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 دهیچک
  طبیعی با ارزش معنو  بخشی از نواحی خشکی یا دریا هستند که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و هویت فرهنگیی  ها عرصه
کیارگیر  روش ارزییابی    ه  حفاظتی با ارزش معنو  اسیت. بیا توجیه بیه بی     ها بند  پهنه عه اولویتکنند. هدف از ای  مطال می جوامع باز 
  طبیعی با ارزش فرهنگی از طریق مرور منابع تهیه ها عرصه در ای  پژوهش در گام نخست معیارها  مناسب برا  حفاظت از ،چندمعیاره

بند  معیارها  حفاظت از روش دلفی  اولویت برا ساز  بود.  گیر  و نقشه زهاندا قابلیی درنظر گرفته شد که ها شاخ  شد و برا  هر یک
حفاظتی در شهرستان نیشابور شناسایی  ۀسسس با ارزیابی چندمعیاره سه پهن .زیرمعیار انجامید دهمعیار و  ششاستفاده شد که به معرفی 

هیزار و   121تری  پهنه با وسعت  . بزر شدا  حفاظت تعیی  هکتار از اراضی ای  شهرستان بر 308هزار و  823 درصد معادل 38حدود  و
رئیسیی واقیع اسیت.     ۀشید  حفاظیت  ۀهکتار در منطق 280تری  پهنه نیز با وسعت  هکتار در مجاورت شهر نیشابور قرار دارد و کوچک 918

موجیود در   ۀشیهر نیشیابور و پهنی    مجیاور  ۀای  اسا  پهن و بر ندبند  شد برا  حفاظت اولویت TOPSIS  یادشده با روش ها  هسسس پهن
از بیشیتری  و کمتیری  اهمییت     ،شوند میمورد مطالعه را شامل  منطقۀدرصد از وسعت  1/1و  12ترتیب  بهرئیسی که  ۀشد حفاظت ۀمنطق

 برا  حفاظت برخوردار شدند.
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  مقدمه  .1
از خشکی  ا    طبیعی با ارزش معنو  نواحیها عرصه

کیه بیرا  میردم ییا جوامیع از اهمییت        هستندیا دریا 

دلییل   بیه معنو  یا فرهنگی برخوردارنید. ایی  نیواحی    

حفاظت از خا ، آب و تنوع زیستی و همچنی  نقیش  

زنیدگی میردم    ۀفرهنگ و شیو که در حفظ ا  کلید 

 انید  هکنند، با اهمیت شناخته شد میمحلی و بومی ایفا 

(Rutte, 2011  براسییا .)سییازمان جهییانی  رهنمییود

که  ها ای  عرصه ،حفاظت از طبیعت )آ . یو. سی. ان(

سیاخت نییز    یا بناها  انسان ها توانند دارا  یادمان می

تی انید و همچنیی  ارزش حفیاظ    شدنی حفاظت، باشند

 شناختی انتخیاب    بومها سبب ارزش که بهرا مناطقی 

. (Wild & McLeod, 2008) بخشند ا میشوند ارتق می

  هیا    محلی و نظامها با نفوذ در فرهنگ ها ای  عرصه

بیا ایجیاد محیدودیت در دسترسیی و      ،اعتقاد  بیومی 

دخالیت انسیانی در ایی     کیاهش  بردار ، موجیب   بهره

ی اسیت کیه بسییار  از    یی  در حیال  اانید.   هشد نواحی

امروز  بیه ایی  موفقییت دسیت      ۀشد مناطق حفاظت

اکنییون اییی   هیی  امییا .(Higgins, 2007) انیید هنیافتیی

  طبیعییی نیییز در اثییر تغییییرات جهییانی   هییا عرصییه

و همچنی  فشیارها  سیاسیی، اجتمیاعی و     ها فرهنگ

ا  که  گونه به اند. هدر معر  تهدید قرار گرفت اقتصاد 

شده قیرار   که در مناطق حفاظت ها برخی از ای  عرصه

و  گیرنید ممک  است مورد غفلت میدیران قیرار    ،دارند

ه  که در خیارج از منیاطق میذکور و     ها بسیار  از آن

بیا   ،یا مناظر روستایی قیرار دارنید   و ها شهر ۀدر حاشی

نظیر تغیییر کیاربر  اراضیی، رشید      ا  تهدیدات جد 

شییهر ، تخریییب اراضییی    ۀجمعیییت، فقییر، توسییع  

 ۀشیناختی، توسیع     باسیتان هیا  و محوطیه  ها رستانگو

ای  امیر بیه حیذف     اند. هکار  مواج کشاورز  و جنگل

شناسیی   فرهنگیی و بیوم   ۀناپیذیر ییک سیرمای    برگشت

 ,.Taiqui et al., 2009; Dudley et al) انجامید  میی 

ا  بییا  ( مطالعییه2007) Oteguiدر اییی  راسییتا  .(2005

توسیعه و  »ان همکار  سازمان جهانی حفاظت با عنیو 

شناسییی و ابزارهییایی بییرا  آمییاربردار    آزمییون روش

در  «  طبیعی مقد  میردم بیومی و سینتی   ها عرصه

تعریفی از  ۀ. در ای  بررسی ضم  ارائانجام دادمکزیکو 

  آن هیییا   طبیعیییی مقییید  و ارزش هیییا عرصیییه

تشییریح شیید کییه بییرا   ا  مرحلییه پیینجشناسییی  روش

مکزیک اجرا شید.  در کشور  ها آماربردار  از ای  عرصه

شیده، باورهیا و    ارتباط میان نواحی حفاظیت » ۀمقال در

و همکیاران در   Dudely «طبیعیی مقید    ها  هعرص

  طبیعی مقد  ها هبه بررسی نقش عرص 8113سال 

در حفییظ تنییوع زیسییتی و اهمیییت اییی  منییاطق در   

 حفاظت از طبیعت پرداختند.  

در  هیا  با توجه به اینکه بسییار  از ایی  عرصیه   

قیانونی کشیورها واقیع     ۀشید  ج از مناطق حفاظیت خار

ها در معر  خطر قیرار     معنو  آنها ، ارزشاند هشد

جدیید حفیاظتی    ۀگرفته است. ای  مقاله ایجیاد طبقی  

  طبیعیی معنیو  را بیه ایجیاد     هیا  تحت عنوان عرصه

اصیییول دقییییق و برخیییوردار  از اطالعیییات بیشیییتر 

  مقد  و بیه  ها   حفاظتی زمی ها درخصوص ارزش

 منیوط    صورت گرفتهها مان میزان آگاهی از تجربهه

   داند. می

ثر جهیانی و  ؤرسد که بیه اقیدامات می    نظر می به

 هیا  هملی برا  حمایت از حفظ و میدیریت ایی  عرصی   

حفاظیت تنیوع   ا  کیه اثیر زییاد  بیر ارتقی     نیازمندی  

 & Gonzalo) ها دارد زیستی و همچنی  بقا  فرهنگ

Otegui, 2008 پیشینهاد   دامات بنیابر (. یکی از ای  اقی

گیییر  از  سییازمان جهییانی حفاظییت از طبیعییت بهییره 

 رییز   برنامیه ابزار  استاندارد برا   مثابۀ به بند  پهنه

کیه از طرییق کنتیرل     اسیت کاربر  و مدیریت اراضیی  

توانیید موجییب حفییظ  مییی و دسترسییی بییردار  بهییره
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 & Wild)  طبیعی با ارزش فرهنگیی شیود   ها عرصه

