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Article Type: Research article 
Conservation planning needs to identify the perceptions of local 

communities about the distribution of uses. Required areas for supporting 

welfare of these communities within and around protected areas is called 

community use zone. Based on theoretical foundations and given that every 

place has value or values for local communities, it is possible to identify 

local values by combining participatory approach and explicit spatial 

approach. The aim of this study is to identify community use zone in Dena 

district and in the vicinity of the Dena protected area. In this regard, 

ethnography is applied by practices such as semi-open questionnaire, field 

observation and literature review and then is complemented by 

participatory mapping. Collecting data of local values (Subsistence, 

economic, cultural and conservative) is continued until the information 

saturation. Participants marked these hotspots of providing services on four 

basic maps. After digitizing the data, the spatial overlapping of these areas 

has been investigated. Community use zone is designated by counting the 

overlaps of subsistence, economic, and cultural values. Most of this zone is 

around rivers, roads and settlements. Within the Dena preserved area is 

influenced by economic and cultural uses. The conservative value identified 

outside the protected area requires participatory conservation planning, too. 

Dual-value and three-valued area in the community use zone should be a 

priority in educational planning and financial supporting for sustainable 

use. Future programs in Dena district should be focused on such actions: 

Prevention from firing and cultivating in the forests, prevention from land 

use change, increasing irrigation efficiency, proper cultivation 

management, prevention from irregular harvesting medicinal and edible 

plants, and prevention from illegal hunting of wildlife. Applying the 

method of this research provides a common language for the dialogue 

between conservation and community uses. It also provides the ground of 

training, empowering and attracting the participation of local communities 

and learning from them. 

Article history: 

Received 15 November 2019 

Accepted 2 April 2020 
Available online 18 April 2020 

Keywords:  
Communities' Perceptions, 

Ethnography, Participatory 

Mapping, Local Value, Dena. 

Citation: Alemohammad, S., 

Yavari, A. R., Malek 

mohammadi, B., Salehi1, E., 

Amiri, M. J. (2020). 

Participatory Mapping of 

Community Use Zone in 

Dena District Adjacent to 

Dena Preserved Area. 

Geography and Sustainability 

of Environment, 10 (1), 53-68.  

doi: 10.22126/GES.2020.4750.2158 

                                                                                                                                                                          
*. Corresponding author E-mail address:                                 ayavari@ut.ac.ir 

http://ges.razi.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.22126/ges.2020.4750.2158


 86-33( 9311) 34جغرافیا و پایداری محیط 

 

 جغرافیا و پایداری محیط
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 2322-3913 شـاپـای چـاپـی:

 2838-3863شاپای الکترونیکی: 

 

 دنا شدةحفاظت منطقة مجاورت در دنا دهستان مردمی استفادة پهنة مشارکتی سازینقشه

 9، محمدجواد امیری9، اسماعیل صالحی9محمدیبهرام ملک ،*9احمدرضا یاوری، 9محمدسیده آل

 گاه تهران، تهران، ایرانهای فنی، دانشزیست، پردیس دانشکدهزیست، دانشکدة محیطریزی و مدیریت محیطگروه برنامه 9

 چکیده  مشخّصات مقاله

ها است. منااق   دربارة پراکنش استفاده ریزی حفاظت نیازمند شناسایی ادراک جوامع محلّیبرنامه پژوهشی نوع مقاله:

شاده، پهناا اساتفادة    مورد نیاز برای پشتیبانی رفاه این جوامع در درون و پیرامون مناق  حفاظت

براساس مبانی نظری و با توجّه به اینکه هر مکانی بارای جواماع محلّای ارزا یاا     مردمی نام دارد. 

های مکانی، با ترکیب رویکرد مشارکتی و رویکارد صاریف فیاایی    هایی دارد، شناسایی ارزاارزا

ممکن است. هدف پژوهش حاضر شناسایی پهنا استفادة مردمای در دهساتان دناا و در مرااور      

بااز،  ناما نیماه هایی همچون پرسشنگاری با شیوه ت. در این راستا، مردمشدة دنا اسمنطقا حفاظت

سازی مشارکتی تکمیل شده اسات.  کارگرفته شده و سپس با نقشهمشاهدة میدانی و مرور منابع به

های مکانی )معیشتی، اقتصادی، فرهنگای و حفااظتی( تاا رسایدن باه      های ارزاآوری دادهجمع

 کنندگان، این مناق  داغ ارائا خدما  را بر چهار نقشاا فته است. مشارکتاشباع اقاّلعاتی ادامه یا

پوشانی فیایی ایان منااق  بررسای شاده     ها، همسازی دادهگذاری کردند. پس از رقومیپایه نشان

های معیشاتی، اقتصاادی و فرهنگای    های ارزاپوشانیاست. پهنا استفادة مردمی، از شمارا هم

هاا اسات.   گااه ها و ساکونت ها، جادهن سطف این پهنه در حوالی رودخانهتعیین شده است. بیشتری

هاای اقتصاادی و فرهنگای اسات. ارزا حفااظتی      شادة دناا زیار نفاوت اساتفاده     منطقا حفاظات 

ریازی حفاظات مشاارکتی اسات.     شده نیز، نیازمناد برناماه  شده در بیرون منطقا حفاظت شناسایی

ریازی آموزشای و حمایات    مردمی، باید در اولویت برناماه مناق  سه و دو ارزشی در پهنا استفادة 

های آیناده در دهساتان دناا، بایاد بار چناین اقاداماتی        منظور استفادة پایدار باشند. برنامهمالی به

هاای جنگلای،   زدن دامنهها، جلوگیری از آتشمتمرکز باشد: جلوگیری از کشت زیر اشکوب جنگل

زده آبیاری، مادیریت صاحیف کشات، جلاوگیری از برداشات      جلوگیری از تغییر کاربری، افزایش با

کاارگیری شایوة   وحش. بهرویا گیاهان دارویی و خوراکی و جلوگیری از شکار غیر قانونی حیا  بی

ساازد   های مردمی فراهم مینوشتار پیش رو، زبان مشترکی برای گفتمان میان حفاظت و استفاده

 ها است.جلب مشارکت جوامع محلّی و یادگیری از آنساز آموزا، توانمندسازی و  همچنین زمینه

 تاریخچا مقاله:
 9316 آبان 24 دریافت

 9311 فروردین 94 پذیرا

 9311 فروردین 33دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
نگاااری، ادراک جوامااع محلّاای، مااردم

سازی مشاارکتی، ارزا مکاانی،   نقشه

 .دنا

، یاااوریمحمااد، ساایده   آل اسااتناد:

محماادی، بهاارام   ملااک  ضااااحمدر

محمادجواد   صالحی، اسماعیل  امیری،

سازی مشاارکتی پهناا   نقشه(. 9311)

اسااتفادة مردماای دهسااتان دنااا در    

 .شاادة دنااامراااور  منطقااا حفاظاات

(، 9) 93، جغرافیااا و پایااداری محاایط
33-86.   
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 مهمقدّ
  2393 ،9)شاافر  هساتند  انسانی رفاه بهبود عیمدّ زیستی، عتنوّ حفاظت بر افزون جهان، شدةحفاظت مناق  امروزه

