
 

  85 تا 75 صفحه از ،1390 زمستان و زييپا ،4 شماره ،2 سال ست،يز طيمح يها پژوهش
  

  د بر يشده با تأك  در مناطق حفاظتيعي منظرطبياصول طراح
  )IUCN)1 يارهاياصول و مع

  
 

  3زاده وسفي  سارا پور،2*يال احمدي فر،1انيدكتر محمدرضا بمان
  

  مدرس تيترب دانشگاه ،يمعمار و هنر دانشكده اريدانش1
  مدرس تيترب دانشگاه ،يمعمار و هنر دانشكده ،يمعمار يادكتر پژوهشگر 2
  مدرس تيترب دانشگاه ،يمعمار و هنر دانشكده منظر يمعمار ارشد يكارشناس 3

  
  )12/10/1390: بيتصو خيتار ؛29/8/1389: افتيدر خيتار(

  
 دهيچك
ف يبخش آن تعر   نجات يعت و حت  يعنوان حافظ طب   دگاه انسان به  يك د يعت وجود دارد كه در      يا طب  ب   متفاوت در رابطه انسان    دگاه كامالً يدو د 

هـا و   زهيـ ن، اهـداف و انگ ي بنـابرا .شـود  ير مـ ي تـصو ييسودجو -يگر مداخله عت ويم طبيدگاه دوم انسان عامل تجاوز به حر      يشود و در د     يم
 يبـا توجـه بـه گـستردگ    . گر متفـاوت خواهـد بـود   يكـد يار بـا  يز بـس يـ شود ن يمعت مطرح  ي از طب  يبردار   توسعه كه به منظور بهره     يها  طرح
ازمند حفاظت، ي در جهان كه نيعيفرد طب  مناطق منحصر به  يين و شناسا  ييم به تع  ي تصم يالملل  ني ب يها و نهادها     سازمان ،عتي طب يها  بيتخر

كـه   اديـ  زيع و با ارزش حفـاظت ي وس يشده به عنوان اراض      حفاظت ن، مناطق يبنابرا. اند  دهكر ، است ي جهان يراثيعنوان م   به ي و معرف  ينگهدار
   .شوند يف ميرد تعرين قرار بگينده هر سرزمي آيها د مورد استفاده نسلي كه بايراثيعنوان م  آن و بهيستي زيها منظور حفظ تنوع گونه به
ن مناطق ي منظر در اين اصول طراحيي و تبيعيطب در حفاظت از منابع IUCN يها دگاهين ديدتري طرح جديپژوهش حاضر كه در راستا در

ج حاصل از   ينتا. است    استفاده شده  يلي تحل -يفيق توص ياست، از روش تحق      ن سازمان شكل گرفته   ي ا ي ارائه شده از سو    يارهايد بر مع  يبا تأك 
ا و مرمـت    يـ ، اح ييـ گرا   بستر، بـوم   ي و فرهنگ  ي، اجتماع يكيژه اكولوژ ي و يها   بر ارزش  ي از آن است كه تمركز و انطباق طراح        يپژوهش حاك 

  .استن مناطق ي اي در طراحي مناطق از اصول اساسيكي اكولوژيها ييبايت زيش و تقوي با هدف نماي و طراحيكي اكولوژيها ارزش
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  سرآغاز
 هـاي  محـيط  و طبيعـي  هـاي  محـيط  از متـشكل  زيست محيط
 هاي فعاليت بستر همواره طبيعي يها محيط و است ساخت انسان
 محيط بر انساني هاي فعاليت رو اين از .اند آورده فراهم را انساني
 ايجـاد  بنـابراين . انـد  پذيرفتـه  تأثير آن از و گذاشته تأثير طبيعي
 غيرمستقيم يا ،مستقيم طور هب طبيعي، محيط در تغييري هرگونه

 عـت يطب بـا  انسان رابطه در. گذارد مي تأثير انساني هاي محيط بر
 انـسان  همـواره  بشر كران، كي در«. دارد وجود يكران دگاهيد دو

ـ  ،يتكـامل  خيتار به اعتنا يب محور  و انـسان  يوابـستگ  از خبـر  يب
 شيخـو  راه سـر  بر كه پروردهنا فرهنگ يب او، دوستان و متحدان

ـ د كنـد،  يم نابود را زيچ همه  گـاه يجا مـورد  در آن متقابـل  دگاهي
 موضـوع  كـردن  نهواژگو با دگاهيد نيا. دارد يكمتر تيقطع انسان
 اسـت  گانـه ي يا گونه فقط نه انسان كه كند يم هيتوج نيچن حق،
 نيچن. دارد نابرابر يا بهره زين يآگاه خود و شعور موهبت از بلكه
 همـه  و زيـ چ همـه  بـا  وحـدتش  و شيخو گذشته به آگاه يانسان

 نقش و رود يم شيپ به درك، از برخاسته احترام با زنده موجودات
 بـر  ديـ تأك بـا . )1386 ،هارگ مك( »ديجو يم را شيخو خالقانه

 عـت يطب از برخاسته انسان نيا كه داشت اذعان ديبا دوم، دگاهيد
ـ  كـه  يعيطب منظر در فقط  و فرهنـگ  از يروشـن  و واضـح  يتجل

 بـه  را خـود  مضطرب و خسته روح است، يانسان فيلط احساسات
. كند يم ستجوج را شيخو گمگشته تيهو و خواند يم فرا آرامش

 يهـا  چرخـه  و تمير با را ما از ياريبس عت،يطب با تماس« كه چرا
 وجانوران اهانيگ يزندگ چرخه اي ،مد و جزر فصول، رييتغ ،يزندگ

