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چکیده
عرصهها طبیعی با ارزش معنو بخشی از نواحی خشکی یا دریا هستند که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و هویت فرهنگیی
جوامع باز میکنند .هدف از ای مطالعه اولویتبند پهنهها حفاظتی با ارزش معنو اسیت .بیا توجیه بیه بیهکیارگیر روش ارزییابی
چندمعیاره ،در ای پژوهش در گام نخست معیارها مناسب برا حفاظت از عرصهها طبیعی با ارزش فرهنگی از طریق مرور منابع تهیه
شد و برا هر یک شاخ هایی درنظر گرفته شد که قابل اندازهگیر و نقشهساز بود .برا اولویتبند معیارها حفاظت از روش دلفی
استفاده شد که به معرفی شش معیار و ده زیرمعیار انجامید .سسس با ارزیابی چندمعیاره سه پهنۀ حفاظتی در شهرستان نیشابور شناسایی
و حدود  38درصد معادل  823هزار و  308هکتار از اراضی ای شهرستان برا حفاظت تعیی شد .بزر تری پهنه با وسعت  121هیزار و
 918هکتار در مجاورت شهر نیشابور قرار دارد و کوچکتری پهنه نیز با وسعت  280هکتار در منطقۀ حفاظیتشیدۀ رئیسیی واقیع اسیت.
سسس پهنهها یادشده با روش  TOPSISبرا حفاظت اولویتبند شدند و بر ای اسا پهنۀ مجیاور شیهر نیشیابور و پهنیۀ موجیود در
منطقۀ حفاظتشدۀ رئیسی که بهترتیب  12و  1/1درصد از وسعت منطقۀ مورد مطالعه را شامل میشوند ،از بیشیتری و کمتیری اهمییت
برا حفاظت برخوردار شدند.

واژههای کلیدی :ارزیابی چندمعیار  ،پهنهبند  ،حفاظت از طبیعت ،روش دلفی ،روش  ،TOPSISشهرستان نیشابور ،عرصهها طبیعی
با ارزش فرهنگی.
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 .1مقدمه
عرصهها طبیعی با ارزش معنو نواحیا از خشکی
یا دریا هستند کیه بیرا میردم ییا جوامیع از اهمییت
معنو یا فرهنگی برخوردارنید .ایی نیواحی بیهدلییل
حفاظت از خا  ،آب و تنوع زیستی و همچنی نقیش
کلید ا که در حفظ فرهنگ و شیوۀ زنیدگی میردم
محلی و بومی ایفا میکنند ،با اهمیت شناخته شدهانید
( .)Rutte, 2011براسییا رهنمییود سییازمان جهییانی
حفاظت از طبیعت (آ  .یو .سی .ان) ،ای عرصه ها که
میتوانند دارا یادمان ها یا بناها انسانسیاخت نییز
باشند ،حفاظتشدنیانید و همچنیی ارزش حفیاظتی
مناطقی را که بهسبب ارزش ها بومشناختی انتخیاب
میشوند ارتقا میبخشند (.)Wild & McLeod, 2008
ای عرصهها با نفوذ در فرهنگها محلی و نظامهیا
اعتقاد بیومی ،بیا ایجیاد محیدودیت در دسترسیی و
بهرهبردار  ،موجیب کیاهش دخالیت انسیانی در ایی
نواحی شده انید .ایی در حیالی اسیت کیه بسییار از
مناطق حفاظتشدۀ امروز بیه ایی موفقییت دسیت
نیافتییهانیید ) .(Higgins, 2007امییا هیی اکنییون اییی
عرصییههییا طبیعییی نیییز در اثییر تغییییرات جهییانی
فرهنگها و همچنی فشیارها سیاسیی ،اجتمیاعی و
اقتصاد در معر تهدید قرار گرفته اند .بهگونها که
برخی از ای عرصه ها که در مناطق حفاظتشده قیرار
دارند ،ممک است مورد غفلت میدیران قیرار گیرنید و
بسیار از آنها ه که در خیارج از منیاطق میذکور و
در حاشیۀ شهر ها و یا مناظر روستایی قیرار دارنید ،بیا
تهدیدات جد ا نظیر تغیییر کیاربر اراضیی ،رشید
جمعیییت ،فقییر ،توسییعۀ شییهر  ،تخریییب اراضییی
گورستانها و محوطیههیا باسیتانشیناختی ،توسیعۀ
کشاورز و جنگلکار مواجه اند .ای امیر بیه حیذف
برگشتناپیذیر ییک سیرمایۀ فرهنگیی و بیومشناسیی
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مییانجامید ( Taiqui et al., 2009; Dudley et al.,

 .)2005در ایی راسییتا  )2007( Oteguiمطالعییها بییا
همکار سازمان جهانی حفاظت با عنیوان «توسیعه و
آزمییون روششناسییی و ابزارهییایی بییرا آمییاربردار
عرصه ها طبیعی مقد میردم بیومی و سینتی» در
مکزیکو انجام داد .در ای بررسی ضم ارائۀ تعریفی از
عرصیییههیییا طبیعیییی مقییید و ارزشهیییا آن
روششناسییی پیینجمرحلییها تشییریح شیید کییه بییرا
آماربردار از ای عرصهها در کشور مکزیک اجرا شید.
در مقالۀ «ارتباط میان نواحی حفاظیتشیده ،باورهیا و
عرصه ها طبیعیی مقید »  Dudelyو همکیاران در
سال  8113به بررسی نقش عرصهها طبیعی مقد
در حفییظ تنییوع زیسییتی و اهمیییت اییی منییاطق در
حفاظت از طبیعت پرداختند.
با توجه به اینکه بسییار از ایی عرصیه هیا در
خارج از مناطق حفاظیتشیدۀ قیانونی کشیورها واقیع
شده اند ،ارزش ها معنو آنها در معر خطر قیرار
گرفته است .ای مقاله ایجیاد طبقیۀ جدیید حفیاظتی
تحت عنوان عرصههیا طبیعیی معنیو را بیه ایجیاد
اصیییول دقییییق و برخیییوردار از اطالعیییات بیشیییتر
درخصوص ارزشها حفاظتی زمی ها مقد و بیه
همان میزان آگاهی از تجربهها صورت گرفته منیوط
میداند.
بهنظر میرسد که بیه اقیدامات میؤثر جهیانی و
ملی برا حمایت از حفظ و میدیریت ایی عرصیه هیا
نیازمندی کیه اثیر زییاد بیر ارتقیا حفاظیت تنیوع
زیستی و همچنی بقا فرهنگها دارد ( & Gonzalo
 .)Otegui, 2008یکی از ای اقیدامات بنیابر پیشینهاد
سییازمان جهییانی حفاظییت از طبیعییت بهییرهگیییر از
پهنه بند به مثابۀ ابزار استاندارد برا برنامیه رییز
کاربر و مدیریت اراضیی اسیتکیه از طرییق کنتیرل
بهییرهبییردار و دسترسییی میییتوانیید موجییب حفییظ
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عرصهها