McLeod, 2008.) ایی  مطالعیه شناسیایی    هیا  هدف  

یی اسیت کیه بتوانید در انتخیاب     هیا  معیارها و شاخ 

  طبیعیی و  هیا    مناسیب در طبیعیت ارزش  هیا  مکان

ه میورد توجیه قیرار دهید.     پارچی  ییک طور  بهمعنو  را 

منیاطقی   یابی مکانشده در  کاربرد معیارها  شناسایی

شناختی و فرهنگیی قیادر      بومها که با توجه به ارزش

 کنندحفاظتی آثار طبیعی ملی را تکمیل  ۀطبقد نباش

یابی به الگویی حفاظتی برا  پوشیش   و سرانجام دست

معنو  در  ۀ  طبیعی با پشتوانها حمایتی برخی ارزش

هیا  ایی     از دیگر هدف کشور )مانند درختان مقد (

مهیر  و آسییب    که در موارد  مورد بیی  تحقیق است

 ند.ا هقرار گرفت
 

 ها  مواد و روش .2

 مورد مطالعه ۀمحدود. 1 .2
و شهرستان نیشابور در استان خراسان رضو  

 93دقیقه تا  2درجه و  92 جغرافیایی ۀدر محدود

 39درجه و  39طول جغرافیایی و ۀ دقیق 81درجه و 

عر  شمالی به شکل  ۀدقیق 98درجه و  30دقیقه تا 

که قطر بزر  آن امتداد  متمایل به مثلث بیوییک 

در امتداد  شرق دارد،جنوب  –شمال غرب

 .(Madih, 2006) واقع شده است  بینالود ها کوه رشته

وسیعی  بخش اعظ  ای  شهرستان در دشت نسبتاً

   چناران وها قرار گرفته که از شمال به شهرستان

از جنوب به  قوچان از شرق به شهرستان مشهد،

از غرب به    تربت حیدریه و کاشمر وها  شهرستان

 (Taheri, 2005) محدود است شهرستان سبزوار

 نفر 222121با جمعیت  شهرستان نیشابور (.1)شکل 

 9 شهر، 0دارا   مربعکیلومتر 3/2389با وسعت و 

 آباد  است. شهر نیشابور 038دهستان و  19 بخش،

کیلومتر  غرب مشهد و  181در  مرکز ای  شهرستان

. ای  شهرستان کیلومتر  شرق تهران واقع است 202

 ۀبودن در حصار  کوهستانی در حاشی محدوددلیل  به

بند  با  شرقی کویر مرکز  ایران براسا  طبقه

  استاندارد نظیر آمبرژه، دومارت ، کنراد و ها روش

خشک  سیلیان  دارا  اقلی  مناطق خشک تا نیمه

خشک سرد  دشت و اقلی  مناطق نیمهۀ سرد در ناحی

 . (Taheri, 2005)  استدر نواحی کوهستانی آن 

 حیرارت روزانیه   ای  شهرستان با میانگی  درجیه 

روز  111و  گییراد سییانتی 2/13سییاله( 31ۀ )یییک دور

 1/2یخبنیدان در سیال و بییا مییانگی  دمیا  حییداقل     

 گیراد  درجیۀ سیانتی   9/88و حداکثر  گراد درجۀ سانتی

یکی از نقاط سیرد اسیتان خراسیان رضیو  محسیوب      

ه . متوسیط بارنیدگی ایسیتگا   (Madih, 2006) شود می

 8/822سی سیاله برابیر بیا    ۀ نیشابور در طول یک دور

متر بوده است. از کل وسعت شهرستان نیشیابور،   میلی

( دشیت و  درصید  22) کیلومترمربیع آن  2111حدود 

دهد. ارتفاعیات بینیالود در    میرا ارتفاعات تشکیل  بقیه

آن ۀ شیییمال دشیییت نیشیییابور قیییرار دارد و در ادامییی

امتیداد   و در شیرق  پلنیگ    لیالجیوق و ییال  ها بلند 

جبال البرز در استان خراسان رضو  اسیت کیه    هلسلس

جنیوب شیرقی دارد. ارتفیاع ایی       -جهت شمال غربی

تیا   3811بینیالود( بیه    ۀدر شمال نیشیابور )قلی   ها کوه

رسیید کییه از  مییی متییر بییاالتر از سییطح دریییا  3211

  خراسان و نییز بلنیدتری    ها کوه ها  قلهتری   مرتفع

 (. Taheri, 2005) آید میشمار  هبنیشابور ۀ نقط

فصلی  ۀرودخان 18در ای  شهرستان در مجموع 

 شور( را یا دائمی جریان دارد که رود شور )کال

 . ای  رودتوان زهکش اصلی ای  شهرستان دانست می

 با جهتی است و شهرستانۀ تری  رودخان طویل

نیشابور به سمت کویر مزینان ۀ غربی از حوض -شرقی
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 (. منابع تفرجیTaheri, 2005) جریان دارددر سبزوار 

 

طبیعی و انسانی متعیدد  در ایی  شهرسیتان وجیود     

توان از بقایا  شهر که   می ها تری  آن  دارد که از مه

 ۀنیشییابور، گنبییدها  مهییروا، بنییا  کلیییدر، سییرداب   

  هییا جاذبییهو  ماروسییک، آرامگییاه مشییاهیر و بزرگییان

، غیار ابیراهی    گردشیگر   ۀطبیعی مانند مناطق نمونی 

 منطقییۀادهیی  و غییار پیییش از تییاریخی کلیییدر و     

رئیسی و پناهگاه حیات وحیش حییدر     ۀشد حفاظت

 (.KabiriHendi, 2011) نام برد
 

 ها مواد و روش .3
  طبیعیی بیا ارزش   ها شناسایی عرصه ،در ای  مطالعه

مکیانی و   ۀفرهنگی با توسل به روش ارزیابی چندمعیار

ت گرفت. برا  ارزییابی  صور TOPSISبا کاربرد روش 

اما با توجیه    است،چندمعیاره به گردآور  معیارها نیاز 

به اینکه حتی در سطح جهیانی نییز هنیوز معیارهیا      

  طبیعیی بیا   هیا  مدونی درخصوص حفاظت از عرصیه 

در ایی  پیژوهش بیه ییک      ،ارزش معنو  وجود نیدارد 

بنید    پیشاهنگ درخصوص شناسایی و اولویت ۀمطالع

(. در KabiriHendi, 2011) تکییه شید   معیارها  فوق

مرجیع میرتبط میورد بررسیی و      80 یادشیده،  ۀمطالع

بییا اسییتفاده از روش  ،تحلیییل قییرار گرفییت و درنهایییت

معییار اصیلی شیامل اهمییت جغرافییایی،       ، ششدلفی

تنوع زیسیتی، حماییت قیانونی، سییما  سیرزمی  بیا       

ارزش فرهنگی، جایگاه طبیعی ساختارها و فرآیندها  

زیرمعیییار شییامل  دهو تعامییل اجتمییاعی و  فرهنگییی

قلمروها  جغرافییایی بیا ارزش فرهنگیی، قلمروهیا      

  معیی ، اهمییت   ها جغرافیایی با ارزش طبیعی، گونه

یی هیا  فیرد، داراییی   هحفاظتی، سیما  طبیعی منحصرب

فرهنگی ملمو ، دارایی فرهنگی ناملمو ، وابسیتگی  

بیرا    اجتماعی، نهادها  اجتماعی و تمایل اجتمیاعی 

   حیائز ارزش معنیو  بیرا  گیزینش    ها شناسایی لکه

(. بیه ایی    8شیکل )شید    حفاظتی شناسایی ها عرصه

معیار تفکیک شید و   زیر دهمعیار اصلی به  چهارترتیب 

معییار اصیلی بیدون زیرمعییار در فراینید       دوبه همراه 

 & KabiriHendi)کییرد  مشییارکت   یییابی  مکییان 

Danhehkar, 2012 .) 