 باه  شادّ  باه  ،نفار  میلیاون  هاا ده رفاه و امنیت .(2392 ،4مارویر و کاریوا  2392 ،3روتیچ  2394 همکاران، و 2دادلی

 برداشات  در خواهناد نمای  جواماع  ایان  اسات.  وابساته  مناق  این پیرامون و درون یهاهعرص اکوسیستمی خدما 

 همکااران،  و 3بیکار   3 :2392 ،8چائو  2394 همکاران، و 3)فیچر باشند ناتوان اند،دهکرمی استفاده هاقرن که منابعی

 تالیّا فعّ متفااو   عواانا  و ساطف  باا  هاایی مکاان  تشخیص منظوربه که جهان شدةاظتحف مناق  مدیریت (.2399

 هاای  استفاده با توسعه حالدر کشورهای دورافتادة مناق  در ویژهبه (،2399 همکاران، و 6)هال دشومی انرام انسانی

  2393 ،99ودلاد  و پترساون   2393 همکااران،  و 93للای   2393 همکااران،  و 1)کراسامن  دارد تعارض یمحلّ جوامع

 از ،حفاظات  ریازی  برناماه  یناد فرا در هازمین بریکار تخصیص زیرا  (2393 همکاران، و 93لروکس  2399 ،92گاردنر

 و 93شااگنر   2394 ،94گرهولمافا  و )بارون  اسات  ماناده  غافال  سارزمین  از اساتفاده  باه  نسبت یمحلّ جوامع راکاد

   (.2394 ،98سینکلر و پاگال  2393 همکاران،

 رویکارد  :دارد عماده  رویکارد  دو ،ونشاان پیرام و شاده  حفاظت مناق  مدیریت و ریزیبرنامه هایروا و مفاهیم 

 بار  ،گارا منطقه رویکرد (.2393 همکاران، و 91ونوو  2393 همکاران، و 96نیورتی)است 93گرایندافر رویکرد و گرامنطقه

 .اسات  مبتنای  جغرافیاایی  مناد مکاان  ابزارهاای  باا  ساازی  نقشاه  و محورعلم پایین به باال اراضی کاربری ریزیبرنامه

 اسات  اکوسیساتمی  خادما   ساازی نقشاه  باا  گیاری تصمیم در فیایی العا اقّ کاربستنبه ،آن ارو ترینپیشرفته

 ارزیاابی  مانناد  ینادگرا، فرا رویکارد  .(الا   2393 همکاران، و 22پالومو  2392 ،29والز و سیرب  2392 ،23تروز ناقتان)

  2394 ،23اساتیونز   2392 ،28رودز و )انادرادز  23مبناا  جامعاه  حفاظات  و (9114 ،24)چمبارز  23روساتایی  مشارکتی

 توافا   و انطباا   مشارکت، گفتگو، فرصت ایراد منظوربه نرم اجتماعی هایروا شامل (2394 همکاران، و 26سالرنو
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   .(2399 ،9کامینگ) است

 باکاارزا  )کاناویر است رویکرد دو همراهی و گراترکیب هایشیوه توسعا نیازمند حفاظت ریزیبرنامه اثربخشی افزایش

 اجتمااعی،  نظریاا » :دارد وجاود  کنناده تایید نظریا دو زمینه،این در .(983 :2399 ،3بورهن و الا  2393 ،2هانار و

 فاصالا  سابب  ساازی، نقشاه  محتاوای  در اجتمااعی  هاای ارزا غیااب  کاه  کندمی استدالل ،«4کارتوگرافی و اخال 

 ظریاا ن» موجاب باه  همچناین  ( 9112 ،3)هاارلی  شاود مای  جغرافیایی دانش انسانی و مدارمردم شکل از سازی نقشه

 و توصای   از فراتار  نقشه عملکرد باید ها،ارزا دارمکان ثبت و سازینقشه در ساختارشکنی با ،«8کارتوگرافی شانگین

 ی،محلّا  جواماع  دیادگاه  بررسای  با که است اجتماعی محصولی ای،نقشه چنین .باشد ارتباقی شکلبه و برود نمایش

 هاای چاالش  دلیال باه  ینادگرا افر و گارا منطقاه  رویکارد  دو تاازگی باه  (.2394 ،3ساتی )کا یابدمی نهادی مشروعیت

 عاین  در و فیایی صریف مرزهای با مناققی به دستیابی منظوربه .اندداشته رشد به رو گراییهم ،جداگانه کارگیری به

 از شاود، مای  دیاده  ژوهشپا  پیشینا در رویکرد، دو این آمیختگیهمدر ی،محلّ جوامع ادراک شدنگرفته درنظر حال

 د:کر اشاره زیر موارد به توانمی جمله آن

 ماریناد ا ماراک پااپوآ باه قبیلاا     منطق معرّفی برای جغرافیایی، اقاّلعا  سامانا بر مبتنی روستایی مشارکتی ارزیابی

(  2334، 6)ساتار  تاسا  شده گرفته کاربه هاآن تهنی دانش برپایا هااستفاده تقریبی نقشا از اقاّلع و اندونزی کشور

 )دعاو   مشاارکتی  رویکارد  با همراه جغرافیایی، اقاّلعا  سامانا بر مبتنی چندمعیاره گیریتصمیم تحلیل همچنین

 و 1)ژاناگ  اسات  گرفته صور  چین یانان یملّ پارک در مدیریتی هایپهنه تعیین شکل( بهمشارکت به یمحلّ جوامع

 ی،ماادّ  هاای ارزا براسااس  بورکیناا(  و نیرار  بنین، کشورهای مرز )در دبلیو فرامرزی پارک برای (.2393 همکاران،

 خادما   برخای  (.2394 )کاساتی،  اسات  شاده  انراام  مشاارکتی  بنادی پهنه سرزمین، نمادین و فرهنگی اشتراکی،

 همکااران،  و )پاالومو  اسات  هشد مشارکتی سازینقشه اسپانیا، در سرنوادا و دانانا شدة حفاظت مناق  در اکوسیستمی

 یمحلّا  جواماع  بارای  اکوسیساتم  تولیادی  خدما  حفظ منظوربه ضروری مناق  شناسایی برای همچنین(  2394

 (.2398 همکاران، و 93گومز )رامیز است شده استفاده مشارکتی سازینقشه از جنوبی، سورینام

 باا  ،بااالتر  ازدهبا  دلیال به که هستند 99مکان ارزا از انواعی ،فرهنگی و اقتصادی معیشتی، اکوسیستمی خدما  

 از بخشاای گارفتن درنظر دارنااد. بیشاتری  همخاوانی  پیرامااون محایط  در هایشاان اسااتفاده از یمحلّا  جواماع  ادراک

 مکاانی  ارزا آینادگان،  از حمایات  برای هاآن ماندننخوردهدست منظوربه مردم وسیلابه پیرامون محیط های عرصه

 و فااگرهولم ) دارد کمتاری  تالقای  مردمای  هاای اساتفاده  باا  ولمعما  قوربه که ودرمی شماربه حمایتی یا حفاظتی

