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 تاریخی -تحلیلی بر وضعیت فهرست آثار ملی خراسان جنوبی با تاکید بر آثار فرهنگی

 

 حمزه حمزه
کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی؛ عضو هیات علمی قراردادی گروه هنر و 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندمعماری 
 Hamzeh.skchto@gmail.com 

 

 چکیده:

(، کلیه آثاری صننعتی و ابنینه و امناکنی کنه تنا      عتیقاتحفظ آثار ملی )با تصویب قانون  ۲۰۳۱آبان  ۲۱در ، مجلس شورای ملی

از منقول و غیرمنقول را جزو آثنار ملنی اینران مبسنوش داشنت و تبنت       اختتام سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم 

اساسننامه   ۲۰۱۰آذر  ۱۰در . بنه تصنویب رسنید   این قانون نظام نامه اجرایی  ۲۰۲۲آبان  ۱۲در حفاظت و نظارت دولت قرار داد. 

ه عمومی داشنت نینز مشنمول    ای، حفاظت و مرمت آثار دوره قاجار که جنب جدید آثار ملی ایران به تصویب رسید که طبق الیبه

، آثار غیرمنقولی که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد صنر   ۲۰3۱د و نهایتا در مصوبه آبان ماه ش فوق الذکرقانون 

 نظر از تاریخ ایجاد و پیدایش آن مشمول قانون حفظ آثار ملی شد.

 اثنر  ۲۳۰۰و تنا پاینان دوره پهلنوی     ۰۲۳ا پایان دوره رضاشناه  تو  گردیدند ملی نخستین گروه از آثار ثبت ۲۰۲۳شهریور  ۱۲از 

 ۲۰۱۲سرعت گرفته و تا تینر  از اواسط دهه هفتاد روند ثبت آثار ملی . آثار ملی ایران به ثبت رسید فهرستدر  فرهنگی -تاریخی

ین، به عنوان اولین اثنر تناریخی   رسیده است. مسجد جامع قامجموعه و مبوطه تپه،  ،اهزار بن ۰۲تعداد آثار ملی ایران به بیش از 

شمسی(، در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت. اکننون فهرسنت آثنار ثبنت ملنی       ۲۰۲۳خراسان جنوبی، در دوره رضاشاه پهلوی)

اثر رسیده است. این مقاله ضمن بررسی مالک ها و نبوه ثبت اثر در فهرست آثار ملی، آخنرین وضنعیت    77۲خراسان جنوبی به 

راسان جنوبی را به تفکیک موضوع و توزیع مبدوده جغرافیایی آنها مورد تجزیه و تبلیل قرار می دهد.    در این مقاله آثار ملی خ

تاریخی ثبت ملی این استان مورد تاکید قرار گرفته است. اطالعات، نتایج و یافتنه هنای اینن پن وهش زمیننه الزم       -آثار فرهنگی

ی برای مجموعه آثار ملی خراسان جنوبی که تبت حمایت قانون قرار دارنند را فنراهم   مدیریت -جهت تدوین برنامه های حفاظتی

 خواهد کرد.

 

 تاریخی، میراث طبیعی، میراث ناملموس، خراسان جنوبی. -آثار ملی، فرهنگی کلید واژه:
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 پیشینه ثبت اثر در فهرست میراث ملی ایران -1

 تاریخی ملموس)مادی( -میراث فرهنگی  -1-1

شمسی با تشکیل وزارت معار ، اوقا  و صنایع مسنتظرفه، شنکل   ۲۱۲۳فرهنگی در ایران، نخستین بار در سال حمایت از میراث 

نهادینه و رسمی دولتی یافت و بعدها در طول قرن حاضر با تشکیل ارگان های مختلف از جمله سازمان مینراث فرهنگنی کشنور،    

 (۲۰۲۰کامل تر شد. )صمدی. 

اساسنامه اولینه انجمنن    ۲ماده  ۰فرهنگی در ایران، برای نخستین بار در بند  -ی از اماکن تاریخیاندیشه ثبت آثار و حمایت قانون

 مورد توجه قرار گرفت.  ۲۰۳۲آثار ملی)انجمن مفاخر ملی( در سال 

شت. ماده ای را تصویب کرد که نشان از اهتمام دولت به حفظ آثار ملی دا ۱۳شمسی، مجلس شورای ملی، قانونی  ۲۰۳۱آبان  ۲۱

(، کلیه آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی که تا اختتام سلسنله زندینه در مملکنت اینران     عتیقاتحفظ آثار ملی )قانون مطابق ماده یک 

احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول جزء آثار ملی ایران مبسوش شده و تبت حفاظت و نظارت دولنت قنرار منی گرفنت. اینن      

 (۲۰۲۲پس از مشروطیت در باش حفظ آثار ملی مبسوش می شود. )غنمی. قانون نخستین و جامع ترین قانون 

که طبق الیبه ای، آثار صنعتی، ابنیه و اماکن دوره قاجار  اساسنامه جدید آثار ملی ایران به تصویب رسید ۲۰۱۰آذر سال  ۱۰در 

 تا آغاز مشروطیت که جنبه عمومی داشت، مشمول قانون عتیقات گردید.

، ماده واحده قانونی را بنه  ۲۰۳۱ی مجلس شورای ملی جهت اصالح و تکمیل قانون حفظ آثار ملی، مصوش شمس ۲۰3۱اول آبان 

تصویب رساند تا عالوه بر آثار مشمول، آثار غیرمنقولی که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشنند صنر  نظنر از تناریخ     

انین و مقررات مربوط به آثار ملی در مورد آنها نیز لباظ شنود. )وش سنایت   ایجاد یا پیدایش در زمره آثار ملی قرار داده و کلیه قو

 (۲۰۱۲مرکز پ وهش های مجلس شورای اسالمی.