طبیعی با ارزش فرهنگیی شیود ( & Wild

 .)McLeod, 2008هدفهیا ایی مطالعیه شناسیایی
معیارها و شاخ هیایی اسیت کیه بتوانید در انتخیاب
مکانهیا مناسیب در طبیعیت ارزشهیا طبیعیی و
معنو را بهطور ییکپارچیه میورد توجیه قیرار دهید.
کاربرد معیارها شناساییشده در مکان یابی منیاطقی
که با توجه به ارزشها بومشناختی و فرهنگیی قیادر
باشند طبقۀ حفاظتی آثار طبیعی ملی را تکمیل کنند
و سرانجام دستیابی به الگویی حفاظتی برا پوشیش
حمایتی برخی ارزشها طبیعی با پشتوانۀ معنو در
کشور (مانند درختان مقد ) از دیگر هدفهیا ایی
تحقیق است که در موارد مورد بییمهیر و آسییب
قرار گرفتهاند.

 .2مواد و روشها
 .1 .2محدودۀ مورد مطالعه
شهرستان نیشابور در استان خراسان رضو و
در محدودۀ جغرافیایی  92درجه و  2دقیقه تا 93
درجه و  81دقیقۀ طول جغرافیایی و  39درجه و 39
دقیقه تا  30درجه و  98دقیقۀ عر شمالی به شکل
یک بیوی متمایل به مثلث که قطر بزر آن امتداد
شمال غرب– جنوب شرق دارد ،در امتداد
رشتهکوهها بینالود واقع شده است (.)Madih, 2006
بخش اعظ ای شهرستان در دشت نسبتاً وسیعی
قرار گرفته که از شمال به شهرستانها چناران و
قوچان از شرق به شهرستان مشهد ،از جنوب به
شهرستانها تربت حیدریه و کاشمر و از غرب به
شهرستان سبزوار محدود است ()Taheri, 2005
(شکل  .)1شهرستان نیشابور با جمعیت  222121نفر
و با وسعت  2389/3کیلومترمربع دارا  0شهر9 ،
بخش 19 ،دهستان و  038آباد است .شهر نیشابور
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مرکز ای شهرستان در  181کیلومتر غرب مشهد و
 202کیلومتر شرق تهران واقع است .ای شهرستان
بهدلیل محدود بودن در حصار کوهستانی در حاشیۀ
شرقی کویر مرکز ایران براسا طبقهبند با
روشها استاندارد نظیر آمبرژه ،دومارت  ،کنراد و
سیلیان دارا اقلی مناطق خشک تا نیمهخشک
سرد در ناحیۀ دشت و اقلی مناطق نیمهخشک سرد
در نواحی کوهستانی آن است (.)Taheri, 2005
ای شهرستان با میانگی درجیهحیرارت روزانیه
(یییک دورۀ 31سییاله)  13/2سییانتیگییراد و  111روز
یخبنیدان در سیال و بییا مییانگی دمیا حییداقل 2/1
درجۀ سانتیگراد و حداکثر  88/9درجیۀ سیانتیگیراد
یکی از نقاط سیرد اسیتان خراسیان رضیو محسیوب
میشود ( .)Madih, 2006متوسیط بارنیدگی ایسیتگاه
نیشابور در طول یک دورۀ سی سیاله برابیر بیا 822/8
میلیمتر بوده است .از کل وسعت شهرستان نیشیابور،
حدود  2111کیلومترمربیع آن ( 22درصید) دشیت و
بقیه را ارتفاعات تشکیل میدهد .ارتفاعیات بینیالود در
شیییمال دشیییت نیشیییابور قیییرار دارد و در ادامییۀ آن
بلند ها لیالجیوق و ییالپلنیگ در شیرق و امتیداد
سلسلهجبال البرز در استان خراسان رضو اسیت کیه
جهت شمال غربی -جنیوب شیرقی دارد .ارتفیاع ایی
کوهها در شمال نیشیابور (قلیۀ بینیالود) بیه  3811تیا
 3211متییر بییاالتر از سییطح دریییا میییرسیید کییه از
مرتفعتری قلهها کوه ها خراسان و نییز بلنیدتری
نقطۀ نیشابور بهشمار میآید (.)Taheri, 2005
در ای شهرستان در مجموع  18رودخانۀ فصلی
یا دائمی جریان دارد که رود شور (کالشور) را
میتوان زهکش اصلی ای شهرستان دانست .ای رود
طویلتری رودخانۀ شهرستان است و با جهتی
شرقی -غربی از حوضۀ نیشابور به سمت کویر مزینان
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در سبزوار جریان دارد ( .)Taheri, 2005منابع تفرجی

شهرستان نیشابور

استان خراسان رضو
شکل.1موقعیتمحدودةموردمطالعه

طبیعی و انسانی متعیدد در ایی شهرسیتان وجیود
دارد که از مه تری آن ها میتوان از بقایا شهر که
نیشییابور ،گنبییدها مهییروا ،بنییا کلیییدر ،سییردابۀ
ماروسییک ،آرامگییاه مشییاهیر و بزرگییان و جاذبییههییا
طبیعی مانند مناطق نمونیۀ گردشیگر  ،غیار ابیراهی
ادهیی و غییار پیییش از تییاریخی کلیییدر و منطقییۀ
حفاظتشدۀ رئیسی و پناهگاه حیات وحیش حییدر
نام برد (.)KabiriHendi, 2011

 .3مواد و روشها
در ای مطالعه ،شناسایی عرصه ها طبیعیی بیا ارزش
فرهنگی با توسل به روش ارزیابی چندمعیارۀ مکیانی و
با کاربرد روش  TOPSISصورت گرفت .برا ارزییابی
چندمعیاره به گردآور معیارها نیاز است ،اما با توجیه
به اینکه حتی در سطح جهیانی نییز هنیوز معیارهیا
مدونی درخصوص حفاظت از عرصیه هیا طبیعیی بیا
ارزش معنو وجود نیدارد ،در ایی پیژوهش بیه ییک
مطالعۀ پیشاهنگ درخصوص شناسایی و اولویتبنید
معیارها فوق تکییه شید ( .)KabiriHendi, 2011در
مطالعۀ یادشیده 80 ،مرجیع میرتبط میورد بررسیی و