 از هریاک  .(2399 همکااران،  و 93لوپزمارتین  2393 همکاران، و گومز رامیز  2392 ،92رید و برون  2392 همکاران،

 و لاوپز )ماارتین  ناد دار 94خادما   ارائاا  داغ منااق   از یناوع  باه  تعبیار  قابل ،مکانی هایارزا انواع از ییک ق منا
                                                                                                                                                                          
1- Cumming 

2- Canavire-Bacarreza & Hanauer 

3- Lausche & Burhenne 

4- Cartography, ethics & social theory 

5- Harley 

6- Cartographical semiosis theory 

7- Casti  

8- Satar 

9- Zhang 

10- Ramirez-Gomez 

11- Place value or local value 

12- Reed 

13- Martín-López 

14- Service provision hotspots or hotspots of providing services 
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 هاای ارزا فیاایی  انیپوشا هام  (.2399 ،2باوچر  و دونالاد مک  2392 همکاران، و 9لورنت گارسیا  2392 مکاران،ه

 اکوسیساتم  چندگاناا  عملکردهاای  جاایگزین  و سرزمین در چندمنظوره یا دو کیفیت با مناققی دهندة نشان مکانی،

 بارای  ازنیا  دماور  مناق  تمامی شامل ،4ردمیم استفادة پهنا میان،این در (.2393 همکاران، و 3هرن )رودسپ است

 باه  نسابت  یمحلّ جوامع تیسنّ مطالبا  و عاهاادّ و کنونی هایمداخله با پهنه این .است یمحلّ جوامع رفاه پشتیبانی

 ناوع  چناد  یاا  دو معمول قوربه و دارد پوشانیهم شدهحفاظت مناق  پیرامون و درون منابع برداریبهره و دسترسی

   (.ب 2393 همکاران، و پالومو  2394 همکاران، و 3چاوز )سرنا دگیرمی بردر را مکانی ایهارزا از

 جواماع  مشاارکت  و توانمندساازی  منظاور باه  جهانی زیستمحیط تسهیال  8کوچک هایکمک ابرنام ،ایران در 

 ایان  هماا  بااوجود  امّا  است دهکر صرف را کالنی مالی اعتبار ،یمحلّ دانش مستندسازی یتاحدّ و حفاظت در یمحلّ

 مشاارکت  باه  پاایینی  نمارا   ایاران،  شدةحفاظت مناق  مدیریت و ریزیبرنامه تقیّموفّ ارزیابی مرموعدر ،هاتالا

 جواماع  دیارین  هتوجّا  بااوجود  کاه  است آن مسئله این تعلّ (.2393 همکاران، و 3)کوالهی است داده یمحلّ جوامع

 شاناخته  آن از استفاده و مکان به نسبت هاآن دیدگاه ،سرزمین از استفاده یمکان - فیایی ابعاد به ایران فال  یمحلّ

 ،حفاظات  در مردمای  مشاارکت  جلاب  از پایش  دیگر، عبار به  (918-913 :9318 ،زادهقیب و )یاوری است نشده

 شاده ن شناساایی  شاده، حفاظات  مناق  پیرامون و درون محیط از ارزشمند هایاستفاده به نسبت جوامع این ادراک

 شاده حفاظات  منااق   پیرامون و درون مردمی استفادة پهنا مشارکتی سازینقشه برای هنوز نکهای به هتوجّ با است.

 منااق   باا  ماا  کشور شدةحفاظت مناق  .هست تالا بسی جای زمینهینا در  است نگرفته صور  اقدامی ایران در

 ایان  دارد. یتاوجّه  قابال  جاواری هام  و پوشاانی هام  دمی(مر استفادة پهنا )همان محلّی جوامع استفادة و نیاز مورد

 مکاانی  هاای ارزا از جواماع  ایان  ادراک شناساایی  منظاور به پشتیبان شناسیروا ترربا نبودِ با که است درحالی

 کمباود،  و مسائله  ایان  براسااس  رو پایش  نوشاتار  هادف  هستیم. روروبهکشور شدةحفاظت مناق  پیرامون و درون

 در یمحلّا  جواماع  بارای  درک قابل وسیستمیاک خدما  ارائا مناق  گذارینشان برپایا مردمی دةاستفا پهنا تعیین

 .است دنا شدةحفاظت منطقا پیرامون و درون از بخشی

 بررسی مورد منطقة فیمعرّ
 لحاا  از کاه  اسات  پیرامونشان و نزدیک هایگاهسکونت از گروهی شامل کشور، سیاسی واحد ترینکوچک دهستان،
 در ریازی  برناماه  و رساانی خادما   امکان و داشته وابستگی یگریکد به اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، قبیعی، محیط

 العاا  اقّ آوریجماع  و یمحلّا  جوامع مطالعا برای را تطاب  بیشترین تاندهس ،روازاین سازد  می فراهم را شبکه یک
 )دربرگیرنادة  دناا  دهساتان  حاضار،  پاژوهش  ترةگسا  د.دار را هاآن برای ارزشمند هایاستفاده حدود تعیین منظوربه

 دارد. مساحت هکتار هزار 29 از بیش که است آن( پیرامون و دنا شدةحفاظت منطقا از بخشی
 زیساتی  غناای  کاه  اسات  کشاور  امنطق ترین کوهستانی و کرهزیست گاهتخیره دهمین دنا، شدةاظتحف نطقام 
 2333 از مرتفع هایکوه است: ترتیب این به سرزمین این در گیاهی پوشش و ارتفاعی کمربندهای توزیع .دارد باالیی

 (1ایرانی بلوط جنگل البغ پوشش با) متر 2333 تا متر 2333 از هادامنه ،(6گون و اورس غالب پوشش با) باال به متر
                                                                                                                                                                          
1- García-Llorente 
2- McDonald & Boucher 
3- Raudsepp-Hearne 
4- Community use zones 
5- Serna-Chavez 
6- Small Grants Programme 
7- Kolahi 
8- Juniperus excelsa & Astragalus spp 
9- Quercus brantii  
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 :9318 ،داماون  رمان ان) (ایرانای  بلاوط  جنگل و کشاورزی غالب پوشش با) متر 2333 زیر یهاواریزه و هاکوهپایه و
   (.9314 تظری،من  93

 بااالترین  کشااورزی  اسات.  بویراحماد  و کهگیلویاه  اساتان  در دنا شهرستان و دنا دهستان مرکز سخت،سی شهر 

 اکنانسا  نیازهاای  افازایش  اصالی  بار بیکاری، باالی نرخ دلیلبه و دهدمی تشکیل را دهستان عمدة مشاغل زا درصد

 تایی(روسا  و گاری )کاو   داماداری  و آبای(  و )دیم کشاورزی بر هاآن معیشت زیرا ت اس قبیعی هایعرصه دوا بر

 حفاظ  را ایعشایره  خاوی  و شبانی شیوة روستایی، آداب تاکنون ،دهستان فرهنگی - اجتماعی ساختار .است مبتنی

 امتاداد  در و متر 2333 زیر ارتفاع در هاگاهسکونت دانند.می خویشاوند و بویراحمدی ایل از را خود مردم است. دهکر