معیارها  مورد استفاده در ای  مطالعه 

گذار  و  ساز ، وزن نقشه ،ساز ، سسس شاخ 

خطی با  ۀو با استفاده از یک رابط شدند بند  اولویت

  ها بند  پهنه منظور اولویت به .ندیکدیگر تلفیق شد

 خراسان رضو  استان
 شهرستان نیشابور

 موردمطالعهةموقعیتمحدود.1شکل
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   ارزیابی چندشاخصه از زیرگروهها گرفت که از روشمورد استفاده قرار  TOPSISطبیعی معنو  روش 

 
یحفاظتیباارزشمعنویهاساختارسلسلهمراتبیمعیارهاوزیرمعیارهایگزینشلکه.1شکل

یحفاظتیباارزشمعنویدرشهرستاننیشابورهامراحلگزینشپهنه.9شکل
 

سازشی مربوط به مدل جبرانی است. برا  انجیام ایی    

بنید  در   شده و معیار اولوییت    گزینشها روش پهنه

 ده شد و به هر پهنیه براسیا  هیر   یک ماتریس قرار دا

معیار با توجه به موقعیت مکیانی آن و بیا کمیک تیی      

 گزینش عرصه های طبیعی  با ارزش معنوی 

 تعامل اجتماعی

 وابستگی اجتماعی

 تمایل اجتماعی

 نهادهای اجتماعی

جایگاه طبیعی 
 ساختارها و  فرایندها

دارای  ی های فرهنگی 
 ملموس

دارای  ی های فرهنگی 
 ناملموس

سیمای سرزمین با  
 تنوع زیستی حمایت قانونی ارزش فرهنگی

 گونه های معین

 اهمیت حفاظتی

سیماهای 
 منحصربه فرد

 اهمیت جغرافیای  ی

 قلمروهای جغرافیای  ی 

 با ارزش طبیعی

قلمروهای جغرافیای  ی با 
 ارزش فرهنگی

اولویت معیارها با تعیی  وزن و 

 استفاده از روش دلفی

 

از طریق تلفیق  هاشناسایی لکه

 ۀدر محیط سامان هاشاخ  ۀنقش

 اطالعات جغرافیایی

 

با استفاده از  هابند  لکهاولویت

 TOPSISروش  

ساز  معیارها با استفاده از نقشه

 اطالعات جغرافیایی ۀسامان

 

ساز  معیارها با استفاده از غربال

 وش دلفیر

 

ساز  معیارها با توجه به شاخ 

 ماهیت و تجربیات جهانی

 

شناسایی معیارها از طریق       

 مرور منابع
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بعید وزن معیارهیا    ۀمطالعات امتیاز داده شد. در مرحل

 حفیاظتی  ۀدر امتیازها ضیرب شید. سیسس ییک پهنی     

که از دیدگاه تمام معیارهیا در جایگیاه بهینیه     ،آل ایده

ی  مقابیل آن نییز کمتیر    ۀو پهن شد قرار داشت، فر 

  هیا  لکیه  امتیاز را بیه خیود اختصیاص داد. سیرانجام    

با کاربرد روش  ها شاخ  ۀشده از تلفیق نقش شناسایی

TOPSIS  یییابی بییه هییدف مطالعییه     بییرا  دسییت

 (.3شکل )ند بند  شد اولویت

 یساز شاخص .1. 3
  طبیعی بیا ارزش معنیو  مطیابق    ها عرصه یابی مکان

 1دول مستقل در ج براسا  متغیرها  1 خطی ۀرابط

صورت پذیرفت. ای  جدول همچنی  ضرایب و اولویت 

  طبیعی با ها عرصه یابی مکان  ها معیارها و زیرمعیار

 .دهد میارزش معنو  را نشان 

 (1 ۀرابط)

SNS
1
:0.0625A+0.0928B+0.0613C+0.05

84D+0.0670E+0.1068F+0.1125G+0.1084H+0.

1040I+ 0.0550J+0.0813K+0.09L 

  فوق مستلزم ها عرصه یابی کانماست که  ذکر شایان

  هر معییار اسیت   ها   مکانی از شاخ ها نقشه ۀتهی

 شود: میکه به تفکیک بیان 

  يبا ارزش فرهنگ ياييجغراف هاي قلمرو
در زیرمعیار قلمروها  جغرافیایی با ارزش فرهنگیی و  

  شیهر  کیه از   هیا  یی خارج از محیطها معنو  مکان

ی و معنیو  حیائز     فرهنگی هیا  و فعالیت ها کنش نظر

 ,Oteguiشیود )  میی ، مورد توجه قیرار داده  اند اهمیت

ساز  ای  زیرمعیار، شاخ  تعیداد   (. برا  نقشه2006

اییی   ۀنقشیی ۀعرصییه و طییول مسیییر زیییارتی در تهییی 

 .کار رفت زیرمعیار به

                                                                             
1 Sacred Natural Sites 

  يعيبا ارزش طب ياييجغراف هاي قلمرو
زیرمعیییار قلمروهییا  جغرافیییایی بییا ارزش طبیعییی   

کیه بیرا  زیسیت     اسیت نواحی جغرافیایی  ۀدربرگیرند

  گیاهی یا جانور  بیومی، نیادر و در معیر     ها گونه

خطییییر انقییییرا  از اهمیییییت برخییییوردار اسییییت  

(Verschuuren, 2006; Soosairaj et al., 2007 .)

روسیتاها   بیردار   بهیره ساز  ای  زیرمعیار،  برا  نقشه

 ۀشیید حفاظییت منطقییۀازگیاهییان دارویییی، همچنییی  

 منزلییۀ پناهگییاه حیییات وحییش حیییدر  بییهرئیسییی و 

جانور  شاخ  آهو و قوچ و میش  ۀدو گون گاه زیست

.اوریال مورد توجه قرار گرفت

  ينمع هايگونه
 گیاهیان یی از هیا  گونیه شیامل    معی  ها زیرمعیار گونه

دیرزیست یا حیوانیات )اغلیب غیراهلیی( اسیت کیه از      

ارزش معنو  خاصی نیزد پییروان ییک بیاور ییا افیراد       

یی که در عادات و رسیوم  ها محلی برخوردار است. گونه

تیوان در   میبرد دارد را نیز  معنو  و فرهنگی مردم کار

 ,.Dudley et al)کیرد  بنید    ایی  زیرمعییار طبقیه   

سیاز  سی  و    شاخ  پیشنهاد  برا  نقشیه  (.2005

طیور خیاص    بیه  ،. در ایی  پیژوهش   است ها تعداد گونه

در برخییی از درختییان کهنسییال، درختییان موجییود    

میذهبی و درختیی منتسیب بیه      -  فرهنگیی ها مکان

در  هیا  درخت آرزو در شهر خرو با توجه به جایگیاه آن 

ند. در مییورد شییدباورهییا  مییردم شهرسییتان انتخییاب 

آهو با توجه به روایات  گاه زیست  جانور  نیز ها گونه

 موجود مورد توجه قرار گرفت.