تحلیییل قییرار گرفییت و درنهایییت ،بییا اسییتفاده از روش
دلفی ،شش معییار اصیلی شیامل اهمییت جغرافییایی،
تنوع زیسیتی ،حماییت قیانونی ،سییما سیرزمی بیا
ارزش فرهنگی ،جایگاه طبیعی ساختارها و فرآیندها
فرهنگییی و تعامییل اجتمییاعی و ده زیرمعیییار شییامل
قلمروها جغرافییایی بیا ارزش فرهنگیی ،قلمروهیا
جغرافیایی با ارزش طبیعی ،گونه ها معیی  ،اهمییت
حفاظتی ،سیما طبیعی منحصربهفیرد ،دارایییهیایی
فرهنگی ملمو  ،دارایی فرهنگی ناملمو  ،وابسیتگی
اجتماعی ،نهادها اجتماعی و تمایل اجتمیاعی بیرا
شناسایی لکهها حیائز ارزش معنیو بیرا گیزینش
عرصهها حفاظتی شناسایی شید (شیکل .)8بیه ایی
ترتیب چهار معیار اصلی به ده زیرمعیار تفکیک شید و
به همراه دو معییار اصیلی بیدون زیرمعییار در فراینید
مکییانیییابی مشییارکت کییرد ( & KabiriHendi
.)Danhehkar, 2012
در ای مطالعه معیارها مورد استفاده
شاخ ساز  ،سسس ،نقشهساز  ،وزنگذار و
اولویتبند شدند و با استفاده از یک رابطۀ خطی با
یکدیگر تلفیق شدند .بهمنظور اولویتبند پهنهها
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طبیعی معنو

روش  TOPSISمورد استفاده قرار
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گرفت که از روشها ارزیابی چندشاخصه از زیرگروه

گزینش عرصههای طبیعی با ارزش معنوی

تنوع زیستی

اهمیت جغرافیای ی

حمایت قانونی

سیمای سرزمین با
ارزش فرهنگی

جایگاه طبیعی
ساختارها و فرایندها

تعامل اجتماعی

قلمروهای جغرافیای ی با
ارزش فرهنگی

گونههای معین

دارای یهای فرهنگی
ملموس

وابستگی اجتماعی

قلمروهای جغرافیای ی
با ارزش طبیعی

اهمیت حفاظتی

دارای یهای فرهنگی
ناملموس

تمایل اجتماعی

سیماهای
منحصربهفرد

نهادهای اجتماعی

ساختارسلسلهمراتبیمعیارهاوزیرمعیارهایگزینشلکههایحفاظتیباارزشمعنوی 

شکل.1

شناسایی معیارها از طریق
مرور منابع

غربالساز معیارها با استفاده از
روش دلفی

شاخ ساز معیارها با توجه به
ماهیت و تجربیات جهانی

تعیی وزن و اولویت معیارها با
استفاده از روش دلفی

اولویتبند لکهها با استفاده از
روش TOPSIS

شناسایی لکهها از طریق تلفیق
نقشۀ شاخ ها در محیط سامانۀ
اطالعات جغرافیایی

نقشهساز معیارها با استفاده از
سامانۀ اطالعات جغرافیایی

مراحلگزینشپهنههایحفاظتیباارزشمعنویدرشهرستاننیشابور 

شکل.9

سازشی مربوط به مدل جبرانی است .برا انجیام ایی
روش پهنه ها گزینششده و معیار اولوییتبنید در

یک ماتریس قرار داده شد و به هر پهنیه براسیا هیر
معیار با توجه به موقعیت مکیانی آن و بیا کمیک تیی
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مطالعات امتیاز داده شد .در مرحلۀ بعید وزن معیارهیا
در امتیازها ضیرب شید .سیسس ییک پهنیۀ حفیاظتی
ایدهآل ،که از دیدگاه تمام معیارهیا در جایگیاه بهینیه
قرار داشت ،فر شد و پهنۀ مقابیل آن نییز کمتیری
امتیاز را بیه خیود اختصیاص داد .سیرانجام لکیههیا
شناساییشده از تلفیق نقشۀ شاخ ها با کاربرد روش
 TOPSISبییرا دسییتیییابی بییه هییدف مطالعییه
اولویتبند شدند (شکل .)3

 .1 .3شاخصسازی
مکانیابی عرصهها طبیعی بیا ارزش معنیو مطیابق
رابطۀ خطی  1براسا متغیرها مستقل در جدول 1
صورت پذیرفت .ای جدول همچنی ضرایب و اولویت
معیارها و زیرمعیار ها مکانیابی عرصه ها طبیعی با
ارزش معنو را نشان میدهد.
(رابطۀ )1
SNS1:0.0625A+0.0928B+0.0613C+0.05
84D+0.0670E+0.1068F+0.1125G+0.1084H+0.
1040I+ 0.0550J+0.0813K+0.09L

شایان ذکر است که مکانیابی عرصه ها فوق مستلزم
تهیۀ نقشه ها مکانی از شاخ ها هر معییار اسیت
که به تفکیک بیان میشود:

قلمروهاي جغرافيايي با ارزش فرهنگي
در زیرمعیار قلمروها جغرافیایی با ارزش فرهنگیی و
معنو مکانهایی خارج از محیطهیا شیهر کیه از
نظر کنش ها و فعالیت هیا فرهنگیی و معنیو حیائز
اهمیتاند ،مورد توجه قیرار داده مییشیود ( Otegui,
 .)2006برا نقشهساز ای زیرمعیار ،شاخ تعیداد
عرصییه و طییول مسیییر زیییارتی در تهی یۀ نقش یۀ ای ی
زیرمعیار بهکار رفت.

Sacred Natural Sites

1

قلمروهاي جغرافيايي با ارزش طبيعي
زیرمعیییار قلمروهییا جغرافیییایی بییا ارزش طبیعییی
دربرگیرندۀ نواحی جغرافیایی اسیتکیه بیرا زیسیت
گونه ها گیاهی یا جانور بیومی ،نیادر و در معیر
خطییییر انقییییرا از اهمیییییت برخییییوردار اسییییت
(.)Verschuuren, 2006; Soosairaj et al., 2007
برا نقشهساز ای زیرمعیار ،بهیره بیردار روسیتاها
ازگیاهییان دارویییی ،همچنییی منطقییۀ حفاظییتشییدۀ
رئیسییی و پناهگییاه حیییات وحییش حیییدر بییهمنزلییۀ
زیستگاه دو گونۀ جانور شاخ آهو و قوچ و میش
اوریال مورد توجه قرار گرفت .

