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چکيده
رويکرد حفاظت از آثار ارزشمند معماري به عنوان عناصري هويّتبخش ـ در قالب توسعه ،تعمير و مرمت ـ همواره بهعنوان رکني اساسي در تاريخ
معماري اين مرز و بوم محسوب شده است .در قرن حاضر ،ضرورت بازبيني نحوة انجام بررسي علمي براي اولويّتبندي آثار ،به منظور ثبت و حفاظت از
آن ها ،احساس مي شود .اين امر بهواسطة گسترش شهرها ،تغيير رَوية حفاظت از اين آثار و پيچيدهتر شدن امر حفاظت ،تعدّد آثار و تغيير در نگرش مردم
(بهعنوان استفاده کنندگان از اين فضاها) و مديران شهري پديد آمده است .اين پژوهش بر آن است تا با بهکارگيري فن آوري سيستم اطالعات جغرافيايي
و تعريف و تحديد مجدد نظام ارزشگذاري بر آثار معماري موجود ،در فضاي يکي از خيابان هاي تاريخي تهران (خيابان اللهزار) به سندي معتبر بر پاية
شاخصهاي ارزشي آثار معماري ،به منظور نحوة دخالت در فرآيند بهسازي و نوسازي آن ،دست يابد .در بخش نخست پژوهش ،ارزشگذاري مورد بحث
قرار گرفته و در بخش دوم از منظر تکنيکي به چگونگي بهکارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي (با عنوان ابزاري نوين) ،با رويکرد ارزشگذاري و انطباق
آن با موضوع مرمت پرداخته شده است .براي دستيابي به اين هدف ،ابتدا به روش ميداني اطالعات مورد نياز گردآوري شده و در ادامه با تحليل آن،
خروجيهاي مورد نياز ،در قالب نقشههاي کمّي و کيفي در ارتباط با ارزشهاي مورد نظر ،تهيه شده است .اطالعات به دست آمده و قياس آن با شرايط
موجود ،ضرورت تغيير در رويکرد ارزيابي ارزشي آثار و لزوم بهکارگيري شيوههاي نوين را در گردآوري داده ها و تحليل آنها تأييد ميکند.
واژگانکليدي :ارزش گذاري ،ميراث فرهنگي ،حفاظت ،ابنية تاريخي ،سيستم اطالعات جغرافيايي ،مستندسازي.
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