  يحفاظت يتاهم
  طبیعیی ییا   هیا  ای  زیرمعیار اهمییت حفیاظتی لکیه   

گییرد کیه بیرا      میی بیر   دررا نواحی خشیکی و آبیی   

یی مانند ها . مکاندارندحفاظت از تنوع زیستی اولویت 
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منظیور   به  طبیعت که ها شناسی و پار    گیاهها باو

اصیلی قیرار    گیاه  زیستحفظ تنوع زیستی در خارج از 

IUCN) گیرنید  میی دارنید در ایی  زیرمعییار جیا      
1
, 

 ۀ)گستر   حفاظتیها ، وسعت لکهها . تعداد لکه(2006

  تحییت هییا هتحییت حفاظییت( و تنییوع یییا تعییداد گونیی

 .ند  ای  زیرمعیار درنظر گرفته شدها حفاظت شاخ 

 فرد  هب منحصر يعيطب سيماهاي
  هیا  فیرد ییا نیادر، شیکل     ه  طبیعی منحصربها پدیده

 یعیی کیامالً  طبیعی و مناطقی کیه از نظیر زیبیایی طب   

  معییرف و هییا گییاه زیسییتو همچنییی   انیید اسییتثنایی

 ا  از فراینیدها  تکامیل زیسیتی      برجسیته هیا  نمونه

(UNESCO
8
د. نی گیر میدر ای  زیرمعیار قرار  (1972 ,

  ایی   هیا  شیاخ   هیا  و وسعت عرصیه  ها  تعداد عرصه

 .  ندزیرمعیار

  يقانون حمايت
  تحیت  هیا  طور عمده بر مکان همعیار حمایت قانونی ب

  هییا گییاه میدیریت، ماننیید منییاطق چهارگانییه، ذخیییره 

 ۀشد   طبیعی و آثار فرهنگی ثبتها کره، میراس زیست

سازمان میراس فرهنگی، گردشیگر  و صینایع دسیتی    

دلیل تطابق خصوصیات سییماها    هاما ب .متمرکز است

سیازمان جهیانی حفاظیت از طبیعیت و      ۀشید  حفاظت

و بیا وجیود    ،وهش  طبیعت با اهداف ای  پیژ ها پار 

نبود ایی  طبقیه در نیواحی تحیت میدیریت سیازمان       

 مثابۀ بهشده  حفاظت   طبیعیها زیست، سیما  محیط

کیییه از ارزش  ا  بررسیییی شیییدند منیییاطق طبیعیییی

  دارا  ها . مکانندشناختی و تفرجی برخوردار زیبایی

حمایییت قییانونی، تعییداد منطقییه و وسییعت منطقییه    

                                                                             
1
 The International Union for Conservation of 

Nature 
2
 The United Nations Organization for Education, 

Science and Culture 

نظیر گرفتیه    عیار درهایی بودند که برا  ای  م شاخ 

 .ندشد

  يبا ارزش فرهنگ ينسرزم سيماي
  هیا  معیار سیما  سرزمی  با ارزش فرهنگی بر مکان

  گذشیته،  هیا  متمرکز است که برا  نسیل  ا  طبیعی

شیناختی، تیاریخی، علمیی،     حال و آینده ارزش زیبایی

رو  ازاییی  .(Burra Charter, 1999)دارنیید اجتمییاعی 

خیط سیاحلی، سیاختارها       طبیعی ماننید  ها پدیده

  بیا ارزش معنیو ،   هیا  سیازگان  ا  و آبی و بوم صخره

  گیاهی و جانور  مقید  و حتیی   ها گونه گاه زیست

کیه بناهیا  بیا ارزش     ا    تحیت میدیریتی  هیا  عرصه

( ماننید زیارتگیاه ییا آثیار تیاریخی     ) معنو  یا فرهنگی

 Dudley) گییرد  میبند  جا   نیز در ای  طبقه دارند

et al., 2005).    طبیعیی و   ۀتعداد، وسیعت و طیول لکی

کیه بیرا  ایی  معییار      انید  ییها ، شاخ ها تنوع ارزش

 .نددرنظر گرفته شد

 ناملموس فرهنگي هاي دارايي
  فرهنگیی  هیا   عنوان دارایی هبند  کلی از آنچه ب طبقه

در سیطح جهیان وجیود     گوناگونناملمو  در مراجع 

 ، دانش   ناملموها دارد شامل رسوم فرهنگی، ارزش

سنتی و عادات مرتبط با طبیعت، حیس مکیان، ارزش   

 ,UNESCO)  اسیت بخشیی   الهیام  و شیناختی  زیبیایی 

  تنوع یا تعداد خصای  فرهنگیی،  ها شاخ  (.2003

زمانی استفاده برا  ای  زیرمعیار  ۀوسعت عرصه و دور

 .ندارائه شد

 ملموس  يفرهنگ اموال
و  طییورکلی امییوال فرهنگییی بییه دو گییروه منقییول  هبیی

شیود و آنچیه بیا توجیه بیه       میی بند   غیرمنقول طبقه

اهداف ای  پژوهش مورد بررسی قرار گرفته درحقیقت 
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 ۀاموال فرهنگی غیرمنقول مشتمل بیر ابنییه، مجموعی   

(. بیرا   UNESCO, 1972) اسیت  هیا  بناها و محوطیه 

یی ماننید تعیداد   هیا  ساز  ای  زیرمعیار شیاخ   نقشه

قیدمت امیوال    پدیده یا عرصه، وسیعت ییا طیول آن و   

در شهرستان نیشابور  ند.فرهنگی مورد توجه قرار گرفت

سیازمان مییراس    ۀشید  بیه آثیار ثبیت    فقطبررسی آثار 

 شید، فرهنگی، گردشیگر  و صینایع دسیتی محیدود ن    

سیاز  ایی     بلکه برخی از آثار غیرثبتی، نییز در نقشیه  

 زیرمعیار انعکا  یافته است. 

  ياجتماع وابستگي
یی را نشییان هییا جتمییاعی مکییانزیرمعیییار وابسییتگی ا

می  نیازهیا   أدلییل تی   بیه طیور وییژه    هدهد کیه بی   می

 ,Luc) انید  و جوامیع حیائز اهمییت    هیا  گیروه  گوناگون

یی که بیرا  ایی  زیرمعییار در نظیر     ها (. شاخ 2008

  وابسیتگی و  هیا  گرفته شده عبیارت از تعیدد زمینیه   

 وسعت عرصه است.