 (.9 )شکل دارد استقرار بشار و کریک کوهگل، یهارودخانه و هاهجادّ

 هاروش و مواد
 قواعاد  و کنناده محدود و ساخت  هایروا از تواننمی ،جامعه از ایزمینه ةدربار افراد تهنی محتوای شناسایی برای

 - اجتمااعی  شارایط  بار  تمرکاز  باا  که است الزم ارینگمردم نامبه کیفی پژوهش از نوعی و گرفت کمک یکمّ دقی 

 باا  پژوهشای  چنین در العا اقّ گردآوری .کندمی فراهم را مردم یهاتالیّفعّ ای هاارزا به مربوط العا اقّ ،فرهنگی

 اسات  ممکان  اساناد  بررسای  و میادانی  ةمشااهد  بااز، نیمه ناماپرسش ساختاریافته،نیمه مصاحبا همچون ابزارهایی

 هاا، آن دیادگاه  کساب  و یمحلّا  جواماع  باا  ارتبااط  لیااوّ دلیل (.334 و 924 :2393 ،2پاتون  38 :2331 ،9)وایزمن

 باه  نسابت  یمحلّا  جواماع  دیادگاه  ،ترتیاب  ایان  باه  اسات،  مکانی هایارزا انواع ازیرمرموع هایداده آوری جمع

   .دشومی تعیین دارمکان لشکبه و شده پرسش ،پیرامونشان محیط با هاآن رابطا و تالیّفعّ های شیوه

 
  دنا شدةحفاظت منطقة نزدیکی در مهم عوارض برخی و دنا دهستان موقعیّت .1 شکل

                                                                                                                                                                          
1- Wiseman 

2- Patton 
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 سارزمین  ریازی برنامه یندفرا با را جوامع این ادراک سازییکپارچه زمینا ،آتی مطالعا  در تواندمی العا اقّ این 

 و لمکمّا  ابزارهاای  و هاا شایوه  از اساتفاده  و منطقاه  به رمکرّ سفرهای با ،حاضر هشپژو در نگاریمردم .دساز فراهم

 ساال  تابساتان  و بهاار  قی مشارکتی( سازینقشه و منابع مرور میدانی، ةمشاهد دررو،رو و بازنیمه ناماپرسش) همراه

 است. شده انرام ،9316

 را لاع مطّ افاراد  بیشاتر  نادگان کنمشارکت شود.می برده نام کنندگانمشارکت از ،نمونه جایبه کیفی، پژوهش در 

 یحتّا  هاای یافتاه  گساترا  سابب  یاداده دیگر که یابدمی افزایش یحدّتا کنندگانمشارکت تعداد .کنندمی فیمعرّ

 بررسای  چناد  پژوهشاگر  هنگاماین در است. پیشین هایهداد تکرار العاتی،اقّ اشباع نشانا .نشود هاداده از قبقه یک

  9361 ،همکااران  و نشاان نیک  34 :2331 ،9)لیوینگستون دهدمی انرام اشباع به سیدنر از اقمینان برای تکمیلی

 شایوة  پاژوهش،  هادف  فای معرّ منظاور )به جیهیتو جلسا گاه،سکونت هر در رو پیش نوشتار در (.9319 زاده،عباس

 هاای شاخصاه  ییشناساا  ،حاضر پژوهش در مشارکت جلب حوزة است. شده برگزار لیه(اوّ العا اقّ کسب و مشارکت

 است. بوده گاهیسکونت جوامع هتوجّ یا نیاز، مورد مکانی هایارزا انواع

 )افاراد  سان  تعادل حفظ بر سعی با و داوقلبانه صور به دنا( دهستان های گاه سکونت اهالی )از کنندگانمشارکت 

 هاا، گااه ساکونت  تجمعیّا  نسابت  و جنس تعادل ،امروزی( باسواد جوان افراد کنار در ترقدیمی دانش دارای ترمسن

 مکاانی  هایارزا هایشاخصه تعیین منظوربه را نامهپرسش یک نفره،پنج گروه هر اند.دهکر همکاری و شده انتخاب

 بارای  .شاد  داده اداماه  العااتی اقّ اشباع به رسیدن تا نامهپرسش از حاصل هایداده آوریجمع د.کر کامل چهارگانه،

 رسایدند.  نفار  243 باه  کننادگان مشاارکت  نهایات در و تکمیال  نیز دیگر ناماپرسش دو ،عاتیالاقّ اشباع از اقمینان

 هاای داده شاد  خواساته  گاروه  هار  از ساپس  شاد   ساازی خالصاه  یجادول  در هاا ناماه پرساش  از حاصال  های داده

 بااالی  ساطف  باه  هتوجّا  باا  العا اقّ نتایج ،آن از پس  ندکن بازبینی ت،صحّ لحا به را جدول این در شده آوری جمع

 گاروه  هار  ساازی، نقشاه  امرحلا  در .شاد  ییدتأ میدانی ةمشاهد و رمکرّ سفرهای منطقه، به پژوهشگر دیرینا آشنایی

 هاایی محادوده  ترسایم  از اساتفاده  باا  پایاه  نقشاا  چهاار  در را چهارگاناه  منااق   نهاایی،  تأییدشدة جدول براساس

 هاای ارزا باا  خاوبی باه  را آن و باشاند  داشاته  فیا از یدرست درک کنندگانمشارکت نکهای برای .دکر گذاری نشان

 براسااس ) پایاه  نقشاا  بار  هاا گااه سکونت نام و 2333 و 2333 تراز خطوط ها،هجادّ ها،رودخانه دهند، تطبی  مکانی

 دشا  ساازی رقومی ،2جی.آی.اِس. آرک افزارنرم در هاگروه از دریافتی هاینقشه ادامهدر .دش صمشخّ ازپیش (9 شکل

 .آمد دستبه اکوسیستمی خدما  نقشا چهار و

 ماوازا  باه  کیفای  پژوهش در العا اقّ تحلیل و هاداده بندیقبقه و آوریجمع ،مطالعاتی پیشینا و نظری مبانی 

 ابزارهاای  کاارگیری باه  از انتظار مورد هایمقوله بندیقبقه کهیورقبه .هستند یکدیگر لمکمّ و دنکنمی حرکت هم

 نوشاتار  در ،اسااس  ایان  بار  .اسات  پاژوهش  قرح مرحلا در پژوهش ا ادبیّ گیریجهت بر مبتنی هاداده آوریجمع

 هاای ارزا چهارگاناا  قبقاا   جادول  در ،مکانی( ارزا های)شاخصه هانامهپرسش از حاصل هایداده نیز، رو پیش

 ماهیات  .شاد  ییاد تأ و بینیبااز  ساپس  و ساازی خالصاه  حفااظتی(  و فرهنگی اقتصادی، )معیشتی، مکان به وابسته

 شادند   دارمکاان  ،مشاارکتی  ساازی نقشاه  با هاداده این است. بوده کلما  ،هانامهپرسش از شدهآوریجمع های داده

 در هاا داده تحلیال  شادند.  تحلیال  ساپس  و تبادیل  )نقشاه(  تصاویری  هایداده به ایکلمه هایداده ،دیگر عبار  به

