction project in the vicinity or in the Buffer Zones of the Heritage Site potentially 
has visual effects on the historical heritage that allow for the evaluating and evaluation of adverse 

effects before and during the implementation can be providing an effective strategy to minimize 

or mitigate adverse effects. In order to provide a solution, the UNESCO World Heritage 
Committee has proposed a method of heritage impact assessment. To satisfactorily assess of these 

potential threats, the organization suggests the investigating impact of these threats on 

Outstanding Universal Value. 

This study seeks to application Heritage Impact Assessment Framework to evaluating the Visual -
Physical Integrity of the valuable heritage complex, Zandieh's Shiraz Complex as a case study 

examine. The present study is applied in terms of purpose and uses a qualitative approach to 

achieve its goals. Inheritance effects in Zandieh's Shiraz Complex have been done by considering 
three criteria of lack of protection and mismanagement, sensitivity of features and severity of 

effects in three scales of valuable building complex; space organization; morphology and visual 

organization. This assessment shows that the result of the intensity of the effects for the first scale 
is 2.37, the second scale is 4.66 and the third scale is 5, which has seriously damaged the 

collection in these dimensions. Also, the priority matrix of effects shows that the first scale has 
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low damage and the second and third scales have severe damage and have a very high priority for 

providing solutions for the protection of historical heritage.  

 
Keywords: Heritage Impact Assessment, Heritage urban landscape, Visual-Physical Integration, 

Zandieh's Shiraz Complex.  
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