  ياجتماع نهادهاي
  هیا  اعی انیواعی از سیازمان  زیرمعیار نهادهیا  اجتمی  

ا  را برا  مدیریت و حفاظت موفیق   که پایه اند مردمی

و در حفاظیت   اند میراس طبیعی و فرهنگی ایجاد کرده

انید   هاز مناظر بسیار  در سراسیر جهیان نقیش داشیت    

(Secaria & Molina, 2006   شاخ  میورد بررسیی .)

 .  استفعالیت  ۀدر ای  زیرمعیار تعداد و سابق

  ياجتماع تعامل
تعامل اجتماعی بازتیابی از همییار  افیراد جوامیع بیه      

تمایل به پرداخت، کمک، انجیام کارهیا  داوطلبانیه و    

اسیت    حفاظیت از طبیعیت   هیا  مشارکت در فعالییت 

 (Verschuuren, 2006    شاخصییی کییه بییرا  اییی .)

کننده است.  زیرمعیار تعری  شده تعداد افراد مشارکت

 یبند پهنهتلفیق و . 2. 3
 ۀدر سیامان  میورد مطالعیه   منطقیۀ  بنید   پهنهتلفیق و 

  طبیعیی  هیا  برا  شناسایی لکه ،اطالعات جغرافیایی

شییناختی و    توأمییان حفاظییت بییوم هییا حییائز ارزش

از طرییق تشیکیل میدل خطیی بیا       ،  معنو ها جنبه

دار صیییورت گرفیییت. وزن  مشیییارکت معیارهیییا  وزن

ت. روش دلفی محاسبه شیده اسی   باشده  معیارها  یاد

ضریب اهمیت هر معیار در ایی  روش   1مطابق جدول 

و درصید  اهمییت   ۀدرجی  ۀضرب نرماالیز شید  از حاصل

.(KabiriHendi, 2011) محاسبه شدهر معیار اهمیت 

 ها بندی پهنه روش اولویت. 3. 3
  طبیعیی معنیو  روش   ها بند  پهنه منظور اولویت به

TOPSIS   هیا  مورد استفاده قرار گرفیت کیه از روش  

ارزیابی چندشاخصه از زیرگروه سازشی مربوط به مدل 

 n ۀوسیییل بییهگزینییه  m جبرانییی اسییت. در اییی  روش،

. ای  تکنیک بر ای  مفهوم بنیا  ودش شاخ  ارزیابی می

انتخابی باید کمتری  فاصله را بیا   ۀشده است که گزین

Aآل مثبیت )بهتیری  حالیت ممکی       حل اییده  راه
و  (+

آل منفیی )بیدتری     ل اییده حی  بیشتری  فاصله را بیا راه 

Aحالت ممک  
داشته باشد. فر  بر ای  اسیت کیه    (-

افزایشی و ییا   ،طور یکنواخت به ،رضامند  هر شاخ 

 TOPSISکاهشی اسیت. حیل ییک مسیئله بیه روش      

 Jozi etمرحله یا گام به شرح زیر اسیت )  شششامل 

al., 2011; Ziari et al., 2011:)
 گیر  تشکیل جدول تصمی  .1گام 

ماتریس تصمیمی را ارزیابی  TOPSISروش 

 شاخ  است. n گزینه و mکند که شامل  می

میانگی  و  ها بعد از تشکیل ماتریس داده .8گام 

 .شود میمحاسبه  گوناگون  ها انحراف معیار ستون

ماتریس تصمی  به  8با استفاده از رابطۀ  .3گام 

 شود. شده تبدیل می مقیا  ماتریس بی
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یطبیعیباارزشفرهنگیهاهعرصیابیمکانبندیمعیارهاوزیرمعیارهایضرایبواولویت.1جدول

متغیرهای

مستقل

رابطه

زیرمعیارمعیار

درجة

اهمیت

معیار

درصد

اهمیت

معیار

ضریب

اهمیت

ضریب

نرماالیز

شده

رتبهو

اولویت

زیرمعیارها

A 

 اهمیت جغرافیایی

  جغرافیایی با ارزش ها مروقل

 فرهنگی
32/9 32/83 3221/1 1089/1 3 

B 
  جغرافیایی با ارزش ها قلمرو

 طبیعی
83/2 22/82 1931/8 1382/1 9 

C 

 تنوع زیستی

 11 1013/1 3018/1 19/83 29/9 ها  معی  گونه

D 11 1922/1 8392/1 11/81 12/0 اهمیت حفاظتی 

E 
سیماها  طبیعی 

 فرد همنحصرب
21/0 88/82 9989/1 1021/1 2 

F 3 1102/1 3033/8 22/83 19/2 -- حمایت قانونی 

G 
سیما  سرزمی  با 

 ارزش فرهنگی
-- 19/2 22/31 2912/8 1189/1 1 

H  جایگاه طبیعی

ساختارها و فرایندها  

 فرهنگی

 8 1122/1 2103/8 22/31 28/2   فرهنگی ناملمو ها دارایی

I 2 1121/1 3122/8 18/31 22/2 و    فرهنگی ملمها دارایی 

J 

 تعامل اجتماعی

 18 1991/1 8121/1 11/81 22/9 وابستگی اجتماعی

K 2 1213/1 2132/1 33/89 18/2 نهادها  اجتماعی 

L 0 13/1 3231/1 33/82 11/2 تمایل اجتماعی 

 -- 1 -- --- -- جمع
 

 شود. نامیده می NDآمده  دست بهماتریس 

 Wکه در آن  3رابطۀ اده از با استف .2گام 

آمده برا   دست بهها   ماتریس قطر  از وزن

 ایجاد مقیا  وزی  ماتریس بی ،هاست شاخ 

 شود.  می

   (3رابطۀ )

با  آل منفی آل مثبت و ایده ایده ۀگزین .9گام 

 آید. دست می به 2استفاده از رابطۀ 

 (2رابطۀ )

 آل مثبت گزینۀ ایده

A      jvijjMaxvij min,  

 آل منفی گزینۀ ایده

    _
1 , jMaxvijjvijMinA m

i



 

 
فاصله یا نزدیکی  ،9 ۀاز طریق رابط .0گام 

محاسبه منفی آل  یا ایده مثبتآل  نسبت به ایده

 شود. می

nnD WNV 
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 (9رابطۀ )
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 شود حاصل می Cli،  0با کمک رابطۀ  .2گام 

آل  آل مثبت و دور  از ایده بی  نزدیکی به ایدهکه م

 .است منفی

 (0رابطۀ )

















didi
dicli

didi
dicli  يا

گیرد و  ها انجام می بند  گزینه نهایت رتبه در

ها  موجود  توان گزینه می Cli براسا  ترتیب نزولی

 بند  کرد. را براسا  بیشتری  اهمیت رتبه

 تایج.ن4
 ا ا رزش معنویهای حفاظتی ب شناسایی لکه. 1. 4
  طبیعی با ارزش معنو  در شهرستان نیشیابور  ها لکه