 قبقاه  چهاار  پراکندگی .است بوده تشریحی - کیفی استدالل شکلبه و آماری ونفن از استفاده بدون حاضر، پژوهش

 تحلیال  ی،تشاریح  ورقبه دنا شدةحفاظت منطقا پیرامون و درون در هاآن دوی به دو پوشانیهم و مکانی هایارزا

                                                                                                                                                                          
1- Livingston 

2- ArcGIS 10.2 
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 چگاونگی  و دهشا  ساازی نقشاه  ،حفااظتی  غیار  هاای ارزا تالقی تعداد شمارا با مردمی استفادة پهنا است. شده

 براسااس  ناین همچ اسات   شاده  داده توضایف  سااخت  انساان  و قبیعای  عاوارض  به نسبت پهنه این توزیع ةگستر

 اصاالحی  هاای اقادام  و تادابیر  تارین مهام  ،میادانی  مشااهدة  و منابع مرور قب  سرزمین منابع تهدیدهای ترین مهم

 است. شده پیشنهاد ،مشارکتی حفاظت و مردمی استفادة پهنا از پایدار استفادة منظور به

 نسااخت فاراهم  ارزا کاه  اسات  باوده  منااققی  ملشاا  معیشتی، مکانی ارزا هایشاخصه که است تکر شایان 

 شاامل  اقتصاادی  مکاانی  ارزا هاای شاخصاه  اناد. داشاته  یمحلّ جوامع بقای برای را معیشتی اکوسیستمی خدما 

 معناوی،  تی،سانّ  هاای ارزا اسات.  داشته مرکزت اقتصادی اکوسیستمی خدما  کردنمهیّا بر که است بوده مناققی

 حفااظتی  مکاانی  ارزا هایشاخصه است. شده داده قرار فرهنگی مکانی ارزا مقولا در شناسیزیبایی و گردشگری

 هاایش موهبت و منطقه دهدمی اجازه آینده هاینسل به هاآن حفظ که بوده ترنخوردهدست بیشاکم مناققی شامل

   کنند. ترربه و بشناسند است، اکنون که گونهآن را

 نتایج
 جواماع  دیاد از یمکاان  هایارزا از هریک هایشاخصه ،آن بازبینی و هانامهپرسش از آمدهدستبه هایداده براساس

   .(9 )جدول است شده گردآوری یمحلّ

  93 :9313 بویراحماد،  و کهکیلویاه  اساتان  زیسات محایط  حفاظات  کالّ  )ادارة مناابع  مارور  براساس همچنین 

 میاادانی، ةمشاااهد و (9369 وارثای،   9314 باااقری، و لکیااانم  9313 همکااران،  و فااروزه  96 :9313 بوالقاسامی، ا

 زدنآتاش  هاا، جنگال  زیراشاکوب  )کشات  کااربری  تبادیل  شاامل  منطقاه  در سارزمین  منابع تهدیدهای ترین مهم

 معاد  کشت، عتنوّ و تناوب ،الگو مدیریت عدم آبیاری، پایین بازده ها(،شکنسنگ به هاباغ فروا و جنگلی های دامنه

 قاانونی  غیار  شاکار  و گاذاری تلاه  خاوراکی،  و دارویای  گیاهاان  فاروا  و رویاه بای  برداشت پسماند، مناسب کنترل

   هستند. وحش حیا 

 محلّی جوامع ازدید هاآن هایشاخصه و مکانی هایارزش .1 جدول

  امعهج توجّه یا نیاز مورد مناطق ترینمهم مکانی ارزش

 معیشتی
 عسال(،  قاار ،  صام،،  وحشای،  میاوة  )هیازم،  جنگلی محصوال  برداشت مناق  محدود، گیریماهی محدود، چرای و کشت مناق 

 خانوار مصرف حدّ در دارویی و خوراکی گیاهان برداشت مناق 

 اقتصادی

 ساخت، سای  شر  )نمک معادن سردآبی، اهیانم پرورا مناق  ،چرا و یونره( گندم، برنج، گردو، سیب، )انگور، متمرکز کشت مناق 

 پساتا  یاا  )بناه  بان  باادام،  ایرانی(، )بلوط بلیط خوراکی: و دارویی گیاهان برداشت مناق  ،کریک( گچسنگ و سختسی سیمان و شن

 وهی،کا  تارة  چویال،  کاوهی(،  )کنادل  بیلهار  جاشیر، سرخ(،)بن لیزک پرموسیر، وحشی، گالبی زالزالک، )خنروک(، کلخونگ ،کوهی(

 منااق   ،9کاوهی(  )پوناا  کهای  پیادن  و )بوماادران(  برنرااس  ،درمناه( ) درماه  ،سردسیری()آویشن کرو اوریشوم نخودی(،)مریم هلپه

   (2ایرانی سنراب و شنگ راه،راه کفتار ایرانی، پلنگ ایرانی، زرد گوزن وحشی، بزمانند ) وحشحیا  شکار مناق  و گردشگری

 فرهنگی

 ایماساوله  روساتای  کوخادان،  زیباای  روساتای  کوهگال،  ساردو  چشما کوهگل، نمک تنگ آبشار کوهگل، اچادری آن، غار و کوهگل

 شاهر  ساخت، سای  هایویرانه قدیمی، مقدّس هایمکان سخت،سی دشتک سخت،سی میشی چشما سخت،سی قوف چشما کریک،

 زنگویی کوه و بیژن گردنا کشاورزی، هایزمین بلوط، هایجنگل به مشرف مناظر و سختسی

   ماندهباقی قبیعی هایگاهرویش و وحشحیا  هایگاهزیست مانند ترنخوردهدست کمابیش قبیعی مناق  حفاظتی

                                                                                                                                                                          
1- amygdalus spp, pistacia atlantica, Pistacia khinjuk, Crataegus azarollus, Pyrus glabra, Fritillaria 

imperialis, Allium jesdianum, Prangus ferulacea, Dorema aucheri, Ferulago angulata, Allium 

ampeloprasum, Teucrium polium , Thymus daensis, Artemisia aucheri, Achillea millefolium & Nepeta 

ispahanica 

2- Capra aegagrus, Dama mesopotamica, Panthera pardus tulliana, Hyaena hyaena, Lutra lutra, Sciurus 

anomalus 
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 از اساتفاده  باه  نسابت  خاود  ادراک براساس کنندگانمشارکت که چهارگانه مکانی هایارزا هاینقشه براساس 

 و هکتاار  2268 هکتاار،  6363 ترتیاب به معیشتی و فرهنگی اقتصادی، هایارزا مساحت  انددهکر ترسیم سرزمین

   (.2 )شکل است داشته هکتار 6334 مساحت حفاظتی، ارزا و بوده هکتار 9262

 کننادگان، مشاارکت  باا  شاده ترسیم حفاظتی مکانی ارزا که دهدمی نشان مکانی هایارزا پوشانیهم بررسی 

 و فرهنگای  هایارزا میان تالقی، بیشترین همچنین است  نداشته شدهنقشه هایارزا دیگر با فیایی انطبا  هیچ