مجلس شورای اسالمی، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی را به تصویب رساند. در ماده ینک قنانون تشنکیل     ۲۰۳۲بهمن  ۲۳

اسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقنول و غیرمنقنول فرهنگنی تناریخی     سازمان میراث فرهنگی، یکی از اهدا  بررسی، شن

به تصویب رسنید ثبنت آثنار ارزشنمند منقنول و       ۲۰۳7کشور عنوان شده است. همچنین در ماده سوم اساسنامه این سازمان که 

 (۲۰۲۲ی. تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط مورد توجه است. )غنم-غیرمنقول فرهنگی

 میراث فرهنگی ناملموس)معنوی( -1-2

اسنت از مینراث فرهنگنی    در کشور آغاز شد. در این دهه ایران بنه کنوانسنیون حر   ۲۳ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس از دهه 

به تصویب مجلس شورای اسالمی  ۲۰۲۲آذر  ۱۱پیوست. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و چهل ماده بوده و در  ناملموس

نامه اجرایی قانون الباق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حراست از میراث  ، آیین۲۰۲7. هیئت وزیران در ششم بهمن رسید

را تصویب کرد. در این کنوانسیون میراث ناملموس به رسوم، نمایش هنا، اصنطالحات،    -یونسکو ۱۳۳۰فرهنگی ناملموس ن مصوش 

عات سنتی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها، اطالق می شود که جوامع و گروه ها و در دانش، مهارت ها و نیز وسایل، اشیاء، مصنو
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برخی از موارد افراد آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می شناسند. به عبنارت دیگنر مینراث فرهنگنی نناملموس در      

مبملی برای میراث فرهنگی بنه شنمار منی رود؛    عرصه های زیر نمودار می شود: سنت ها و اصطالحات شفاهی از جمله زبان که 

هنرهای نمایشی؛ رسوم اجتماعی، آیین ها و  جشنواره ها؛ دانش و رسوم مربوط به طبیعت و کیهان و مهارت در هنرهای سننتی  

 (۲۰۱۲دستی. )وش سایت مرکز پ وهش های مجلس شورای اسالمی. 

 میراث طبیعی -1-3

 و ۲۰۲۱دی  ۱۰ قانون تشکیل سنازمان مینراث فرهنگنی مصنوش     ۱ای تبصره ماده میراث طبیعی ایران در راستای اجرملی ثبت 

دی  ۱3توسط هیات دولت و تدوین و تصویب دستورالعمل آن در  ۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲نامه اجرایی قانون مذکور در  آئینتصویب 

به عنوان اولین اثر  ۲۰۲7تیر  ۲۰کوه دماوند در وارد مرحله اجرایی شد و  ۲۰۲7عمال در سال  "شورای عالی ثبت"توسط  ۲۰۲۳

 طبیعی ایران ثبت ملی شد.

وجنود دارد  « شورای عالی ثبنت »شورایی به نام در جمع بندی این مببث به این نکته اشاره می شود که در حال حاضر در ایران 

. با توجه بنه سیاسنت   می کند فعالیت و گذاری سیاست« میراث طبیعی»و « ملموسنامیراث »، «ملموسمیراث «  حوزه  که در سه

های فرهنگی جدید سازمان جهانی یونسکو، اکنون فهرست آثار ملی ابعاد گسنترده ای بنه خنود گرفتنه و ثبنت مینراث معننوی،        

شفاهی، مکتوش، مفاخر انسانی متقدم و متاخر، میراث زنده بشری و غیره شکل گرفته تا بندین وسنیله کلینه مظناهر برجسنته و      

مفاخر، آداش، رسوم، سنن، باورها و وی گی های خاص طبیعی و عناصر مربوط به آنها برای ماندگاری  شاخص فرهنگ، تمدن، هنر،

جهت تهیه و  "شورای عالی ثبت"(. لذا در این برهه زمانی وظیفه ۲۰۲۲و تبویل به نسل های آینده ثبت و ضبط گردد.)پازوکی. 

 ر سنگین تر از هر زمان دیگر است.تدوین دستورالعمل جدید برای ثبت ملی و جهانی اینگونه آثا

 در فهرست آثار ملی فرهنگی -اثر تاریخی یند ثبتآفر -2

 ۲۳پیشنهاد خود را در قالب نامه رسمی به ادارات کل میراث فرهنگی استان ها تبویل می دهند. ادارات کل استانی حداکثر طی 

ایید پیشنهاد، شناسننامه ثبتنی تبنت نظنارت ادارات کنل      روز اقدام به بررسی مقدماتی نموده و اعالم نظر می کنند. در صورت ت

استانی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صالحیت تهیه می گردد. این شناسنامه ها پس از تایید نهایی در شنورای ثبنت   

ثبت آثنار در  شناسان و متخصصان  در این مرحله کار ارسال می شود. کشوراداره کل ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی ه استانی، ب

 ، مرمنت و شاخصنه هنای تخصصنی دیگنر     شناسی باستان ،ها را از لباظ معماری، منظر فرهنگی های تخصصی، پرونده هیاتقالب 

در صورت تصویب، اثر در ردیف آثار ملی قرار گرفته و طی فرآینندی بنرای   گذارند.  به رای میدر شورای ملی ثبت بررسی کرده و 

ین سند به استناد مجوز رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پنس از امضناء   آن سند ثبتی صادر می شود. ا

معاون میراث فرهنگی کشور و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی کشور به ارگنان هنای مربوطنه ینا     

اثر، نام سازمان، ارگان متولی مدیریت ینا اشنخاص   مالک ابالغ می گردد. سند ثبتی، سندی با اطالعات ذیل می باشد: مشخصات 

حقیقی/حقوقی مالک اثر؛ تاریخ و شماره ثبت؛ حقوق و تعهدات متولی/مالک اثر با قوانین و آیین نامه های مربوطه. )اداره کل ثبت 

 (۲۰۲۳آثار. 
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یکماه قبل از تایید در شورای ثبت در صورتی که اثر دارای مالک خصوصی باشد ادارات کل استانی موظفند مراتب ثبت را حداقل 

 استانی به مالک ابالغ نمایند. مالک می تواند در فرصت مذکور نسبت به این امر بصورت مستدل اعتراض نماید.

 (۲۰۱۲. آزاد هدانشنام)در فهرست آثار ملیتاریخی  -فرهنگی اثر ثبتشاخص های مهم  -3

 د.بار غنی فرهنگی و تاریخی باش المللی با اثر نشان دهنده مقطعی از تاریخ ملی یا بین .۲

 د.ای از زندگی، فعالیت یا آثار آنان باش های برجسته تاریخ کشور و یا نشانگر گوشه اثر متعلق یا در ارتباط با شخصیت .۱

هنای او و ینا    المللی شاخص یک مبداء تاریخی یا نقطه عطف در تناریخ انسنان ینا دسنت سناخته      اثر در سطح ملی یا بین .۰

 د.باشحرکتی تاریخی 

المللی حاوی اطالعات جامعی از تاریخ و معار  انسانی، فرهنگ و تمدن بشری تاریخ علنوم و فننون    اثر در سطح ملی یا بین .۲

 د.هنرها باشد و یا نقش تعیین کننده ایی را در این زمینه ایفا کن

 د.اثر نزد عامه مردم و عر  مورد احترام یا توجه خاص باش .3

 شدهملی تاریخی ثبت  -فرهنگیآثار یب قوانین مجازات مرتکبین تخر -4

ماده بوده که در آن مجازات مرتکبین تخریب اموال تاریخی، فرهنگی  ۲۱فصل نهم کتاش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، شامل 

 (۲۰۱۰را تعیین نموده است. مواد مهم مرتبط به آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی به شرح زیر است. )آرین پور. 

تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثنار  -های فرهنگی ها و مجموعه هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، مبوطه -555ماده 

ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملبقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوش یا موجود در اماکن مذکور 

ریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد عالوه بر جبران خسارات وارده بنه حنبس از ینک    تا-که مستقالً نیز واجد حیثیت فرهنگی

 ود.ش الی ده سال مبکوم می

فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا -هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی -3۳۱ماده 

شود. چنان  ث فرهنگی کشور و آالت و ادوات حفاری به نفع دولت مبکوم میسه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میرا

های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت  چه حفاری در اماکن و مبوطه

 .شود رر مبکوم میگیرد عالوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آالت و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مق

ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز  هر کس به اراضی و تپه -3۳۰ماده 

شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشنور قنبالً حندود مشخصنات اینن       کند به شش ماه تا دو سال حبس مبکوم می

 .ر مبل تعیین و عالمتگذاری کرده باشدقبیل اماکن و مناطق را د

 ینا  مرمنت  به مذکور سازمان سوی از شده اعالم مصوش ضوابط برخال  و فرهنگی میراث سازمانهر کس بدون اجازه  -3۳۲ماده 

 از حنبس  به نماید، مبادرت ملی آثار فهرست در شده ثبت تاریخی-فرهنگی اماکن تزئینات یا ابنیه توسعه و تجدید تغییر، تعمیر،

 گردد. می مبکوم وارده خسارت پرداخت و سال دو تا ماه شش
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شنده در فهرسنت آثنار     تاریخی غیرمنقول ثبت-هر کس بر خال  ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی، اموال فرهنگی -3۳3ماده 

 .شود م میملی رابا علم و اطالع از ثبت آن به نبوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال مبکو

 ملنی  آثنار  عننوان  به آن ثبت از مالک و بوده شخصی ملک تخریب، مورد ملک که صورتی در فصل این موارددر کلیه  -3۳۱ماده 

 بود. خواهد معا  فوق مواد در مقرر های مجازات از باشد اطالع بی

 تاریخی -تبعات مثبت و منفی ثبت ملی آثار فرهنگی -5

. کنند  هایی نظیر ممنوعیت مرمت یا فروش ملک بدون اطالع و اجازه دولت ایجاد می مبدودیتثبت ملی یک اثر برای مالکین آن 

مکلنف  بناهای ثبت شده  مرمت و ینگهدار ،حفظ جهت یمال و یکارشناس ،یفن یها مساعدت اما از سوی دیگر دولت را به دادن

. همچنین در از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معافندطبق قانون، ابنیه و اماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی می نماید. ضمناً 

مجلس شورای اسالمی، امالکی که طبق قنوانین  ۲۰۳۳، قانون اصالح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوش اسفند ۲3ماده 

ت بنه کنل   مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشنور نسنب  

درصد مالیات مربوط  3۳مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به 

 (۲۰۱۲. آزاد هدانشنامبه درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد امالک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد. )

 و طبیعی در خراسان جنوبی بررسی وضعیت ثبت آثار ملموس، ناملموس -6

کیلومتر مربع، سومین استان پهناور ایران با آش و هوای متنوع در شرق  ۲3۳۲۳۳ترین استان ایران، دارای  خراسان جنوبی، شرقی

درصد از مساحت ایران را به خود اختصاص داده است. این استان با مرکزیت بیرجند، از شنمال بنه    ۱کشور واقع بوده که بیش از 

کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور افغانستان بوده و از غنرش بنه اسنتان ینزد، اصنفهان و       ۰۰۲سان رضوی، از شرق به طول خرا

های کرمان، سیستان و بلوچستان مبدود می باشند. اسنتان خراسنان جننوبی بنر اسناس تقسنیمات         سمنان و از جنوش به استان

س شورای اسالمی از خراسان بزرگ منتزع شد. در حال حاضر این اسنتان  ی هیأت دولت و مجل با مصوبه ۲۰۲۰کشوری، در سال 

شهرستان های این استان شنامل بیرجنند، قایننات،     آبادی است. ۰333دهستان و  ۳۲بخش،  ۱3شهر،  ۱۲شهرستان،  ۲۲دارای 

 (۲)تصویر  است. و زیرکوه طبس، فردوس، نهبندان، سرایان، سربیشه، درمیان، بشرویه، خوسف

شمسی با ثبت مسجد جنامع قناین آغناز شند. از آغناز تنا زمنان         ۲۰۲۳ان جنوبی، ثبت آثار در فهرست آثار ملی از سال در خراس

 7۳۰، تعداد ۲۰۱۲تا  ۲۰7۳اثر و از سال  ۲، تعداد ۲۰73تا  ۲۰۳۲اثر و از سال  7(، جمعا ۲۰۳۲تشکیل سازمان میراث فرهنگی)

آغاز و تا مرداد  ۲۰۲7ست افزوده شده است. ثبت میراث ناملموس استان از سال فرهنگی، معنوی و طبیعی به این فهر-اثر تاریخی

آغاز شده و تا زمان نگارش مقاله به  ۲۰۲۱(. ثبت آثار طبیعی استان نیز از سال ۲اثر رسیده است.)جدول ۰۲، تعداد آن به ۲۰۱۲

فرهنگنی، معننوی و    -اثنر تناریخی   77۲اکنون سال از زمان شروع اولین ثبت ملی استان، تن  7۲(. طی 3اثر می باشد.)جدول  ۱۱

 (۲)جدول طبیعی به این فهرست افزوده شده است.
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 تاریخی ثبت ملی شده خراسان جنوبی-ملموس فرهنگی آثاربررسی وضعیت -6-1

 جهت تبلیل مناسب، آثار تاریخی در سه گروه زیر دسته بندی شدند:

، رصد خاننه ، دروازه، کوشک، دخمه، خانه، خانقاه، حسینیه، پل، بازار، بند، باغ، آرامگاه، آسیاش، تشکده، آنبارآش ا :"بنا" -گروه اول

 .رختشوخانهو  یخچال، مدرسه، مسجد، مناره، کاروانسرا، کاخ، قلعه، گرمابه، کلیسا

 .(دهکده روستا، شهر،)بافت ،(راه)بافت مبوطه، تپه،: "بافت مجموعه، تپه،"–گروه دوم 

 .سایر و گورستان قنات،غار، نگاره، سنگ کتیبه، برجسته، نقش میدان، :"محوطه و سایر" -گروه سوم

در گروه  اثر ۳۲اثر در گروه اول؛  ۳۳۲جنوبی،  خراسان فرهنگی ثبت ملی شده در -اثر تاریخی 7۲۲از  دسته بندی فوق اساس بر

 -خراسان جنوبی، آثار غیرمنقول فرهنگیدرصد کل آثار ملی  ۱۱اثر در گروه سوم قرار گرفته اند. بر این اساس بیش از  ۰3دوم و 

 (۲)تصویر تاریخی است.