معیارها  برشمرده صیورت گرفیت کیه     ۀبا تلفیق نقش

 3شود. بر ای  اسا   میمشاهده  2نتایج آن در شکل 

 شهرستان نیشابور شناسایی شد. ۀپهنه در گستر

:یکشمارةپهنة

هکتار  918هزار و  121ای  پهنه با وسعت 

سعت را به خود اختصاص داد. ای  ناحیه از بیشتری  و

الیه شرقی شهرستان در حوالی روستا  دیزباد  منتهی

و تا غرب شهر نیشابور و حدود روستا  شود  میآغاز 

درصد از  13یابد و درمجموع  میآباد امتداد  فهل

مورد مطالعه را به خود اختصاص  ۀمساحت محدود

کوهستانی . ای  منطقه از نظر توپوگرافیک دهد می

جبال بینالود واقع    جنوبی سلسلهها است و در دامنه

از زراعت آبی و باغات  زیاد ه است. بخش شد

بخش بسیار  و شهرستان در ای  محدوده قرار دارد

کاشت در جنوب و    دستها کوچکی از جنگل

ترتیب  بهمتراک   تراک  و نیمه یی از مراتع ک ها قسمت

اصلی به  ۀست. جاددر اطراف و شرق پهنه واقع ا

کند. از  میسمت مشهد از میان ای  پهنه عبور 

توان به آبشارها   می  طبیعی ای  محدوده ها جاذبه

  طبیعی مانند ها گاه شش آب، درود و بوژان، تفرج

گاه، گرینه، غار، باغرود،  بوژان، خرو، دیزباد، درود، قدم

  ها . از دیگر جاذبهکردغار اشاره  و رود، برفریز

که  است خسرو  ۀشگر  شهرستان پار  چشمدگر

 ۀاولی  پار  حیات وحش کشور در آیند مثابۀ به

خواهد رسید. در  بردار  بهرهنزدیک ای  منطقه به 

 برخی از روستاها  پهنه تنوع فرهنگی و گویشی

خرو  ترکی( وجود دارد. دو روستا  دیزباد و و )فارسی

د اخیر به د که مورندر ای  منطقه معمار  پلکانی دار

دیزباد  که ذکر استشایان ماسوله تشبیه شده است. 

اسماعیلیه و  ۀگاه پیروان فرق از سو  دیگر سکونت

که از سو  ایشان در است محل برپایی مراس  خاصی 

فراز کوه  هر مردادماه هر سال بر ۀآخری  جمع

. شود می می  نام برپاه ا  به نوحصار در کنار چشمه

که در  ،علی نام چشمهه آجر  بدر روستا  خرو بنا  

 ۀا  به همی  نام و در مجاورت رودخان کنار چشمه

  بینالود واقع شده، محل ها کوه ۀکوچک خرو در دامن

حاج  ۀبرپایی مراس  عزادار  در روز عاشورا است. تس

قره نیز در مجاورت ای  روستا واقع شده که بر فراز آن 

معنو  ا  وجود دارد که از ارزش  درخت و صخره

 خاصی نزد مردم محلی برخوردار است

(KabiriHendi, 2011 از رسوم فرهنگی .)

توان از گردهمایی مذهبی  میای  منطقه  ۀشد شناخته

 بست سعید ب  سالم مغربی، مراس  چله ۀدر مقبر

)آئی  شادباش برا  پایان زمستان( و عزادار  در 

  اطراف خرو، تحویل سال نو در درود، و ها کوهستان

 آباد نام برد.  خواهی در روستا  اسحق باران
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  طبیعی با ارزش ها موارد فوق، عرصه بر عالوه

گاه ابراهی  اده ،  معنو  مانند هفت غار سکونت

حورت و باو قدمگاه، درختان کهنسال درود،  ۀچشم

ساحل برج، دا ، چناران، گرینه، میرآباد و آثار 

نیشابور، ا  نظیر بقایا  شهر که   شده فرهنگی ثبت

زاده  زاده عبداله، رباط قلعه وزیر، امام شادیاخ، امام

حصار نو،  ۀزاده سید قاس ، تس محروق و ابراهی ، امام

 ۀآباد، آرامگاه عطار و خیام، محوط مسجد جامع اسحق

لک  لک ۀفول ب  شاذان نیشابور ، قلع ۀآباد، بقع عشق

 و سعید ب  سالم مغربی ۀطالیی، مقبر ۀآشیان، تس

. اند هدها  آجر  شهمیر در ای  پهنه قرار گرفتگنب

ذکر است که در ای  پهنه یک سازمان مردم شایان 

محیطی است که بیشتری  اعوا   )سم ( زیست نهاد

 اند ای  سم  از روستاها  خرو و گرینه

(KabiriHendi, 2011.) 

:دوةشمارةپهن

هکتار  920هزار  30ای  پهنه با وسعتی بالغ بر 

جان و  ربی نیشابور میان روستاها  دام در شمال غ

سروالیت قرار گرفته و در  میدان در بخش سلطان

 بر در را از وسعت شهرستان درصد 12مجموع حدود 

کوهستانی است  ۀگیرد. سیما  فیزیوگرافیک پهن می

  تنک و ها و قسمت اندکی از ای  پهنه را جنگل

متراک   بخشی کمی را نیز زراعت آبی مراتع نیمه

اما غلبه با زراعت دی  است.  ،بر گرفته تراک  در وک 

 20پناهگاه حیات وحش حیدر  که با وسعتی بالغ بر 

هکتار در قسمت شرقی ای  پهنه واقع  391هزار و 

  قوچ و میش ها گاه زیستتری   شده یکی از مه 

 ۀبراسا  نتایج سرشمار  ساالن .اوریال کشور است

ای  گونه در  زیست جمعیت سازمان حفاظت محیط

سالی،  که خشک است  أر 8208حیدر  بالغ بر 

تری  عوامل  چرا  دام و شکار غیرمجاز از جمله مه 

ذکر شایان میش اوریال است.  قوچ و ۀکنند تهدید

حیدر  نیز که از  ۀگاه جنگلی ار  دهن است ذخیره

ارزش معنو  نزد مردم محلی برخوردار است در 

رسد که  مینظر  هب ،رو زای ا .پناهگاه مذکور قرار دارد

ای  پهنه دارا  تنوع زیستی باالیی است. در برخی از 

روستاها  ای  پهنه تنوع گویشی )کرد ، ترکی و فارسی( 

ها  طبیعی ای  پهنه  گاه وجود دارد. از جمله تفرج

توان به روستاها  کلیدر، بقیع، دهنه حیدر  و  می

ارت، غار چهارباو اشاره کرد. درخت زرشک روستا  زی

زاده  امام پیش از تاریخی روستا  کلیدر، و چشمۀ

  ها شاهزاده حسی  اصغر برزنون از جمله عرصه

طالیی،  ۀطبیعی با ارزش معنو  ای  پهنه است. تس

 ۀرضی، تس قلعه ۀماروسک، تس ۀ  کارجی، سردابها تسه

میدان، حمام  سلطان ۀقلعه و چهارتاقی کلیدر، تس

س  چوپان از جمله آثار ح ۀتس و چکنه ۀتس ،قدی 

. اما اند سازمان میراس فرهنگی در ای  پهنه ۀشد ثبت

ساز   دلیل سبک خانه بهدر ای  میان روستا  کلیدر 

مردم در کوه، وجود آثار تاریخی، برپایی مراس  خاص 

رمانی که با الهام از ای  روستا به  و خواهی باران

زش   طبیعی با ارها در کنار عرصه ،نگارش درآمده

فرهنگی و  از جاذبه طبیعی، ،معنو  موجود در آن

 (. KabiriHendi, 2011) است معنو  خاصی برخوردار

:سهةشمارةپهن

ای  پهنه با وسعتی کمتر از هزار هکتار در بخش 

شدۀ رئیسی  آباد شهرستان نیشابور و منطقۀ حفاظت عشق

درصد از وسعت  12/1قرار گرفته و در مجموع 

دهد و  میرا به خود اختصاص  شهرستان نیشابور

شود. بخش  میآهو شناخته  گاه زیستتری   اصلی

کاشت و مراتع    دستها بسیار اندکی از جنگل

ذکر شایان متراک  نیشابور در آن واقع شده است.  نیمه

رئیسی با وسعت حدود  ۀشد حفاظت منطقۀاست که 
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سازمان  ۀو براسا  نتایج سرشمار  ساالنجمعیت آه