گونههاي معين
شیامل گونیههیایی از گیاهیان

زیرمعیار گونهها معی
دیرزیست یا حیوانیات (اغلیب غیراهلیی) اسیت کیه از
ارزش معنو خاصی نیزد پییروان ییک بیاور ییا افیراد
محلی برخوردار است .گونههایی که در عادات و رسیوم
معنو و فرهنگی مردم کاربرد دارد را نیز میتیوان در
ایی زیرمعییار طبقیهبنید کیرد ( Dudley et al.,
 .)2005شاخ پیشنهاد برا نقشیهسیاز سی و
تعداد گونه ها است .در ایی پیژوهش ،بیهطیور خیاص
درختییان کهنسییال ،درختییان موجییود در برخییی از
مکان ها فرهنگیی -میذهبی و درختیی منتسیب بیه
درخت آرزو در شهر خرو با توجه به جایگیاه آنهیا در
باورهییا مییردم شهرسییتان انتخییاب شییدند .در مییورد
گونه ها جانور نیز زیستگاه آهو با توجه به روایات
موجود مورد توجه قرار گرفت.

اهميت حفاظتي
ای زیرمعیار اهمییت حفیاظتی لکیههیا طبیعیی ییا
نواحی خشیکی و آبیی را در بیر مییگییرد کیه بیرا
حفاظت از تنوع زیستی اولویت دارند .مکانهایی مانند
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باو ها گیاهشناسی و پار ها طبیعت که بهمنظیور
حفظ تنوع زیستی در خارج از زیستگیاه اصیلی قیرار
1
دارنید در ایی زیرمعییار جیا مییگیرنید (IUCN ,
) .2006تعداد لکه ها ،وسعت لکه ها حفاظتی (گسترۀ
تحییت حفاظییت) و تنییوع یییا تعییداد گونیههییا تحییت
حفاظت شاخ ها ای زیرمعیار درنظر گرفته شدند.

سيماهاي طبيعي منحصربهفرد
پدیدهها طبیعی منحصربهفیرد ییا نیادر ،شیکلهیا
طبیعی و مناطقی کیه از نظیر زیبیایی طبیعیی کیامالً
اسییتثناییانیید و همچنییی زیسییتگییاههییا معییرف و
نمونههیا برجسیتها از فراینیدها تکامیل زیسیتی
( )UNESCO8, 1972در ای زیرمعیار قرار میگیرنید.
تعداد عرصه ها و وسعت عرصیههیا شیاخ هیا ایی
زیرمعیارند.

حمايت قانوني
معیار حمایت قانونی بهطور عمده بر مکانهیا تحیت
میدیریت ،ماننیید منییاطق چهارگانییه ،ذخیییرهگییاههییا
زیستکره ،میراسها طبیعی و آثار فرهنگی ثبتشدۀ
سازمان میراس فرهنگی ،گردشیگر و صینایع دسیتی
متمرکز است .اما بهدلیل تطابق خصوصیات سییماها
حفاظتشیدۀ سیازمان جهیانی حفاظیت از طبیعیت و
پار ها طبیعت با اهداف ای پیژوهش ،و بیا وجیود
نبود ایی طبقیه در نیواحی تحیت میدیریت سیازمان
محیطزیست ،سیما ها طبیعی حفاظتشده بهمثابۀ
منیییاطق طبیعییییا بررسیییی شیییدند کیییه از ارزش
زیباییشناختی و تفرجی برخوردارند .مکان ها دارا
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
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شاخ هایی بودند که برا ای معیار در نظیر گرفتیه
شدند.

سيماي سرزمين با ارزش فرهنگي
معیار سیما سرزمی با ارزش فرهنگی بر مکان هیا
طبیعی ا متمرکز است که برا نسیل هیا گذشیته،
حال و آینده ارزش زیباییشیناختی ،تیاریخی ،علمیی،
اجتمییاعی دارنیید ( .)Burra Charter, 1999ازای ی رو
پدیده ها طبیعی ماننید خیط سیاحلی ،سیاختارها
صخرها و آبی و بومسیازگان هیا بیا ارزش معنیو ،
زیستگاه گونهها گیاهی و جانور مقید و حتیی
عرصه هیا تحیت میدیریتیا کیه بناهیا بیا ارزش
معنو یا فرهنگی (ماننید زیارتگیاه ییا آثیار تیاریخی)
دارند نیز در ای طبقهبند جا میگییرد ( Dudley
 .)et al., 2005تعداد ،وسیعت و طیول لکیۀ طبیعیی و
تنوع ارزش ها ،شاخ هاییانید کیه بیرا ایی معییار
درنظر گرفته شدند.

داراييهاي فرهنگي ناملموس
طبقهبند کلی از آنچه بهعنوان داراییهیا فرهنگیی
ناملمو در مراجع گوناگون در سیطح جهیان وجیود
دارد شامل رسوم فرهنگی ،ارزش ها ناملمو  ،دانش
سنتی و عادات مرتبط با طبیعت ،حیس مکیان ،ارزش
زیبیاییشیناختی و الهیامبخشیی اسیت ( UNESCO,
 .)2003شاخ ها تنوع یا تعداد خصای فرهنگیی،
وسعت عرصه و دورۀ زمانی استفاده برا ای زیرمعیار
ارائه شدند.

اموال فرهنگي ملموس
ب یهطییورکلی امییوال فرهنگییی بییه دو گییروه منقییول و
غیرمنقول طبقهبند مییشیود و آنچیه بیا توجیه بیه
اهداف ای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته درحقیقت
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اموال فرهنگی غیرمنقول مشتمل بیر ابنییه ،مجموعیۀ
بناها و محوطیههیا اسیت ( .)UNESCO, 1972بیرا
نقشهساز ای زیرمعیار شیاخ هیایی ماننید تعیداد
پدیده یا عرصه ،وسیعت ییا طیول آن و قیدمت امیوال
فرهنگی مورد توجه قرار گرفتند .در شهرستان نیشابور
بررسی آثار فقط بیه آثیار ثبیتشیدۀ سیازمان مییراس
فرهنگی ،گردشیگر و صینایع دسیتی محیدود نشید،
بلکه برخی از آثار غیرثبتی ،نییز در نقشیهسیاز ایی
زیرمعیار انعکا یافته است.

وابستگي اجتماعي
زیرمعیییار وابسییتگی اجتمییاعی مکییانهییایی را نشییان
میدهد کیه بیهطیور وییژه بیهدلییل تیأمی نیازهیا
گوناگون گیروههیا و جوامیع حیائز اهمییتانید ( Luc,
 .)2008شاخ هایی که بیرا ایی زیرمعییار در نظیر
گرفته شده عبیارت از تعیدد زمینیه هیا وابسیتگی و
وسعت عرصه است.