اثنر،   37اثر، طبس بنا   ۳۱اثر، بشرویه با  7۳اثر، فردوس با  7۳اثر، درمیان با  ۲۲اثر، خوسف با  ۲۲۰اثر فوق الذکر، بیرجند با  7۲۲از 

-اثر به ترتیب بیشترین و کمترین آثار تناریخی  ۱۳رکوه با اثر و زی ۲۲اثر، سربیشه با  ۲3اثر، سرایان با  3۲اثر، نهبندان با  33قاین با 

 (۱.)تصویر فرهنگی استان را تشکیل می دهند

 تحلیل و نتایج حاصل از بررسی آثار گروه اول: بنا-6-1-1

اسنتان در  تعداد آثار تاریخی و فرهنگی که در گروه اول قرار گرفته اند به تفکیک نوع اثر، تعداد، میزان توزیع این آثنار در سنطح   

 ارایه شده است. مهمترین نتایج این جدول و نمودارها به شرح زیر است. ۲و نمودار های شماره  ۰، تصویر شماره ۲جدول شماره 

 سنرایان،  قناین،  نهبنندان،  طنبس،  بشنرویه،  درمینان،  فنردوس،  خوسنف،  بیرجند، های شهرستان در ترتیب به آثار بیشترین 

 زیرکوه قرار دارند. و سربیشه

 مزار؛ و آرامگاه مسجد، انبار، حوض و انبار آش قلعه، درصد آثار به ترتیب بیشترین تعداد به شرح زیر است: خانه، ۱۲از  بیش 

 گرمابه است. باغ، حسینیه، کاروانسرا، آسیا)آبی/ بادی(،

 .بیشترین خانه های تاریخی به ترتیب در شهرستان های بیرجند، خوسف و بشرویه قرار دارند 

 لعه ها به ترتیب در در شهرستان های درمیان، نهبندان و بیرجند واقع اند.بیشترین ق 

 .بیشترین تعداد آش انبارها و حوض انبارها به ترتیب در شهرستان های فردوس، سرایان و طبس قرار دارند 

 مذهبی به ترتیب در شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان قرار دارد. -بیشترین تعداد آثار تاریخی 

 اثر این گروه)باغ و عمارت اکبریه بیرجند( در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. یک 

 "بافت مجموعه، تپه،"تحلیل و نتایج حاصل از بررسی آثار گروه دوم: -6-1-2
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سنطح اسنتان در    تعداد آثار تاریخی و فرهنگی که در گروه دوم قرار گرفته اند به تفکیک نوع اثر، تعداد، میزان توزیع این آثار در

 ارایه شده است. مهمترین نتایج این جدول و نمودارها به شرح زیر است. ۱و نمودار های شماره  ۲، تصویر شماره ۱جدول شماره 

  می باشند.( راه)بافت ۲بافت)شهر، روستا، دهکده( و  3 مبوطه، ۱۲ تپه، ۰۲اثر این گروه،  ۳۲از 

 زیرکنوه(،   -فنردوس -سربیشنه(، )بیرجنند   -نهبنندان -درمیان، )قاین های نشهرستا در ترتیب به آثار این گروه بیشترین

 بشرویه( قرار دارند. -سرایان، خوسف، )طبس

 دارند قرار سربیشه(-نهبندان-قاین، )بیرجند درمیان، های شهرستان در ترتیب به ها تپه تعداد بیشترین. 

 "سایر محوطه و  "تحلیل و نتایج حاصل از بررسی آثار گروه سوم: -6-1-3

تعداد آثار تاریخی و فرهنگی که در گروه سوم قرار گرفته اند به تفکیک نوع اثر، تعداد، میزان توزیع این آثار در سنطح اسنتان در   

 ارایه شده است. مهمترین نتایج این جدول و نمودارها به شرح زیر است. ۰و نمودار های شماره  3، تصویر شماره ۰جدول شماره 

 ۲۲ ،اثر این گروه را تشکیل می دهند. ۰3کتیبه،  ۲و قنات ۲ گورستان، 7 غار، ۱ سنگ نگاره 

 بیرجند، سربیشه و قاین قرار دارند. های شهرستان در ترتیب به آثار این گروه بیشترین 

  است. گورستان غار و نگاره، درصد آثار این گروه، سنگ ۲۳نزدیک به 

 ثبت ملی شده خراسان جنوبیبررسی وضعیت میراث فرهنگی ناملموس -6-2

سنن شفاهی؛ یعنی مباحثی کنه بنر بسنتر    «  ، این حوزه دربردارندهاستگسترده با مصادیق بسیار   میراث فرهنگی ناملموس حوزه

هنا،   گرداننی  عروسنک   هنا،  هنرهنای اجراینی؛ موسنیقی   »، ...«ها و  ها، مثل ها، ترانه المثل ها، ضرش الالیی»شود شامل  زبان جاری می

« صنعتگری سنتی؛ یعنی دانش ساخت صنایع دستی»، «ها ها، آداش، رسوم و سنت آیین »، ...«های اجرایی و  پردازی ها، قصه ایشنم

 . است« ها دانش سنتی؛ از نوع طب، معماری، کشاورزی، نجوم و مانند آن»و 

اثنر   ۰۲تعنداد آن بنه    ۲۰۱۲پاینان منرداد   در خراسان جنوبی آغاز شده و تا  ۲۰۲7ثبت ملی نخستین گروه این نوع آثار از سال 

 است. ثبت ملی شده ۲۰۱۲درصد این آثار در سال  77(، ۲افزایش یافته است. بر اساس جدول)