 هاای ارزا انطباا   اسات.  باوده  هکتاار(  9923) اقتصاادی  و معیشاتی  هایارزا سپس و هکتار( 9863) اقتصادی

 انطباا   و باوده  درآماد  تولیاد  هاای تالیّا فعّ کناار در زنادگی  گذران هایتالیّفعّ وقوع به مربوط معیشتی و اقتصادی

 ارزا باا  منااق   هاای جاتبه و گردشگری درآمد از مرسوم معیشت به مربوط بیشتر فرهنگی، و اقتصادی هایارزا

 منااق   شاامل  مردمای  اساتفادة  پهنا دارند. تالقی هکتار 484 در نیز فرهنگی و معیشتی هایارزا است. فرهنگی

 را فرهنگای  و اقتصاادی  تی،معیش ارزا سه از نوع یک یا دو سه، ترتیببه که است ارزشیتک و دوارزشی ارزشی،سه

   ند.دار

 هتوجّا  قابال  سااخت انسان و قبیعی عوارض با مناققی رب متمرکز و نزدیک ،مردمی استفادة پهنا پراکنش ةعمد 

 حاوالی  در و متار  2333 زیار  ارتفااع  در مردمای  اساتفادة  پهناا  ساطف  بیشاترین  دیگار،  عبار به ( 3 )شکل است

 هاای اساتفاده  برخای  باا  دناا  شادة حفاظات  امنطق از هاییبخش همچنین است  هاگاهکونتس و هاهجادّ ها، رودخانه

 قابال  ساخت سای  شهر اقراف در ویژهبه که دارد تالقی ،است فرهنگی یا اقتصادی هایارزا شامل که یمحلّ جوامع

   است. هتوجّ

 
 سرزمین از استفاده به بتنس یمحلّ جوامع ادراک براساس چهارگانه مکانی هایارزش هاینقشه. 2شکل 
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 حفاظتی ارزش دارای هایعرصه و مردمی استفادة پهنة .3 شکل

 مکاانی  ارزا باا  کننادگان، مشاارکت  دیادگاه  از دناا  شادة حفاظات  منطقا سطف عمدة اگرچه ها،یافته براساس 

 و اقتصاادی  هاای تفادهاسا  نفاوت  تحت یحتّ و مردمی استفادة پهنا مراور  در منطقه این اامّ دارد، انطبا  حفاظتی

 باا  همگاام  حفااظتی،  مکاانی  ارزا از مشاارکتی  حفاظات  بارای  مادیریت  و ریازی برناماه  بناابراین  است  فرهنگی

 باه  و یاباد مای  معناا  (مردمای  اساتفادة  پهناا ) مکاانی  هاای ارزا سایر به مربوط منابع از پایدار استفادة ریزی برنامه

 بیارون  در حفااظتی  بااارزا  منااق   وجاود  همچناین  دارد  نیاز لیما حمایت و منطقه اهالی به آموزشی های کمک

 تهنیات  در یحتّا  خوشابختانه  کاه  اسات  مطالعاه  مورد منطقا تاتی عمی  هایارزا از نشان شده،حفاظت منطقا

 دلیال باه  کاه  مردمای  اساتفادة  پهناا  از منااققی  ،این بر افزون شود  تقویت و حمایت باید و دارد جای یمحلّ مردم

 از بیشاتری  هاای استفاده فشار تحت ارزشی،تک مناق  به نسبت هستند، ارزا دو یا سه دارای ها،ارزا یپوشان هم

 خادما   اارائا  اهسات  زیارا  شوند  داده قرار مدیریت و ریزیبرنامه اولویت در باید مناق ، این هستند. سرزمین منابع

   هستند. منطقه اهالی به اکوسیستمی

 حفاظات  و مردمای  اساتفادة  پهناا  از پایادار  اساتفادة  منظوربه حمایتی بودجا ریزیقرح و آموزشی ریزیبرنامه 

 متمرکاز  اصاالحی  هاای اقادام  و هابیرتد چنین گرفتن بر باید دنا، شدةحفاظت امنطق ویژهبه و سرزمین از مشارکتی

 هاای دامناه  زدنآتاش  از جلاوگیری  هاا، جنگال  اشکوبزیر کشت از )جلوگیری هازمین کاربری تبدیل کنترل :باشد

 عتناوّ  و تنااوب  ،الگاو  صاحیف  مادیریت  آبیااری،  باازده  افزایش ها(،شکنسنگ به هاباغ فروا از جلوگیری جنگلی،

 و گاذاری تلاه  از جلاوگیری  و خاوراکی  و دارویی گیاهان رویابی برداشت از جلوگیری پسماند، مناسب کنترل کشت،

   .وحش حیا  قانونی غیر شکار
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 بحث
 اداری سااالری دیوان بر صرف اتکی از ناشی شدهحفاظت مناق  پیرامون و درون در حفاظت بندینهپه چالش عمدة

 رزیا  شاده، حفاظات  منااق   پیرامون سرزمین اهایسیم که است آن واقعیت اامّ است  ایحرفه ریزانبرنامه دیدگاه و

 کااربری  یاک  تخصیص با اتنه که ستا آن از ترپیچیده جغرافیایی، فیای همچنین است  مردمی هایاستفاده اسلط

 هویات  شاامل  بلکاه   نیسات  بیوفیزیکی شرایط شامل اتنه سرزمین دیگر، عبار به  شود صمشخّ مکان هر به زمین

 هاا، آن ساازی نقشاه  هادف  کاه  گیارد مای  دربار  را ارزشامندی  هاای مکاان  مردمی استفادة پهنا هست. نیز جوامع

 بار  پاژوهش  ایان  اسات.  سارزمین  از حفاظت مدیریت و ریزیبرنامه در یلّمح جوامع هایاستفاده نشدنگرفته نادیده

 اسات.  باوده  متمرکاز  دناا  دهساتان  یمحلّا  جوامع برای مکان به وابسته هایارزا مشارکتی سازینقشه و شناسایی

 باه   )متعلّا  ارتبااقی  روا و گارا( منطقاه  رویکارد  باه   )متعلّ ابزاری روا از تلفیقی ،رو پیش نوشتار شناسیروا

 ،نظاری  مباانی  ،پاژوهش  اپیشاین  براسااس  ،حاضار  پژوهش پایایی و روایی به ادامه،در است. بوده یندگرا(فرا رویکرد

   .شود می پرداخته موجود هایترربه و مشاهدا 

 ساوی باه  حرکات  و گرایاناه اثباا   دیادگاه  از عباور  باا  مختل  هایرشته پژوهشگران ر،اخی هایسال در سوییاز 

 و تاتای  هایپیچیدگی دلیلبه ،دیگر سویاز .اندداده نشان بیشتری تمایل کیفی پژوهش انرام به ایانهتفسیرگر دیدگاه

 در .اسات  بوده پذیرترانعطاف و ترمناسب کیفی پژوهش موارد بسیاری در نیز زیستیمحیط علوم ایرشتهبین ماهیت

 اقمیناان  اامّ شود می استفاده اقمینان ضریب رآوردب و تدقّ ارزیابی منظوربه آماری هایآزمون از یکمّ هایپژوهش