نهادهاي اجتماعي
زیرمعیار نهادهیا اجتمیاعی انیواعی از سیازمان هیا
مردمیاند که پایها را برا مدیریت و حفاظت موفیق
میراس طبیعی و فرهنگی ایجاد کردهاند و در حفاظیت
از مناظر بسیار در سراسیر جهیان نقیش داشیتهانید
( .)Secaria & Molina, 2006شاخ میورد بررسیی
در ای زیرمعیار تعداد و سابقۀ فعالیت است.

تعامل اجتماعي
تعامل اجتماعی بازتیابی از همییار افیراد جوامیع بیه
تمایل به پرداخت ،کمک ،انجیام کارهیا داوطلبانیه و
مشارکت در فعالییت هیا حفاظیت از طبیعیت اسیت
( .)Verschuuren, 2006شاخصییی کییه بییرا اییی
زیرمعیار تعری شده تعداد افراد مشارکتکننده است .
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 .2 .3تلفیق و پهنهبندی
تلفیق و پهنهبنید منطقیۀ میورد مطالعیه در سیامانۀ
اطالعات جغرافیایی ،برا شناسایی لکه هیا طبیعیی
حییائز ارزشهییا توأمییان حفاظییت بییومشییناختی و
جنبه ها معنو  ،از طرییق تشیکیل میدل خطیی بیا
مشیییارکت معیارهیییا وزندار صیییورت گرفیییت .وزن
معیارها یادشده با روش دلفی محاسبه شیده اسیت.
مطابق جدول  1ضریب اهمیت هر معیار در ایی روش
از حاصلضرب نرماالیز شیدۀ درجیۀ اهمییت و درصید
اهمیت هر معیار محاسبه شد ( .)KabiriHendi, 2011

 .3 .3روش اولویتبندی پهنهها
بهمنظور اولویتبند پهنهها طبیعیی معنیو روش
 TOPSISمورد استفاده قرار گرفیت کیه از روش هیا
ارزیابی چندشاخصه از زیرگروه سازشی مربوط به مدل
جبرانییی اسییت .در ایی روش m ،گزینییه بییهوسیییلۀ n
شاخ ارزیابی میشود .ای تکنیک بر ای مفهوم بنیا
شده است که گزینۀ انتخابی باید کمتری فاصله را بیا
راهحل اییده آل مثبیت (بهتیری حالیت ممکی  )A+و
بیشتری فاصله را بیا راهحیل اییدهآل منفیی (بیدتری
حالت ممک  )A-داشته باشد .فر بر ای اسیت کیه
رضامند هر شاخ  ،بهطور یکنواخت ،افزایشی و ییا
کاهشی اسیت .حیل ییک مسیئله بیه روش TOPSIS
شامل شش مرحله یا گام به شرح زیر اسیت ( Jozi et
 :)al., 2011; Ziari et al., 2011
گام  .1تشکیل جدول تصمی گیر
روش  TOPSISماتریس تصمیمی را ارزیابی
میکند که شامل  mگزینه و  nشاخ است.
گام  .8بعد از تشکیل ماتریس دادهها میانگی و
انحراف معیار ستونها گوناگون محاسبه میشود.
گام  .3با استفاده از رابطۀ  8ماتریس تصمی به
ماتریس بیمقیا شده تبدیل میشود.
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nij 

مکانیابیعرصههایطبیعیباارزشفرهنگی 

ضرایبواولویتبندیمعیارهاوزیرمعیارهای

جدول.1
متغیرهای
مستقل

معیار 

درجة

درصد

اهمیت

اهمیت

معیار 

معیار 

قلمروها جغرافیایی با ارزش
فرهنگی

9/32

83/32

زیرمعیار 

رابطه 
A

اهمیت جغرافیایی

ضریب
اهمیت 

1/3221

ضریب

رتبهو

نرماالیز

اولویت

شده 

زیرمعیارها 

1/1089

3

قلمروها جغرافیایی با ارزش
طبیعی

2/83

82/22

8/1931

1/1382

9

گونهها معی

9/29

83/19

1/3018

1/1013

11

اهمیت حفاظتی

0/12

81/11

1/8392

1/1922

11

سیماها طبیعی
منحصربهفرد

0/21

82/88

1/9989

1/1021

2

F

حمایت قانونی

--

2/19

83/22

8/3033

1/1102

3

G

سیما سرزمی با
ارزش فرهنگی

--

2/19

31/22

8/2912

1/1189

1

داراییها فرهنگی ناملمو

2/28

31/22

8/2103

1/1122

8

داراییها فرهنگی ملمو

2/22

31/18

8/3122

1/1121

2

وابستگی اجتماعی

9/22

81/11

1/8121

1/1991

18

نهادها اجتماعی

2/18

89/33

1/2132

1/1213

2

تمایل اجتماعی

2/11

82/33

1/3231

1/13

0

--

---

--

1

--

B
C
D

تنوع زیستی

E

H
I

جایگاه طبیعی
ساختارها و فرایندها
فرهنگی

J
K

تعامل اجتماعی

L

جمع

ماتریس بهدستآمده  NDنامیده میشود.
گام  .2با استفاده از رابطۀ  3که در آن W
ماتریس قطر از وزنها بهدستآمده برا
ایجاد
وزی
شاخ هاست ،ماتریس بیمقیا
میشود.
V  ND  Wnn

(رابطۀ )3
گام  .9گزینۀ ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی با
استفاده از رابطۀ  2بهدست میآید.

(رابطۀ )2
گزینۀ ایدهآل مثبت







A  Maxvij j  , min vij j 

گزینۀ ایدهآل منفی







_ A   Minim1 vij j  , Maxvij j

گام  .0از طریق رابطۀ  ،9فاصله یا نزدیکی
نسبت به ایدهآل مثبت یا ایدهآل منفی محاسبه
میشود.
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(رابطۀ )9
)(i  , ,...,m

,

n


di   Σ (Vij  Vj ) 
j



)(i  1 ,2,..., m

,

1
n

2
d i   Σ (Vij  Vj ) 2 
j1



گام  .2با کمک رابطۀ  Cli ،0حاصل میشود
که مبی نزدیکی به ایدهآل مثبت و دور از ایدهآل
منفی است.
(رابطۀ )0


di   di 

 cli   diيا





di  di


cli   di

در نهایت رتبهبند گزینهها انجام میگیرد و
براسا ترتیب نزولی  Cliمیتوان گزینهها موجود
را براسا بیشتری اهمیت رتبهبند کرد.