 بررسی وضعیت میراث طبیعی ثبت ملی شده خراسان جنوبی-6-3

دوده هنای جغرافینایی   ( قانون تشکیل سازمان مینراث فرهنگنی و گردشنگری، مبن    ۱در تبصره ماده ) "میراث طبیعی"منظور از 

طبیعی و مناطق خاصی از کشور است که به علت کیفیت وی ه فیزیکی و زیست شناسی یا مناظر و چشم اندازهای طبیعی و زیبا 

تاریخی و نیز پدیده های و نمونه های ارزشمند گیاهی و جانوری و زیستگاه های آنها تعیین  -و کم نظیر و یا مبوطه های طبیعی

بهره برداری پایدار قرار می گیرد. میراث های طبیعی شامل: مناظر طبیعنی و عنوارض بندیع جغرافینایی غینر       و تبت حفاظت و

حفاظت شده؛ بقایای دیرین شناختی انسانی و مبوطه های حاصل از تعامل فیزیکی و فرهنگی انسان و طبیعت؛ مناطق مذکور در 
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قبیل آثار طبیعی ملی و سایر مناطق تبنت حفاظنت؛ آثنار و بقنای      ( قانون حفاظت و بهسازی مبیط زیست از۰ماده )«الف»بند 

 دیرین شناختی جانوری و گیاهی می باشد.

طبقه بندی آثار طبیعی در سطح ملی و جهانی با توجه به شرایط خاص اکولوژیکی و سناختار زمنین شنناختی، دارای تننوع بنی      

های طبیعی شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند. میراث طبیعی نظیری از مجموعه عواملی است که می تواند تبت عنوان میراث 

(غیر زنده قابل تامل می باشد که پدیده های زننده شنامل نموننه هنای ننادر گیناهی انندمیک و        ۱(زنده و )۲کشور در دو سطح )

وین ه طبیعنی و نینز    درختان دیر زیست بوده و پدیده های غیر زنده)زیستگاه( نیز در قالب اشکال و مناظر کنم نظینر و کیفینت    

 رویشگاه های گیاهان خاص در سه طبقه خشکی، آبی و ترکیبی می باشد.

انجام  ۲۰۱۲آغاز شد. بیشترین تعداد آثار طبیعی ثبت شده استان در سال  ۲۰۲۱ثبت میراث طبیعی در خراسان جنوبی از سال 

مورد  ۲مورد چشمه و  ۲مورد منظر طبیعی،  ۱ار، مورد غ ۱اثر درخت کهنسال،  ۱۰اثر طبیعی ثبت شده استان  ۱۱شده است. از 

 (3بیابان)کویر( می باشد. )جدول

 1334فراز و فرود ثبت آثار ثبت ملی خراسان جنوبی از ابتدا تا مرداد  -7

فرهنگی، معنوی و طبیعی به اینن فهرسنت افنزوده     -اثر تاریخی 77۲سال از زمان شروع اولین ثبت ملی استان، تاکنون  7۲طی 

فراز و نشیب ثبت آثار ملی خراسان جنوبی از ابتدا تاکنون مورد توجه قرار گرفته است.  ۳و  3، ۲در نمودارهای شماره  شده است.

و  ۲۰۲3، ۲۰۲۲از بررسی این نمودارها چنین نتیجه می شود که بیشترین آثار ثبت ملی شده اسنتان بنه ترتینب در سنال هنای      

بنه بعند را نشنان     ۲۰۱۳تاریخی ثبتی استان از سال  -شدید تعداد آثار فرهنگی صورت پذیرفته است. این نمودارها کاهش ۲۰۲۱

می دهد. البته روند ثبت میراث ناملموس و میراث طبیعی در این سال ها در خراسان جنوبی افزایش یافته اما ثبت این آثنار نینز   

ت های سازمان میراث فرهنگی در حوزه ثبت آثار دارای فراز و نشیب بوده است. دلیل افت شدید ثبت ملی را باید در تغییر سیاس

 جستجو کرد.

 نتیجه گیری:

شمسی(، در فهرست آثار ملی ثبت شد. تا پایان  ۲۰۳۱به استناد قانون حفظ آثار ملی)نخستین گروه از آثار  ۲۰۲۳شهریور  ۱۲از 

(، تعنداد  ۲۰37حکومنت شاهنشناهی )   اثر و از شروع حکومت پهلوی دوم تا پاینان  ۰۲۳شمسی(، تعداد  ۲۰۱۳دوره پهلوی اول )

هزار اثر دیگر نیز به فهرست آثار ملی ایران افزوده شده است ولی  ۰۲اثر ثبت ملی شدند. از ابتدای انقالش تاکنون بیش از  ۲۱۱۱

در تاریخی و همچنین تعداد زیاد مینراث نناملموس و طبیعنی     -این عدد با توجه به اعالم یک میلیون اثر شناسایی شده فرهنگی

کشور که به گفته مسئولین سازمان ارزش ثبت در فهرست آثار ملی دارند، عدد ناچیزی است و لذا می بایست بنه دنبنال راهکنار    

 قانونی الزم برای صیانت از آثاری که هنوز در فهرست آثار ملی قرار ندارند گشت.

ت که از این پس، بین دولت، مردم و آن اثر، در مجموع، وقتی اثری در فهرست میراث ملی به ثبت می رسد به این معنی اس

قوانین و مقررات وی ه ای حاکم شده و سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی این امر در کشور موظف است این آثار را تبت 
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9 

 

 

 

برای  طرح های راهبردی و اضطراریهمچنین  نماید. برنامه ریزیآن های  به منظور شناخت و معرفی ارزشحمایت قرار داده و 

را تدوین نماید. آثاری که در فهرست میراث ملی قرار می گیرند تبت نظارت مستمر وابط مورد نیاز تهیه و ضاین آثار حفاظت 

 در امان هستند. دخل و تصر قرار گرفته لذا تا حد زیادی از 

، که فهرست آن هر ساله افزایش تاریخی، طبیعی و ناملموس در خراسان جنوبی -اثر فرهنگی ۲3۳۳با توجه به شناسایی بیش از 

قابل توجهی دارد به مسئولین استانی توصیه می شود با توجه به اینکه در حال حاضر تنها راه حراست از این میراث تمدنی، ثبت 

ملی این آثار است در این خصوص با شتاش بیشتری عمل شود تا این میراث های بشری در پناه قانون قرار گرفته و برای نسل 

 ی آتی حفظ شوند.ها

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایراندبیرخان                                

  

 

11 

 

 

 

 نقشه جغرافیای سیاسی استان خراسان جنوبی -1تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -2تصویر