 جهاان  ادراک شاناخت  نگااری، ماردم  مطالعاا  هادف  دارد. گرایاناه نسابی  مفهاومی  کیفی، هایپژوهش در روایی از

 .اسات  ها(آن هایتالیّفعّ پراکنش و شیوه نوع، لامث برای) خاص ایپدیده دربارة کنندگانمشارکت منظراز اجتماعی

 و )رودگرمای  دهناد مای  ارائاه  پاساخی  نظار،  ماورد  زمیناا  از خاود  تهنیت براساس نندگانکمشارکت کهیاگونهبه

 ارتقاای  هاای روا از اساتفاده  بیشاتر  هاایی، پژوهش چنین در رو،ازاین ( 9319 همکاران، و رنربر  9313 اکبرزاده،

 مشااهدة  پاژوهش،  محایط  باا  مساتمر  طتباار (9 است: شرح این به هاآن ترینمهم خالصا که است نظر مورد روایی

 دمتعادّ  ابزارهاای  و هاا روا از اساتفاده  (2  منطقاه  فرهنگی - اجتماعی شرایط با پژوهشگر عمی  آشنایی و میدانی

 بساندگی  و مناد هدف انمون انتخاب (4  کوچک انمون و موردی امطالع (3  موازی هایداده کسب و داده آوریجمع

 بااا آن بااازبینی و پژوهشااگر وساایلابااه هاااداده قبقااا  سااازیخالصااه (3 و اتیالعاااقّ اشااباع تااا گیاارینمونااه

 و کاارگیری به دلیلبه (.9364 علیزاده، و هیقیف  9361 همکاران، و نشاننیک  9319 زاده،)عباس کنندگان مشارکت

 و ماواد  بخاش  در داینا فر ایان  اسات.  یافته ارتقا مطلوبی حدّ به العا اقّ تصحّ ،حاضر پژوهش در موارد این رعایت

 .است شده بیان لمفصّ قوربه هاروا

 رامونشاان، پی و شاده حفاظات  منااق   در «کاارتوگرافی  و اخاال   اجتمااعی،  نظریا» و «کارتوگرافی نشانگی نظریا»

 و شناساایی  ،هاا نظریاه  ایان  برپایاا  (.2394 اساتی، ک  9112 )هارلی، است مشارکتی سازینقشه کارگیریبه مبنای

 از پایادار  اساتفادة  و حفاظات  بهتار  ریازی برناماه  منظوربه مردم ازدیدگاه سرزمین جمعی هایارزا دارمکان تعیین

 ،9کرنای ) اسات  داشته را قبول قابل روایی و هشد انرام جهان مناق  برخی در نزدیک و مشابه هایروا با ،سرزمین

 حفاظات  درزمیناا  ویژهبه یادشده شناسیروا .(2339 همکاران، و 3توپال  2338 ،2کرابتری و دیسیکوبولوم  2333

 منظاور باه  عملای  کاربردپاذیری  و پذیریتعمیم لحا به هم و بوده استفاده و تقاضا ردمو هم زیست،محیط مشارکتی

                                                                                                                                                                          
1- Kearney 

2- Dicicco-Bloom & Crabtree 

3- Toupal 
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 کاساتی،   2394 فااگرهولم،  و بارون   2398 همکااران،  و گاومز  )رامیاز  اسات  داشاته  پایایی ،دیگر موارد در استفاده

  2392 والاز،  و سایرب   2393 همکااران،  و ژاناگ   2393 همکااران،  و 9لاین مک  2394 ان،همکار و پالومو  2394

 نیسات   دیگار  موارد در مشابه هایداده کسب معنیبه پایایی این که است تکر به زمال (. 2333 ،2تالن  2334 ستار،

 روازایان  دارد  را خاود  خاصّ شرایط موردی، مطالعا هر زیرا است  پژوهش شناسیروا تعمیم قابلیت یامعنبه بلکه

 دیاد از هاآن هایشاخصه و مکانی هایارزا انواع لحا به تواندمی کشور، دیگر هایدهستان در مردمی استفادة پهنا

 باشاد  داشاته  نظار  مورد شدةحفاظت منطقا به نسبت متفاوتی جواریهم و پوشانیهم و بوده متفاو  ی،محلّ جوامع

 د.سااز مای  فاراهم  ریازان برنامه برای سرزمین از استفاده به نسبت یمحلّ جوامع ادراک ارةدرب را متفاوتی شناخت که

 زایشافا  تعارضاا ،  دامناا  کااهش  برای یمحلّ جوامع با گفتگو سازیساده به آینده در دنتوانمی هاییپژوهش چنین

 کااربری  تخصایص  ا تصامیم  آوریتااب  نهایات در و حفاظات  در مستمر مشارکت انگیزة تقویب حفاظت، با سازا

   د.کن کمک حفاظت و توسعه میان اراضی

 گیرینتیجه
 شناساایی  نیازمناد  چیاز هر از پیش سرزمین، حفاظتی اهداف  تحقّ برای اجتماعی حمایت افزایش و مشارکت جلب

 داناش  سبراسا یمحلّ جوامع زیرا  است هاآن رفاه حفظ منظوربه یمحلّ جوامع نیاز و هتوجّ مورد هایعرصه دارمکان

 هساتند  رمتصاوّ  هاایی ارزا یاا  ارزا و باوده  قائال  هاویتی  ،یمکان هر برای ،پیرامون محیط از خود ادراک و تهنی

 و 8هاسالت   2393 همکااران،  و لینمک  2393 همکاران، و 3ریر  2393 همکاران، و 4بان  2394 همکاران، و 3)ویال

 تواناد مای  کاه  مزایایی درک شده،حفاظت مناق  حفاظتی نقش ایفای منظوربه و اساس همین بر (.2393 همکاران،

 هاای ارزا از یمحلّا  جواماع  داناش  اسات  الزم اقدامی، هر از پیش بنابراین است  مهم ،باشد یمحلّ جوامع پشتیبان

 قابال  هاای ارزا دارمکان شناسایی .دشو تحلیل و آوریجمع شدهحفاظت مناق  پیرامون و درون هایعرصه مکانی

 شاده حفاظات  منااق   ریازی برناماه  ما مقدّ از جزئی مثابابه باید مشارکتی، سازینقشه با محلی جامعا برای درک

   .شوند داده قرار هتوجّ مورد

 منرار  نگااری، ماردم  ابزارهای سایر و مشارکتی سازیهنقش کارگیریبه ،حاضر پژوهش یهایافته و بحث راساسب 

 شاناخت  محدودة بسط مطالعه، این افزودة ارزا و محصول ترینمهم .است هشد جدیدی العا اقّ و هاداده خل  به

 و منااق   شاامل  دارمکاان  نگارا  ایان  .است جامعه تواقعیّ بر منطب  ینگرش ایراد با سرزمین از ریزبرنامه فیایی

 در صای مشخّ منااق   در و مردمای  اساتفادة  پهناا  نزدیکی در دنا شدةحفاظت منطقا درون (9 است: بوده زیر موارد

 همچناین  (2 .شاده( حفاظت منطقا درون حفاظتی غیر ارزا با )مناق  است فرهنگی و اقتصادی هایاستفاده نفوت