.4نتایج
 .1 .4شناسایی لکههای حفاظتی با ا رزش معنوی
لکهها طبیعی با ارزش معنو در شهرستان نیشیابور
با تلفیق نقشۀ معیارها برشمرده صیورت گرفیت کیه
نتایج آن در شکل  2مشاهده میشود .بر ای اسا 3
پهنه در گسترۀ شهرستان نیشابور شناسایی شد.
پهنةشمارةیک :

ای پهنه با وسعت  121هزار و  918هکتار
بیشتری وسعت را به خود اختصاص داد .ای ناحیه از
منتهیالیه شرقی شهرستان در حوالی روستا دیزباد
آغاز میشود و تا غرب شهر نیشابور و حدود روستا
فهلآباد امتداد مییابد و درمجموع  13درصد از
مساحت محدودۀ مورد مطالعه را به خود اختصاص
میدهد .ای منطقه از نظر توپوگرافیک کوهستانی
است و در دامنهها جنوبی سلسلهجبال بینالود واقع
شده است .بخش زیاد از زراعت آبی و باغات
شهرستان در ای محدوده قرار دارد و بخش بسیار

کوچکی از جنگلها دستکاشت در جنوب و
قسمتهایی از مراتع ک تراک و نیمهمتراک بهترتیب
در اطراف و شرق پهنه واقع است .جادۀ اصلی به
سمت مشهد از میان ای پهنه عبور میکند .از
جاذبهها طبیعی ای محدوده میتوان به آبشارها
شش آب ،درود و بوژان ،تفرجگاهها طبیعی مانند
بوژان ،خرو ،دیزباد ،درود ،قدمگاه ،گرینه ،غار ،باغرود،
رود ،برفریز و غار اشاره کرد .از دیگر جاذبهها
گردشگر شهرستان پار چشمۀ خسرو است که
بهمثابۀ اولی پار حیات وحش کشور در آیندۀ
نزدیک ای منطقه به بهرهبردار خواهد رسید .در
برخی از روستاها پهنه تنوع فرهنگی و گویشی
(فارسی و ترکی) وجود دارد .دو روستا دیزباد و خرو
در ای منطقه معمار پلکانی دارند که مورد اخیر به
ماسوله تشبیه شده است .شایان ذکر است که دیزباد
از سو دیگر سکونتگاه پیروان فرقۀ اسماعیلیه و
محل برپایی مراس خاصی است که از سو ایشان در
آخری جمعۀ هر مردادماه هر سال بر فراز کوه
نوحصار در کنار چشمها به همی نام برپا میشود.
در روستا خرو بنا آجر به نام چشمهعلی ،که در
کنار چشمها به همی نام و در مجاورت رودخانۀ
کوچک خرو در دامنۀ کوهها بینالود واقع شده ،محل
برپایی مراس عزادار در روز عاشورا است .تسۀ حاج
قره نیز در مجاورت ای روستا واقع شده که بر فراز آن
درخت و صخرها وجود دارد که از ارزش معنو
خاصی نزد مردم محلی برخوردار است
( .)KabiriHendi, 2011از رسوم فرهنگی
شناختهشدۀ ای منطقه میتوان از گردهمایی مذهبی
در مقبرۀ سعید ب سالم مغربی ،مراس چلهبست
(آئی شادباش برا پایان زمستان) و عزادار در
کوهستانها اطراف خرو ،تحویل سال نو در درود ،و
بارانخواهی در روستا اسحقآباد نام برد.
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عالوه بر موارد فوق ،عرصهها طبیعی با ارزش
معنو مانند هفت غار سکونتگاه ابراهی اده ،
چشمۀ حورت و باو قدمگاه ،درختان کهنسال درود،
ساحل برج ،دا  ،چناران ،گرینه ،میرآباد و آثار
فرهنگی ثبتشدها نظیر بقایا شهر که نیشابور،
شادیاخ ،امامزاده عبداله ،رباط قلعه وزیر ،امامزاده
محروق و ابراهی  ،امامزاده سید قاس  ،تسۀ حصار نو،
مسجد جامع اسحقآباد ،آرامگاه عطار و خیام ،محوطۀ
عشقآباد ،بقعۀ فول ب شاذان نیشابور  ،قلعۀ لکلک
آشیان ،تسۀ طالیی ،مقبرۀ سعید ب سالم مغربی و
گنبدها آجر شهمیر در ای پهنه قرار گرفتهاند.
شایان ذکر است که در ای پهنه یک سازمان مردم
نهاد (سم ) زیستمحیطی است که بیشتری اعوا
خرو و گرینهاند
از روستاها
سم
ای
(.)KabiriHendi, 2011
پهنةشمارةدو :
ای پهنه با وسعتی بالغ بر  30هزار  920هکتار
در شمال غربی نیشابور میان روستاها دام جان و
سلطانمیدان در بخش سروالیت قرار گرفته و در
مجموع حدود  12درصد از وسعت شهرستان را در بر
میگیرد .سیما فیزیوگرافیک پهنۀ کوهستانی است
و قسمت اندکی از ای پهنه را جنگلها تنک و
بخشی کمی را نیز زراعت آبی مراتع نیمهمتراک
وک تراک در بر گرفته ،اما غلبه با زراعت دی است.
پناهگاه حیات وحش حیدر که با وسعتی بالغ بر 20
هزار و  391هکتار در قسمت شرقی ای پهنه واقع
شده یکی از مه تری زیستگاهها قوچ و میش
اوریال کشور است .براسا نتایج سرشمار ساالنۀ
سازمان حفاظت محیطزیست جمعیت ای گونه در
حیدر بالغ بر  8208رأ استکه خشکسالی،
چرا دام و شکار غیرمجاز از جمله مه تری عوامل
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تهدیدکنندۀ قوچ و میش اوریال است .شایان ذکر
است ذخیرهگاه جنگلی ار دهنۀ حیدر نیز که از
ارزش معنو نزد مردم محلی برخوردار است در
پناهگاه مذکور قرار دارد .ازای رو ،بهنظر میرسد که
ای پهنه دارا تنوع زیستی باالیی است .در برخی از
روستاها ای پهنه تنوع گویشی (کرد  ،ترکی و فارسی)
وجود دارد .از جمله تفرجگاهها طبیعی ای پهنه
میتوان به روستاها کلیدر ،بقیع ،دهنه حیدر و
چهارباو اشاره کرد .درخت زرشک روستا زیارت ،غار
پیش از تاریخی روستا کلیدر ،و چشمۀ امامزاده
شاهزاده حسی اصغر برزنون از جمله عرصهها
طبیعی با ارزش معنو ای پهنه است .تسۀ طالیی،
تسهها کارجی ،سردابۀ ماروسک ،تسۀ قلعهرضی ،تسۀ
قلعه و چهارتاقی کلیدر ،تسۀ سلطانمیدان ،حمام
قدی  ،تسۀ چکنه و تسۀ حس چوپان از جمله آثار
ثبتشدۀ سازمان میراس فرهنگی در ای پهنهاند .اما
در ای میان روستا کلیدر بهدلیل سبک خانهساز
مردم در کوه ،وجود آثار تاریخی ،برپایی مراس خاص
بارانخواهی و رمانی که با الهام از ای روستا به
نگارش درآمده ،در کنار عرصهها طبیعی با ارزش
معنو موجود در آن ،از جاذبه طبیعی ،فرهنگی و
معنو خاصی برخوردار است (.)KabiriHendi, 2011
پهنةشمارةسه :
ای پهنه با وسعتی کمتر از هزار هکتار در بخش
عشقآباد شهرستان نیشابور و منطقۀ حفاظتشدۀ رئیسی
قرار گرفته و در مجموع  1/12درصد از وسعت
شهرستان نیشابور را به خود اختصاص میدهد و
اصلیتری زیستگاه آهو شناخته میشود .بخش
بسیار اندکی از جنگلها دستکاشت و مراتع
نیمهمتراک نیشابور در آن واقع شده است .شایان ذکر
است که منطقۀ حفاظتشدۀ رئیسی با وسعت حدود
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جغرافیایی با ارزش طبیعی ( ،)X2تنوع زیسیتی (،)X3
اهمیت حفاظتی ( ،)X4سیماها طبیعی منحصربهفرد
( ،)X5حمایت قانونی ( ،)X6سیما سرزمی بیا ارزش
فرهنگی ( ،)X7دارایی هیا فرهنگیی نیاملمو (،)X8
اموال فرهنگیی غیرمنقیول ( ،)X9وابسیتگی اجتمیاعی
( ،)X10نهادهییا اجتمییاعی ( )X11و تعامییل اجتمییاعی
( )X12هسییتند .بییهدلیییل کیفییی بییودن ایی معیارهییا،
امتیازدهی براسا تجارب و بازدیدها مییدانی تیی
مطالعات بی یک تا صد انجام شد ،با توجه بیه اینکیه
معیارها در فرایند دلفی دارا اولوییت و وزنانید ،ایی
ماتریس نیاز به یافت بردار وزن معیارهیا و نرمیالیزه
شدن ندارد .ضرب وزن معییارهیا در ایی میاتریس در
مرحلۀ بعد انجیام مییگییرد کیه حاصیل آن میاتریس
تصمی گیر وزی است (جدول .)3