 908بالغ بر  1323زیست در سال  حفاظت محیط

سالی، گسترش اراضی  دلیل خشک هولی ب ،  بودأر

توسط  ها کشاورز  و از بی  بردن مراتع و اشغال آن

  گله و شکار غیرمجاز، جمعیت ها دام اهلی و سگ

 ای  گونه در معر  تهدید قرار گرفته است.

 حفاظتی های لکه بندی اولویت. 2. 4
طبیعیی بیا ارزش    ۀعرصی  ۀبند  سه پهنی  برا  اولویت

قبییل اسییت، مییاتریس   ۀمعنییو  کییه حاصییل مرحلیی 

 هیا،  گیر  تهیه شد که در ای  میاتریس سیتون   تصمی 

اسیت   هیا  جایگاه زیرمعیارهیا و سیطرها جایگیاه پهنیه    

(. در ای  ماتریس از چپ به راست زیرمعییار  8)جدول 

(، قلمروها  X1افیایی با ارزش معنو  )قلمروها  جغر

(، X3) (، تنوع زیسیتی X2) جغرافیایی با ارزش طبیعی

 فرد ه  طبیعی منحصربها(، سیماX4) اهمیت حفاظتی

(X5حمایت قانونی ،) (X6  سیما  سرزمی  بیا ارزش ،)

(، X8)   فرهنگیی نیاملمو   هیا  (، داراییX7) فرهنگی

 جتمیاعی (، وابسیتگی ا X9) اموال فرهنگیی غیرمنقیول  

(X10نهادهییا  اجتمییاعی ،) (X11)  و تعامییل اجتمییاعی

(X12 .هسییتند )دلیییل کیفییی بییودن اییی  معیارهییا،  بییه

امتیازدهی براسا  تجارب و بازدیدها  مییدانی تیی    

مطالعات بی  یک تا صد انجام شد، با توجه بیه اینکیه   

ایی    انید،  معیارها در فرایند دلفی دارا  اولوییت و وزن 

یافت  بردار وزن معیارهیا و نرمیالیزه    ماتریس نیاز  به

در ایی  میاتریس در    هیا  شدن ندارد. ضرب وزن معییار 

گییرد کیه حاصیل آن میاتریس      میی بعد انجیام   ۀمرحل

 (.3)جدول  گیر  وزی  است تصمی 

گیریماتریستصمیم.1جدول

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

A1 100 50 33 66 100 60 87.5 100 100 100 100 100 

A2 40 100 33 66 100 60 37.5 66 100 100 0 0 

A3 0 50 33 66 0 60 12.5 11 0 100 0 0 

گیریوزینماتریستصمیم.9جدول

      

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

A1 594 361.5 193.05 407.22 641 483 704.37 782 744 577 712 711 

A2 237.5 361.5 193.05 407.22 641 483 301.87 516.12 744 577 0 0 

A3 0 361.5 193.05 407.22 0 201.25 60 12.5 11 577 0 0 
 

گیر  وزی  سه  پس از بررسی ماتریس تصمی                    

زیرمعیار قلمروها  جغرافیایی با ارزش طبیعی، 

سیما  سرزمی  با ارزش فرهنگی و وابستگی 

در سه پهنه  ها ل یکسان بودن وزن آندلی بهاجتماعی 

 ۀگیر  حذف شدند. در ادامه پهن از فرایند تصمی 

Aآل ) ایده
نحو  تعری  شد که از دید تمام  به( *

بند  در جایگاه  کار گرفته شده در اولویت بهمعیارها  

Aآل ) ضدایده ۀبهینه باشد و پهن
ا  مشخ   گونه به( -

 هر معیار دارا باشد:تری  امتیاز را برا   شد که پایی 
A*= {594, 641, 483, 704.37, 782, 744, 712, 711} 
A- = {0, 2, 201.5, 60, 12.5, 11, 0, 0} 

 ها یک از پهنه جدایی برا  هر ۀانداز ۀمحاسب

آل مثبت و منفی در  فرضی ایده ۀنسبت به دو پهن

 بعد انجام شد: ۀمرحل
S1

+
 =0    S2

+
=1171.40 
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S1
-
 = 1804  S2

- 
= 1529.12 

S1
+
=1722  S3

- =
 0               

جدایی  ۀمیزان نزدیکی نسبی با استفاده از انداز

براسیا  مقیدار نزدیکیی نسیبی از      هیا  محاسبه و پهنه

 بند  شد: بهبزر  به کوچک به شرح زیر رت
C1

+ = 
1 

C2
+ =

0.56 

C3
+=

 0 

  طبیعیی بیا   هیا  مکیان  ۀبه ای  ترتیب سه پهن

 ۀپهنی  .بند  شد اولویتارزش معنو  برا  زیرمعیارها 

  دیگر در  ها هو پهن دست آورد را بهاول  ۀرتب 1 ۀشمار

 (.9)شکل ند  بعد قرار گرفتها رتبه

 گیری بحث و نتیجه. 5
زیرمعیییار بییرا   دهمعیییار و  شییشدر اییی  مطالعییه 

  حفیاظتی بیا ارزش معنیو  در    هیا  پهنیه  ییابی  مکان

معییار سییما     کیار گرفتیه شید.    بهشهرستان نیشابور 

تری  معییار در فراینید    سرزمی  با ارزش فرهنگی مه 

 از سیو  کاربرد ایی  معییار    .ای  مطالعه شناسایی شد

Secaria  و Molina(2006) ریییز   منظییور طییرح بییه

شیده در     طبیعی مقد  در مناطق حفاظیت ها عرصه

 ۀدر ارائییی (2005) و همکیییاران Dudleyگواتمیییاال، 

   طبیعییی مقیید  در هییا شناسییی از عرصییه  نییوع

اجتمییاعی  ۀدسییتورالعمل دپارتمییان طراحییی و توسییع

 Luc (2008)، (2009)منظور ارزیابی مناظر  به استرالیا

، و نییز    مقد  غرب کامرونها جهت شناسایی مکان

 Tsingalia (2009)و  NyengonsaKassillyاز سییو  

  فرهنگی ها بقا و نابود  ارزش»ا  با عنوان  در مقاله

 در منشور بورا یکی در کنیا  مقد  ترها گاه در رویش

  طبیعیی بیا   هیا  تعریفی از مکیان  ۀبرا  ارائ «(1999)

اعتبار فرهنگیی از سیو  سیازمان جهیانی حفاظیت از      

سیما  درییایی و زمینیی حفاظیت     طبیعت در تشریح

 مییورد توجییه قییرار گرفییت. همچنییی  معیییار    شییده

و  Secaria  فرهنگی ناملمو  در مطالعیات  ها دارایی

Molina (2006)   در دستورالعمل دپارتمان طراحیی و

 از سییییو  (2009)اجتمییییاعی اسییییترالیا  ۀتوسییییع

Verschuuren اهمیت اقتصیاد  اجتمیاعی    ۀدر مطالع

 ، توسیییط(2006)در شیییمال اسیییترالیا   هیییا تیییاالب

Stephenson گذار  منظر فرهنگیی   در رهیافت ارزش

 در نظر گرفته شده است. 