آثار "وضعیت 

 "تاریخی-فرهنگی

ثبت ملی استان 

از  اسان جنوبیخر

ابتدا تا مرداد 

4931 
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11 

 

 

 

 ثبت ملی استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان و نوع اثر "بناهای تاریخی" -1جدول 

 بنا
 جمع زیرکوه بشرویه سرایان خوسف شهیسرب درمیان نهبندان فردوس طبس قاین بیرجند

 تعداد

/حوض آش انبار
 انبار

۲ ۲ ۲۱ ۱۲ ۰ ۰ ۳ 3 ۲۲ 3 ۳ 75 

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ آتشکده

 25 ۲ 7 ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۳ ۳ ۲ )آبی/ بادی(آس

 34 ۲ ۳ ۱ 3 ۳ ۲ ۲ ۲ 3 3 7 آرامگاه

 13 ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲۰ باغ

 11 ۰ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲ ۳ ۰ بند

 1 ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ بازار

 1 ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ پل

 21 ۳ ۰ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲۲ حسینیه

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ خانقاه

 153 ۳ ۰۰ ۳ ۰۳ ۲ ۱ ۱ ۲۲ ۱ ۳ ۰7 خانه

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ دخمه

 2 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ کوشک

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ دروازه

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ رصدخانه

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ اکلیس

 15 ۳ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۳ 3 ۳ ۲ ۱ گرمابه

 136 ۳ ۳ ۱ ۲۲ ۲۲ ۱7 ۱۳ ۰ ۲۲ ۲۳ ۲7 قلعه

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ کاخ

 22 ۲ ۰ ۰ ۳ ۲ ۳ ۳ ۰ 7 ۲ ۰ /رباطکاروانسرا

 4 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲ مناره

 71 ۲ ۲ 3 ۲۲ 3 ۲۳ 3 ۳ ۲ ۳ ۲۲ مسجد

 11 ۳ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۳ ۲ ۱ مدرسه

 4 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ یخچال

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ رختشوخانه

 615 13 66 33 76 24 61 46 63 55 41 126 جمع

کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی بهه جههت   ملی اداره  * از جناب آقای علی شریعتی منش، معاون میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی و همچنین از سرکار خانم طاهره مال اندوز، کارشناس ثبت آثار

 همکاری تشکر می شود.

 

 

 

 

 

ثبت ملی  "بناهای تاریخی"وضعیت  -3تصویر

 ۲۰۱۲استان خراسان جنوبی از ابتدا تا مرداد 
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  ثبت ملی استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان و نوع اثر "بناهای تاریخی" -1نمودار 
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 ثبت ملی استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان و نوع اثر "های تاریخی تپه، مجموعه و بافت" -2جدول 

تپه، 
مجموعه، 
 بافت

 جمع زیرکوه بشرویه سرایان خوسف شهیسرب درمیان نهبندان فردوس طبس قاین بیرجند

 تعداد

 35 ۰ ۳ ۰ ۲ 3 ۲ 3 ۱ ۳ ۳ 3 تپه

 24 ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ 3 ۱ ۰ ۳ ۱ ۳ مبوطه

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ بافت)راه(

بافت)شهر، 
 روستا، دهکده(

۲ ۳ ۱ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ 5 

 65 6 2 5 4 5 13 5 6 2 5 6 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "تپه، مجموعه و بافت تاریخی"وضعیت  -4تصویر 
 ۲۰۱۲ثبت ملی استان خراسان جنوبی از ابتدا تا مرداد  
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 تپه، مجموعه و بافت های تاریخی ثبت ملی استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان و نوع اثر -2نمودار 
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 ستان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان و نوع اثرثبت ملی ا "مبوطه و سایر آثار تاریخی" -3جدول 

محوطه و 
 سایر

 جمع زیرکوه بشرویه سرایان خوسف شهیسرب درمیان نهبندان فردوس طبس قاین بیرجند

 تعداد

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ میدان

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ نقش برجسته

 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ کتیبه

 14 ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ سنگ نگاره

 4 ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ قنات
 3 ۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ غار

 7 ۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۰ گورستان
 1 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ سایر

 35 1 1 1 1 3 3 1 1 1 7 11 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبنت ملنی    "مبوطه و سایر آثار تاریخی"وضعیت  -5تصویر 

 ۲۰۱۲نوبی از ابتدا تا مرداد استان خراسان ج
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ثبت ملی استان  "مبوطه و سایر آثار تاریخی" -3نمودار 

 خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان و نوع اثر
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 ۲۰۱۲تا مرداد  ۲۰۲۳به تفکیک شهرستان از سال  تاریخی ثبت ملی استان خراسان جنوبی -آثار فرهنگی -4نمودار 
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)از ابتدا تا مرداد ثبت ملی استان خراسان جنوبی  "ناملموسمیراث فرهنگی " -4جدول 

۲۰۱۲)* 

ف
دی
ر

 

 نام اثر
تاریخ 
 ثبت

شماره 
 ثبت

 شهرستان

ر
ف
دی

 