 91هزار هکتار دارا توپوگرافی دشتی-کویر است.
جمعیت آهو براسا نتایج سرشمار ساالنۀ سازمان
حفاظت محیطزیست در سال  1323بالغ بر 908
رأ بود ،ولی بهدلیل خشکسالی ،گسترش اراضی
کشاورز و از بی بردن مراتع و اشغال آنها توسط
دام اهلی و سگها گله و شکار غیرمجاز ،جمعیت
ای گونه در معر تهدید قرار گرفته است.

 .2 .4اولویتبندی لکههای حفاظتی
برا اولویتبند سه پهنیۀ عرصیۀ طبیعیی بیا ارزش
معنییو کییه حاصییل مرحلییۀ قبییل اسییت ،مییاتریس
تصمی گیر تهیه شد که در ای میاتریس سیتونهیا،
جایگاه زیرمعیارهیا و سیطرها جایگیاه پهنیههیا اسیت
(جدول  .)8در ای ماتریس از چپ به راست زیرمعییار
قلمروها جغرافیایی با ارزش معنو ( ،)X1قلمروها

ماتریستصمیمگیری 

جدول.1
X12

X11

X10

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

100

100

100

100

100

87.5

60

100

66

33

50

100

A1

0

0

100

100

66

37.5

60

100

66

33

100

40

A2

0

0

100

0

11

12.5

60

0

66

33

50

0

A3

ماتریستصمیمگیریوزین 

جدول.9
X12
711
0
0

X11
712
0
0

X10
577
577
577

X9
744
744
11

X8
782
516.12
12.5

X7
704.37
301.87
60

پس از بررسی ماتریس تصمی گیر وزی سه
زیرمعیار قلمروها جغرافیایی با ارزش طبیعی،
سیما سرزمی با ارزش فرهنگی و وابستگی
اجتماعی بهدلیل یکسان بودن وزن آنها در سه پهنه
از فرایند تصمی گیر حذف شدند .در ادامه پهنۀ
ایدهآل (* )Aبهنحو تعری شد که از دید تمام
معیارها بهکار گرفته شده در اولویتبند در جایگاه

X6
483
483
201.25

X5
641
641
0

X4
407.22
407.22
407.22

X3
193.05
193.05
193.05

X2
361.5
361.5
361.5

X1
594
237.5
0

A1
A2
A3

بهینه باشد و پهنۀ ضدایدهآل ( )A-بهگونها مشخ
شد که پایی تری امتیاز را برا هر معیار دارا باشد:

}A*= {594, 641, 483, 704.37, 782, 744, 712, 711
}A- = {0, 2, 201.5, 60, 12.5, 11, 0, 0

محاسبۀ اندازۀ جدایی برا هر یک از پهنهها
نسبت به دو پهنۀ فرضی ایدهآل مثبت و منفی در
مرحلۀ بعد انجام شد:
S2+=1171.40

S1+ =0
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S2- = 1529.12
S3- = 0

S1- = 1804
S1+=1722

میزان نزدیکی نسبی با استفاده از اندازۀ جدایی
محاسبه و پهنههیا براسیا مقیدار نزدیکیی نسیبی از
بزر به کوچک به شرح زیر رتبهبند شد:
C1+ = 1
C2+ =0.56
C3+= 0

به ای ترتیب سه پهنۀ مکیان هیا طبیعیی بیا
ارزش معنو برا زیرمعیارها اولویتبند شد .پهنیۀ
شمارۀ  1رتبۀ اول را بهدست آورد و پهنهها دیگر در
رتبهها بعد قرار گرفتند (شکل.)9