تار از دیگر معیارهایی که برا  هیدف ایی  نوشی   

بنید    پهنیه در فراینید   هیا  و از آن ندشناخته شد مه 

  طبیعی بیا ارزش معنیو  اسیتفاده    ها حفاظت عرصه

  فرهنگیی  هیا  توان به حمایت قانونی، داراییی  می شد،

ملمو ، قلمروها  جغرافیایی با ارزش طبیعی، تعامل 

اجتمییاعی، نهادهییا  اجتمییاعی، سیییماها  طبیعییی   

ایی با ارزش فرهنگیی،  فرد، قلمروها  جغرافی همنحصرب

  معی ، اهمیت حفاظتی و وابستگی اجتماعی ها گونه

 ۀدر ای  مطالعه از روش دلفی برا  محاسب .کرداشاره 

 .ضرایب اهمییت معیارهیا و زیرمعیارهیا اسیتفاده شید     

Haddadinia(2010 )  از سییو چنییی  کییاربرد   

بنییید  معیارهیییا   دهیییی و اولییییت منظیییور وزن بیییه

  هیا  ت سی در اکوسی رییز   امیه برنگرد  برا   طبیعت

و بیا نتیایج    شید  کیار گرفتیه   بیه بیابانی   بیابانی و نیمه

 و همکیاران  Sharifiکاربرد  همیراه بیود. همچنیی     

( نیییز از اییی  روش بییرا  انتخییاب منییاطق     2012)

ند.کرد  هیرکانی استفاده ها شده در جنگل حفاظت
با اسیتفاده از   ها از پهنه اولویت حفاظتی هر یک

 تیری   مهی   از صورت گرفت که یکیی  TOPSIS روش

. ایی  روش  اسیت  چندشاخصه گیر  تصمی  ها  روش

   مناسیب بیرا   هیا  بنید  پهنیه   تر برا  اولوییت  پیش

از سیییو  گیییرد  در شهرسیییتان خیییات ،   طبیعیییت

Haddadinia (2010) منظور بهزیار  و همکاران  و 



...درشناساییمناطقطبیعیحفاظتیباTOPSISکاربردروش24

 

 
یطبیعیباارزشمعنویهاعرصهبندیپهنه.4شکل




 
یطبیعیباارزشمعنویهایعرصههابندیپهنهاولویت.5شکل

 



2625-61ص،1931،بهار1،شمارة66ان،دورةزیستطبیعی،مجلةمنابعطبیعیایرمحیط

 

 

  اسییتان هییا یییافتگی شهرسییتان بنیید  توسییعه درجییه

خراسییان رضییو  و همچنییی  در تجزیییه و تحلیییل    

از   فیزیکی سد باالرود در استان خوزسیتان  ها ریسک

کیار گرفتیه شیده     بیه  (2010) و همکیاران  Jozi سو 

  روش بیرا   ذکیر اسیت تیاکنون از ایی     شیایان  است. 

  حفاظتی استفاده نشده اسیت و  ها پهنه بند  اولویت

 شود. میای  مقاله نخستی  تجربه محسوب 

ساز  اطالعات مربوط به مییراس طبیعیی،    نقشه

فرهنگی و معنیو  در شهرسیتان نیشیابور نییز نشیان      

دهد که اغلب مواریث طبیعی، فرهنگیی و معنیو     می

جیز   هیا  ت از آندر مجاورت یکدیگر قرار دارند و حفاظ

سییاز   هپارچیی یییکنگییر و  بییا اتخییاذ رویکییرد  جییامع

  فرهنگییییی و معنییییو  در مییییدیریت  هییییا ارزش

  الزم بیرا   هیا  ، فیراه  آوردن زمینیه  هیا  سیازگان  بوم

یییک فرهنییگ   ۀمشییارکت مردمییی، ایجییاد و توسییع  

 ازسییطح دانییش جامعییه    ارتقییا و محیطییی زیسییت

 33. نتایج مطالعه نشیان داد   یستزیست میسر ن محیط

هزار هکتیار(   121مورد مطالعه )حدود  ۀدرصد محدود

طبیعیی بیا    ۀ  الزم جهیت معرفیی عرصی   ها از ظرفیت

منیاطق تحیت    ۀارزش معنو  برا  افیزودن بیه شیبک   

 داشیت  رغی    بیه حفاظت برخیوردار اسیت. ایی  پهنیه     

  طبیعیی بیا ارزش معنیو ،    ها بیشتری  تعداد عرصه

 گونیاگونی ل   طبیعی و آثار تاریخی، به دالیی ها جاذبه

صینعتی،   ۀنظیر گسترش سریع شیهر نیشیابور، توسیع   

اصلی مشهد از مییان   ۀکشاورز  و باغدار ، عبور جاد

  عمرانیی بیدون توجیه بیه     هیا  ای  پهنه، اجرا  طرح

)مانند احیداس   منطقهمحیطی آن در  پیامدها  زیست

جاده در محور کوهستانی خرو به زشک که از میان بخیش  

بنا  آجر   ی منطقه و از مجاورتاعظمی از نواحی طبیع

رنیگ   نفوذ فرهنگ شهر  و کی   ،گذرد( میعلی  چشمه

و باورهیا  فرهنگیی میردم محلیی در      هیا  شدن ارزش

  هیا  نهمعر  تهدید جد  قرار دارد و نیازمند پشیتوا 

 قانونی حفاظتی برا  حمایت است.

  معنییو  و فرهنگییی در هییا توجییه بییه ارزش

یعییت رویکییرد انتخیاب منییاطق تحییت حفاظییت در طب 

المللی حامی منابع طبیعیی     بی ها نوینی در سازمان

 ا مناطق تحت حفاظت کشور برا  ارتق ۀاست و شبک

  طبیعیی و  هیا  ارزشۀ پارچی  یی در حفاظیت ییک  اکار

و بیازنگر  اسیت. ایی  مطالعیه      افرهنگی نیازمند ارتق

توانید   میمکانی  ۀنشان داد توسل به ارزیابی چندمعیار

زار سیودمند  محسیوب شیود و بیه     در ای  مسییر ابی  

طبیعت و  ۀپارچ یی برا  مدیریت یکها شناسایی پهنه

   فرهنگی بینجامد.ها بومی و ارزش ۀجامع
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