 نام اثر
تاریخ 
 ثبت

شماره 
 ثبت

 شهرستان

 استان ۲۳۳ ۲۰۱۲ مراسم رقص مبلی ۲7 بیرجند ۱7 ۲۰۲7 تعزیه بیرجند ۲

 استان ۲۳7 ۲۰۱۲ مراسم شب چله ۲۲ سربیشه ۲۱ ۲۰۲7 مراسم عروسی چنشت ۱

 سرایان ۲۳۲ ۲۰۱۲ مراسم سده دو حصاران ۲۱ استان 3۳ ۲۰۲7 باران خواهی ۰

 بشرویه - ۲۰۱۲ فرهنگ حمایت از حیوانات ۱۳ قاین 3۳ ۲۰۲7 فرانفرهنگ برداشت زع ۲

 استان ۲۳۱ ۲۰۱۲ مراسم برات ۱۲ استان 37 ۲۰۲7 معرفت جوی 3

 سربیشه ۲۲۳ ۲۰۱۲ # فنون برک بافی ۱۱ سرایان 7۱ ۲۰۱۲ فنون سنتی کفش چرمی ۳

 بیرجند ۲۲۲ ۲۰۱۲ نیمراسم رمضان خوا ۱۰ طبس ۲۲۱ ۲۰۲۱ مراسم طبل زنی در ماه رمضان 7

 سرایان ۲۲۱ ۲۰۱۲ فنون چلندری )زنگوله سازی( ۱۲ سربیشه ۱۲۱ ۲۰۱۳ مهارت نمد مالی ۲

 بیرجند ۲۲۰ ۲۰۱۲ فنون ترکه بافی ۱3 بیرجند 3۳7 ۲۰۱۲ هفت منبر ۱

 استان ۲۲۲ ۲۰۱۲ مراسم پخت غلور در اربعین ۱۳ خوسف 3۳۲ ۲۰۱۲ #بیل زنی ۲۳

 استان ۲۲3 ۲۰۱۲ اسم کف زنیمر ۱7 فردوس 3۳۱ ۲۰۱۲ ینخل گردان ۲۲

 استان ۲۲۳ ۲۰۱۲ کفچلزگی )مالقه زنی( ۱۲ درمیان ۳۱۳ ۲۰۱۲ سنگ زنی درخش ۲۱

 قاین ۲۲7 ۲۰۱۲ مراسم کوزه شکنی ۱۱ استان ۳۱7 ۲۰۱۲ علم بندان ۲۰

 استان ۱۲۱ ۲۰۱۲ مراسم شب شش )تولد مولود( ۰۳ استان ۳۱۲ ۲۰۱۲ علم گردانی ۲۲

 سربیشه ۲۳۳۰ ۲۰۱۰ بومیعروسک های فن ساخت  ۰۲ سربیشه ۳۱۱ ۲۰۱۲ مشعل گردانی برکوه ۲3

          
      درمیان 7۳۳ ۲۰۱۲ نخل گردانی درخش ۲۳

 * از جناب آقای سید احمد برآبادی، سرپرست حوزه پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان به جهت همکاری تشکر می شود.

 

شهاخص ثبهت ملهی شهده      "تاریخی -فرهنگی"آثار 

استان. )از باال به پایین سمت راسهت(: بهاو و عمهارت    

جهههانی اکبریههه بیرجنههدط ار  طههبهط آسههبادهای  

نهبندانط باو مود سربیشههط آب انبهار و کارواناهرای    

)از باال به پایین سمت چه((: ماهجد جهامع     -سرایان

سه علیای فردوسطخانه ماتوفی بشهرویهط  قاینط مدر

قلعه فور  درمیانط آرامگهاه ابهن حاهام خوسهفیط     

 ماجد جامع افین زیرکوه
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 -6تصهههههویر
مینراث  "وضعیت 

ثبنت   "ناملموس

ملننننی اسننننتان 

ننوبی  خراسان ج

از ابتدا تنا منرداد   

۲۰۱۲ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبنت ملنی اسنتان     "میراث ناملموس" -5نمودار  

 ۲۰۱۲تا مرداد  ۲۰۲7خراسان جنوبی از سال 
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 *( ۲۰۱۲)از ابتدا تا مرداد ملی استان خراسان جنوبی  ثبت "میراث طبیعی" -5جدول 

 شهرستان/ استان نام اثر ردیف
شماره 
 ثبت

تاریخ 
 ثبت

 قدمت

 سال ۲۲۳۳-۲۱۳۳ ۲۰۲۱ ۲۳۲ بیرجند درخت سرو کهنسال بهلگرد ۲
 سال ۰3۳-۲3۳ ۲۰۲۱ ۲۳3 خوسف درختان زیتون کهنسال فسون ۱
 سال ۰۳۳-۰3۳ ۲۰۲۱ ۲۳۳ درمیان چنار کهنسال مزار سلطان تیمور ۰
 سال 7۳۳-73۳ ۲۰۲۱ ۲۳7 بیرجند درخت چنار کهنسال رزگ ۲
 سال 7۳۳-73۳ ۲۰۲۱ ۲۳۲ درمیان #چنار کهنسال دوشنگان  3
 سال ۲۱۳۳-۲۰۳۳ ۲۰۱۳ ۲3۰ درمیان سرو کهنسال فورگ ۳
 سال ۱۳۳-۱3۳ ۲۰۱۳ ۲3۲ درمیان سرو کهنسال گسک 7
 سال 73۳-۲۳۳ ۲۰۱۳ ۲33 بیرحند درخت بنه کهنسال روستای رچ ۲
 سال ۲3۳-3۳۳ ۲۰۱۳ ۲3۳ خوسف مجموعه درختان کهنسال بنه قدمگاه بلنجیر ۱
 سال ۲۳۳-۲3۳ ۲۰۱۳ ۲۲۳ بیرجند درخت بنه کهنسال یکه درخت ۲۳
 کواترنری ۲۰۱۰ ۲۱۳ طبس #چشمه مرتضی علی  ۲۲
 سال ۲۳۳-۲۳۳۳ ۲۰۱۰ ۲۱7 قاین سرو کهنسال تلخیک زول ۲۱
 سال 7۳۳-۲۳۳ ۲۰۱۰ ۲۱۲ قاین لسرو کهنسال زو ۲۰

 بیابان لوت ۲۲
خراسان  -سیستان و بلوچستان -کرمان

 جنوبی)نهبندان(
 پلیوستوسن ۲۰۱۰ ۱۳۰

 سال ۱3۳-۲۳۳۳ ۲۰۱۰ ۱۲۲ بیرجند درخت سرو کهنسال نوفرست ۲3
 سال 3۳۳-۳۳۳ ۲۰۱۰ ۱۲۱ قاین چنار کهنسال زول ۲۳
 سال 7۳۳-۲3۳۳ ۲۰۱۰ ۱۲۰ قاین مجموعه درختان سرو کهنسال مهمویی ۲7
 سال ۲۳-۱۳۳ ۲۰۱۲ ۱۲۲ فردوس درختان مسیر شاه جوی بلده شهر فردوس ۲۲
 سال ۲۳۳۳ ۲۰۱۲ ۱۲۱ خوسف کوه و دشت نرگسی)نرگس زار( ۲۱
 سنوزوئیک ۲۰۱۲ ۱3۳ سرایان غار بتون)بتو( ۱۳
 سال ۲۳۳-۲3۳ ۲۰۱۲ ۱3۲ قاین مجموعه درختان کهنسال بیدخوگ ۱۲
 سال 3۳۳-۳3۳ ۲۰۱۲ ۱3۱ قاین مزدآبادسروهای کهنسال  ۱۱
 سال ۰۳۳ ۲۰۱۲ ۱3۰ قاین چنار کهنسال دشت بیاض ۱۰
 سال ۲۳۳-۲۲۳۳ ۲۰۱۲ ۱3۲ قاین سروهای کهنسال خونیک گدار ۱۲
 سال ۱3۳-۰۳۳ ۲۰۱۲ ۱33 قاین چنار کهنسال مزدآباد ۱3
 سال ۰3۳-۲۳۳ ۲۰۱۲ ۱3۳ قاین چنار کهنسال چشمه اکبری ۱۳
 سال ۰3۳-۲۳۳ ۲۰۱۲ ۱37 قاین بادامکچنار کهنسال  ۱7
 سال ۰۳۳-۰3۳ ۲۰۱۲ ۱3۲ قاین چنارهای کهنسال پیر مردان شاه  ۱۲
 - ۲۰۱۲ - بشرویه غار قمر ۱۱