 .5بحث و نتیجهگیری
در اییی مطالعییه شییش معیییار و ده زیرمعیییار بییرا
مکان ییابی پهنیه هیا حفیاظتی بیا ارزش معنیو در
شهرستان نیشابور بهکیار گرفتیه شید .معییار سییما
سرزمی با ارزش فرهنگی مه تری معییار در فراینید
ای مطالعه شناسایی شد .کاربرد ایی معییار از سیو
 Secariaو  )2006( Molinaبییهمنظییور طییرحریییز
عرصهها طبیعی مقد در مناطق حفاظیتشیده در
گواتمیییاال Dudley ،و همکیییاران ( )2005در ارائیییۀ
نییوعشناسییی از عرصییههییا طبیعییی مقیید در
دسییتورالعمل دپارتمییان طراحییی و توسییعۀ اجتمییاعی
استرالیا بهمنظور ارزیابی مناظر ()2008( Luc ،)2009
جهت شناسایی مکانها مقد غرب کامرون ،و نییز
از سییو  NyengonsaKassillyو )2009( Tsingalia
در مقالها با عنوان «بقا و نابود ارزش ها فرهنگی
در رویشگاهها مقد تریکی در کنیا در منشور بورا
( »)1999برا ارائۀ تعریفی از مکیانهیا طبیعیی بیا
اعتبار فرهنگیی از سیو سیازمان جهیانی حفاظیت از
طبیعت در تشریح سیما درییایی و زمینیی حفاظیت
شییده مییورد توجییه قییرار گرفییت .همچنییی معیییار
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دارایی ها فرهنگی ناملمو در مطالعیات  Secariaو
 )2006( Molinaدر دستورالعمل دپارتمان طراحیی و
توسییییعۀ اجتمییییاعی اسییییترالیا ( )2009از سییییو
 Verschuurenدر مطالعۀ اهمیت اقتصیاد اجتمیاعی
تیییاالبهیییا در شیییمال اسیییترالیا ( ،)2006توسیییط
 Stephensonدر رهیافت ارزشگذار منظر فرهنگیی
در نظر گرفته شده است.
از دیگر معیارهایی که برا هیدف ایی نوشیتار
مه شناخته شدند و از آن هیا در فراینید پهنیهبنید
حفاظت عرصهها طبیعی بیا ارزش معنیو اسیتفاده
شد ،میتوان به حمایت قانونی ،دارایییهیا فرهنگیی
ملمو  ،قلمروها جغرافیایی با ارزش طبیعی ،تعامل
اجتمییاعی ،نهادهییا اجتمییاعی ،سیییماها طبیعییی
منحصربهفرد ،قلمروها جغرافیایی با ارزش فرهنگیی،
گونه ها معی  ،اهمیت حفاظتی و وابستگی اجتماعی
اشاره کرد .در ای مطالعه از روش دلفی برا محاسبۀ
ضرایب اهمییت معیارهیا و زیرمعیارهیا اسیتفاده شید.
چنییی کییاربرد از سییو )2010( Haddadinia
بیییهمنظیییور وزندهیییی و اولییییتبنییید معیارهیییا
طبیعتگرد برا برنامیه رییز در اکوسیسیت هیا
بیابانی و نیمهبیابانی بیهکیار گرفتیه شید و بیا نتیایج
کاربرد همیراه بیود .همچنیی  Sharifiو همکیاران
( )2012نیییز از اییی روش بییرا انتخییاب منییاطق
حفاظتشده در جنگلها هیرکانی استفاده کردند .
اولویت حفاظتی هر یک از پهنهها با اسیتفاده از
روش  TOPSISصورت گرفت که یکیی از مهی تیری
روشها تصمی گیر چندشاخصه اسیت .ایی روش
پیشتر برا اولوییتبنید پهنیههیا مناسیب بیرا
طبیعیییتگیییرد در شهرسیییتان خیییات  ،از سیییو
 )2010( Haddadiniaو زیار و همکاران بهمنظور
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عرصههایطبیعیباارزشمعنوی 

پهنهبندی
شکل .4



یعرصههایطبیعیباارزشمعنوی 

بندیپهنهها


اولویت
شکل.5
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درجییهبنیید توسییعهیییافتگی شهرسییتانهییا اسییتان
خراسییان رضییو و همچنییی در تجزیییه و تحلیییل
ریسکها فیزیکی سد باالرود در استان خوزسیتان از
سو  Joziو همکیاران ( )2010بیهکیار گرفتیه شیده
است .شیایان ذکیر اسیت تیاکنون از ایی روش بیرا
اولویتبند پهنه ها حفاظتی استفاده نشده اسیت و
ای مقاله نخستی تجربه محسوب میشود.
نقشهساز اطالعات مربوط به مییراس طبیعیی،
فرهنگی و معنیو در شهرسیتان نیشیابور نییز نشیان
میدهد که اغلب مواریث طبیعی ،فرهنگیی و معنیو
در مجاورت یکدیگر قرار دارند و حفاظت از آنهیا جیز
بییا اتخییاذ رویکییرد جییامعنگییر و یییکپارچ یهسییاز
ارزشهییییا فرهنگییییی و معنییییو در مییییدیریت
بومسیازگانهیا ،فیراه آوردن زمینیههیا الزم بیرا
مشییارکت مردمییی ،ایجییاد و توسییعۀ یییک فرهنییگ
زیسییتمحیطییی و ارتقییا سییطح دانییش جامعییه از
محیطزیست میسر نیست .نتایج مطالعه نشیان داد 33
درصد محدودۀ مورد مطالعه (حدود  121هزار هکتیار)
از ظرفیتها الزم جهیت معرفیی عرصیۀ طبیعیی بیا
ارزش معنو برا افیزودن بیه شیبکۀ منیاطق تحیت
حفاظت برخیوردار اسیت .ایی پهنیه بیهرغی داشیت
بیشتری تعداد عرصه ها طبیعیی بیا ارزش معنیو ،
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جاذبهها طبیعی و آثار تاریخی ،به دالییل گونیاگونی
نظیر گسترش سریع شیهر نیشیابور ،توسیعۀ صینعتی،
کشاورز و باغدار  ،عبور جادۀ اصلی مشهد از مییان
ای پهنه ،اجرا طرحهیا عمرانیی بیدون توجیه بیه
پیامدها زیستمحیطی آن در منطقه (مانند احیداس
جاده در محور کوهستانی خرو به زشک که از میان بخیش
اعظمی از نواحی طبیعی منطقه و از مجاورت بنا آجر
چشمهعلی میگذرد) ،نفوذ فرهنگ شهر و کی رنیگ
شدن ارزش هیا و باورهیا فرهنگیی میردم محلیی در
معر تهدید جد قرار دارد و نیازمند پشیتوانههیا
قانونی حفاظتی برا حمایت است.
توجییه بییه ارزشهییا معنییو و فرهنگییی در
انتخیاب منییاطق تحییت حفاظییت در طبیعییت رویکییرد
نوینی در سازمان ها بی المللی حامی منابع طبیعیی
است و شبکۀ مناطق تحت حفاظت کشور برا ارتقا
کارایی در حفاظیت ییکپارچیۀ ارزشهیا طبیعیی و
فرهنگی نیازمند ارتقا و بیازنگر اسیت .ایی مطالعیه
نشان داد توسل به ارزیابی چندمعیارۀ مکانی میتوانید
در ای مسییر ابیزار سیودمند محسیوب شیود و بیه
شناسایی پهنه هایی برا مدیریت یکپارچۀ طبیعت و
جامعۀ بومی و ارزشها فرهنگی بینجامد.
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