 بار  افازون  (3 دارد. وجاود  شدهحفاظت منطقا بیرون در حفاظتی ارزا با صیمشخّ مناق  ی،محلّ مردم تهنیت در

 از خاار   در هعماد  قاور باه  کاه  اسات  بررسی ابلق مردمی استفادة پهنا عنوانبا دنا دهستان از وسیعی مناق  این،

 .دارد اکوسیساتمی  چندگاناا  یا دو عملکردهای هاییبخش در مردمی استفادة پهنا (4  است دنا شدةحفاظت امنطق

 مبتنای  کاه  دهدمی ارائه ریزبرنامه به مکان دربارة را متفاوتی نگرا و گسترده یشناخت مناق ، این تمامی تشخیص

 محایط  باه  نسابت  دناا  دهساتان  گااهی سکونت جوامع دیدگاه درک است. مادری سرزمین از مردم فیایی ادراک بر

                                                                                                                                                                          
1- McLain 

2- Talen 

3- Villa 

4- Ban 
5- Reyers 

6- Haslett 
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 حفاظات  و سارزمین  از پایادار  استفادة منظوربه اراضی کاربری تخصیص و فیایی ریزیبرنامه پشتیبان خود، پیرامون

 .بود خواهد آینده در مشارکتی

 و ریازی برناماه  بهباود  منظاور به محتوا با آن رویا تناسب و سرزمین شناخت شناسیروا شدنترمانع و ترجامع 

 هتوجّا  بایاد  هالبتّا  اسات   گراترکیب هایشیوه بسط مستلزم شده،حفاظت مناق  پیرامون و درون سرزمین مدیریت

 از هدفمناد  اساتفادة  و شاده حفاظات  مناق  پیرامون و درون زمانهم دیدن شامل تنها گرایی،ترکیب این که داشت

 بار  کای متّ جدیاد  هاای نقشاه  ایان  دیگاری،  مطالعا  در است مزال بلکه نیست  العا اقّ آوریجمع عمتنوّ ایابزاره

 گیاری تصمیم و بازنگری تحلیل، ایحرفه ریزانبرنامه دیدگاه بر کیمتّ متداول هاینقشه کناردر یمحلّ جوامع دیدگاه

 فاراهم  آن، از حفاظت و سرزمین از پایدار ةاستفاد در یلّمح جوامع الفعّ رفتار برای زمینه ترتیب این به د.نشو نهایی

 ارزیاابی،  محاور دولات  شاکل  یاباد. مای  گارایش  گاری تساهیل  حالات  به ایمشاوره حالت از ریزبرنامه رفتار شود،می

 یات تقو اصاالحی  هایاقدام و متناسب تدابیر اجرای با رتفکّ مبانی ارتباط نهایتدر و شودمی محورمردم و محور زمینه

 همچناین  و دناا  شادة حفاظات  منطقاا  پیراماون  هاای دهستان سایر برای حاضر پژوهش شیوة کارگیریهب د.شومی

 اسات  امیاد  .شاود مای  پیشانهاد  و اسات  شایساته  کشاور  شدةحفاظت مناق  سایر پیرامون هایبخش و هادهستان

 پیراماون  و درون مادیریت  در یلّمح جوامع توانمندسازی و آموزا شناسایی، فرصت مشارکتی، سازینقشه کمک به

 اسات.  آیناده  در نوآورانه هایحلراه اجرای و ارائه برای هاآن مشارکت ساززمینه خود که شود فراهم حفاظت مناق 

 هاای اساتفاده  و حفاظات  میاان  گفتماان  در اهاالی  مشارکت عملی جلب مشترک زبان کنندةمهیا هم روشی، چنین

 یمحلّا  جواماع  داناش  از یادگیری ساززمینه هم و است سازینقشه بخشوعیتمشر نظری لحا به مه است، مردمی

   .است

   منابع

 و زیسات محایط  حفاظات  ساازمان  .مرکازی  زاگارس  کوهساتان  پایادار  اتوسع و حفاظت ابرنام (.9313) شیرین ابوالقاسمی،

 معارف. تهران: .زیست محیط جهانی تسهیال  صندو 

 تهاران:  .دناا  مدیریتی آبخیز امنطق جامع مدیریت ابرنام (.9313) بویراحمد و کهکیلویه استان زیستمحیط حفاظت کلّ ةادار

 زیست.محیط حفاظت سازمان

 از حفاظات  سازمان تهران: .مرکزی زاگرس امنطق در زیستی شاخص هایگونه از حفاظت دستورالعمل (.9318) دامون انرمن

 .زیستمحیط

 (.9319) نسایم  بهرامای،   محمادعلی  ،سالیمانی   علیرضاا  ،خوشادل   مهاوا  ،یصلصاال   اکبار علی دوست،ح   هادی رنربر،

 ،ایاران  اساالمی  جمهاوری  ارتش پزشکی علوم دانشگاه امرلّ .شروع برای راهنمایی کیفی: هایپژوهش در گیری نمونه

93 (3،) 236-233.   

 تکنولاوژی  و علاوم  فصالناما  زیساتی. محایط  علاوم  برای کیفی تحقی  راهکارهای (.9313) عباس اکبرزاده،  پژمان رودگرمی،
 .839-893 (،9) 98 ،زیستمحیط

 .34-91 (،9) 23 ،کاربردی شناسیجامعه کیفی. تحقیقا  در پایایی و اعتبار بر تأمّلی (.9319) محمد زاده،عباس
 ،دیلگاان  مرتاع  یای دارو و خاوراکی  هاای گونه نگاریمردمهگیا (.9313) حسین بارانی،  غالمعلی حشمتی،  محمدرحیم فروزه،

 .921-931 (،9) 4 ،ایران شناسیانسان هایپژوهش .بویراحمد و کهگیلویه استان

   .91-3(، 1) 3، فرهنگ سازمانی مدیریت(. روایی در تحقی  کیفی. 9364علیزاده، محسن )  فقیهی، ابوالحسن
 امطالعا  پساتانداران،  ایگوناه  عتناوّ  و غناا  ربا  شدهحفاظت مناق  شکل و اندازه ثیرأت (9314) راحله باقری،  منصوره ملکیان،

   .243-233 (،2) 26 ،جانوری هایپژوهش امرلّ .بویراحمد و کهگیلویه استان موردی
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 و جغرافیاا  .بویراحماد  و کهکیلویه استان اقلیمی نواحیخرده گیریشکل در هاناهمواری نقش بررسی (.9314) مرید منتظری،
 .96-9 (،43) ،توسعه

 کیفای.  پاژوهش  در روایای  رویکردهاای  بار  تحلیلای  (9361) احمدرضاا  اصافهانی،  نصار   رضاعلی نوروزی،  قای ش نشان،نیک

 .983-949(، 82) 98، شناسی علوم انسانی روا

   .33-34 (،43) 99، اقالعا  جغرافیایی سپهر. دنا و اکوتوریسم (.9369) وارثی، حمیدرضا

 قلم. آوای تهران: .سرزمین از استفاده ریزیبرنامه در ارزیابی و سنرش (9318) نگار زاده،قیب  احمدرضا یاوری،
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