 *از سرکار خانم زهرا رضایی ملکوتی، کارشناس ثبت میراث طبیعی اداره کل میراث فرهنگی استان به جهت همکاری تشکر می شود.
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 *۲۰۱۲ثبت ملی شده استان خراسان جنوبی از آغاز تا مرداد  "ث طبیعیمیرا" -6جدول 

 تعداد نام اثر تعداد نام اثر  تقسیم بندی آثار طبیعی

 مناظر طبیعی

 ۳ صخره ۳ جنگل
 ۱ غار ۳ دریاچه
 ۲ چشمه ۳ مرتع
 ۳ آبشار ۳ کوه
 ۳ رودخانه ۲ بیابان
 ۳ تپه ۳ دره

عوارض بدیع جغرافیایی و 
 یستی خاصپدیده ز

 ۳ یخچال های طبیعی ۱۲ درختان کهنسال
 ۳ جنگل های کهنسال ۳ گونه های اندمیک

 ۳ کوه های خاص ۳ گونه های در معرض خطر انقراض
 ۳ رویشگاه گونه های گیاهی طبی ۳ جنگل ها و گونه های منبصر به فرد

 ۳ دریاچه های خاص
 ۳ قسمت های بکر جنگل های کشور

 ۳ گل فشان

فرهنگی  -سیمای طبیعی
 سرزمین

 ۲ منظر کشتزار ۳ زیستگاه عشایر
 ۳ باغ های گیاه شناسی ۳ سیمای طبیعی روستاهای جنگل نشین
 ۳ سیمای طبیعی روستاهای کویری

 ۳ جزایر
 ۳ منظر چراگاه های دام

 ۳ نقش روی دیواره غارها و سنگ ها ۳ فسیل های انسانی دیرین شناختی انسانی

 ۱۱ جمع کل

 (۲۰۲۳*)اداره کل ثبت آثار. 
 

 ثبت ملی استان خراسان جنوبی به تفکیک نوع اثر طبیعی و شهرستان "میراث طبیعی" -7جدول 

 مبراث طبیعی
 جمع زیرکوه بشرویه سرایان خوسف شهیسرب درمیان نهبندان فردوس طبس قاین بیرجند

 تعداد

 ۱ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ غار

 ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ چشمه

 ۱۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲۱ 3 درختان کهنسال

 ۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ منظر طبیعی

 ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ بیابان)کویر(*

 ۱۱ ۳ ۲ ۲ ۰ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۱ 3 جمع

             
 نهبندان( -خراسان جنوبی)کویر دهسلم -سیستان و بلوچستان -*مشترک بین استان های کرمان
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ملنی   ثبنت  "مینراث طبیعنی  "وضنعیت   -7تصویر
 ۲۰۱۲استان خراسان جنوبی از ابتدا تا مرداد 
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 وضععععیت -3تصوووویر
-میععععراث تععععاریخی 
فرهنگععین مععاملوو  و  

ثبت ملعی اسعتان   طبیعی 
از ابتعدا   خراسان جنوبی

 4931تا مرداد 

 (۲۰۱۲)از ابتدا تا مرداد فهرست آثار ملی خراسان جنوبی  -5جدول 

 طبیعی تاریخی شهرستان
 ناملموس)معنوی(

 جمع
 شهرستان استان

 3 ۲۲۰ *بیرجند

۲۲ 

۲ ۲۳۰ 

 ۳۱ ۱ ۲۱ 33 قاین

 3۱ ۲ ۲ 37 طبس

 7۱ ۲ ۲ 7۳ فردوس

 33 ۲ ۲ 3۲ نهبندان

 ۲۱ ۱ ۲ 7۳ درمیان

 ۲۳ 3 ۳ ۲۲ سربیشه

 ۲3 ۲ ۰ ۲۲ خوسف

 ۲۱ ۰ ۲ ۲3 سرایان

 7۲ ۲ ۲ ۳۱ بشرویه

 ۱۳ ۳ ۳ ۱۳ زیرکوه

 77۲ ۱۳ ۲۲ ۱۱ 7۲۲ جمع

 اثر ناملموس)معنوی( استان در زمره آثار مرکز استان)بیرجند( دسته بندی شده است. 11*
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 منابع و ماخذ:

. تهنران. سنازمان مینراث    ده های پیشنهادی ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملنی العمل تهیه پرون(. دستور ۲۰۲۳اداره کل ثبت آثار، ) -4

 فرهنگی کشور.

. بیرجنند. معاوننت مینراث    آرشیو دفتر ثبنت آثنار ملنی   (. ۲۰۱۲اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، ) -2

 فرهنگی استان.

ای، قانون تشدید مجازات مرتکبی  تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرایم رایانه قانون مجازات اسالمی:(. ۲۰۱۰آرین پور، مبمدرضا، ) -9
 انتشارات چهاردرخت. ...،ارتشاء

 ، ناشر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور.آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی(. ۲۰۲۲پازوکی، ناصر. شادمهر، عبدالکریم، ) -1

تهنران. سنازمان    ،ه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و معاهدات میراث فرهنگی کشنور مجموع(. ۲۰۲۰صمدی رندی، یونس، ) -5

 میراث فرهنگی کشور.  

 ، ناشر قلمرو فرهنگ.مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(. ۲۰۲۲غنمی، امید، ) -6

 https://fa.wikipedia.org/wikiاز  ۲۰۱۲مرداد  ۱۱. بازیابی شده در ایران آثار ملی(. ۲۰۱۲، )"آزاد ٔ  پدیا، دانشنامه ویکی"وش سایت  -7

از  ۲۰۱۲مننرداد  ۱۱(. قننانون ثبننت آثننار ملننی. بازیننابی شننده در ۲۰۱۲وش سننایت مرکننز پنن وهش هننای مجلننس شننورای اسننالمی، ) -3
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/۱۳۱۱۳  

. بازینابی شنده در   قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس(. ۲۰۱۲وش سایت مرکز پ وهش های مجلس شورای اسالمی، ) -3

  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/۱7۲۳۲از  ۲۰۱۲مرداد  ۱۲

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