 همـواره  يعيطب بستر«نيهمچن ).1382 ،بل (»سازد يم هماهنگ
. است يفرهنگ يواال يها ارزش با يتمدن يها انونك دهنده شكل

ـ ا در ختاللا هرگونه ديترد يب  افتـادن  خطـر  بـه  باعـث  بـستر  ني
ـ ن آن بر گرفته شكل يها نشانه تيماه  يشـكل  بـه . دشـو  يمـ  زي

ـ  گرفته شكل روابط زدن برهم صورت در تر، گسترده  يمايسـ  نيب
 هـر  در نهفتـه  يها ارزش ن،يسرزم هر يفرهنگ يمايس و يعيطب
). 1386 ،يعيشف و يبهبهان يرانيا (»دشو يم مخاطره دچار سو دو
 يعــيطب يهــا طيمحــ بــه معقولنــا يتجــاوز بــا انيــآدم روزهامــ
. انـد  گماشته همت عتيطب با خود رابطه نگسست به شان، يرامونيپ
ـ و ،يعـ يطب يهـا  جاذبه از بردن لذت است، مسلم نچهآ  انـسان  ژهي

 يهـا  جاذبـه  و رمنـاظ  هـا،  گـستره  ياصل دار راثيم انسان و تاس
 بـا  انـسان  كه ستا ييها يژگيو يعيطب يها جاذبه«. است يعيطب

. اسـت  آن درك بـه  قـادر  حواس گريد با و مشاهده به قادر چشم

 يعيبـد  ياندازها چشم ،يتفرجگاه منابع از تهدس نيا يها يژگيو
. شـود  يم تيرضا احساس و انسان يروح امشآر موجب كه است
 و ياهيـ گ پوشش آب، منابع تيوضع ،يتوپوگراف همچون يعوامل

 يعـ يطب مناظر ييبايز و تيفيك در ،)1384 ،كار دانه( »وحش اتيح
 عنـوان  بـه  يعيطب مناظر از حراست و حفاظت .دارند تياهم اريبس

 زيحـا  اريبـس  آن بـه  متـأخر  يهـا  نگـرش  در نيسرزم يها ثروت
ـ  هياتحاد عنوان به IUCN راستا نيا در .است تياهم ـ  نيب  يالملل

 تحـت  جهـان  در را يمنـاطق  ،يعـ يطب منابع و عتيطب از حفاظت
 دخالـت  دامنه نكهيا. كند يم فيتعر »شده حفاظت مناطق« عنوان

 تـوان  يمـ  ايآ و باشد تواند يم چقدر شده حفاظت مناطق در نسانا
ـ ا در يتـصرف  و دخل اي ،التيتسه يطراح توسعه، به  منـاطق  ني

 در توسعه و يحفاظت اصول چارچوب در IUCN يسو از پرداخت
  . است  شده مطرح شده حفاظت مناطق
ـ د نيدتريجد طرح يراستا رد حاضر پژوهش  IUCN يهـا  دگاهي

ـ ا در منظـر  يطراح اصول نييتب و يعيطب منابع از حفاظت در  ني
 شكل سازمان نيا يسو از شده ئهارا يهااريمع بر ديتأك با مناطق
ـ تحق روش از آن در كـه  نوشتار نيا ب،يترت نيبد. است  گرفته  قي
 منظـر  ميفـاه م يخوانباز به ابتدا شده، استفاده يليتحل -يفيتوص
 حفاظـت  از نظـر  مورد اهداف و پرداخت خواهد شده  حفاظت و يعيطب
 بـر  ديـ تأك بـا  ادامه در. داد خواهد قرار قيتدق مورد را مناطق نيا

 حفاظت مناطق در منظر يطراح اصول شده، يبررس موارد يتمام
  .شد خواهد هئارا مناطق، نيا در يحفاظت اهداف هيپا بر شده

  
  )2(يعيطب نظرم
 حركـت   كـه  واقعي و  فيزيكي جامد، ، مادي  است  تصويري نظرم«
  وسـيلة   به را  آن انسان  حال عين در  ولي كند نمي  عمل ندارد،  ذاتي 

 بـر  بسياري تأثير حواس  اين از  يك هر. كند مي  درك خود حواس
 ياحـساسات « ).1381 ،يالهـ  فيس (»دارند محيط از بيننده  برداشت

ـ  يهـا  جنبـه  بـر  مـشتمل  نـد ك يم دجايا نظرم توسط كه  و يذهن
 بـودن،  يعيطب و بكر باز، مكان از هراس ،يگشودگ مانند اند يفيك
 و آرامـش  سـكوت،  بـسته،  مكـان  از هراس ت،يميصم ،يپناه يب
 مختلـف  اتيخـصوص  تـداخل  اثر در رهايمتغ نيا از كيهر ره،يغ
 فـوق  فيتعـار  بـه  توجه با نيبنابرا. )1382 ،بل(» شوند يم جاديا
 در مـا  كه است طيمح از قسمت آن منظر« كه داشت اذعان دياب

. ميكنـ  يمـ  درك را آن راكاتمـان اد واسـطه  بـه  و بوده ساكن آن
ـ  ياضاف يارياخت موضوع عنوان به اي ،ميزيبگر آن از ميتوان ينم  اي
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ـ  نگاه آن به فراغت اوقات گذراندن يبرا ييفضا ). همـان  (»ميكن
 يمفـصل  حاتيتوضـ  دهخـدا  هنام لغت عت،يطب واژه فيتعر در اما

ـ ا متفاوت ريتعاب انيم از كه آورده  و فالسـفه  علمـا،  نـزد  واژه ني
ـ تعر نيا در است، توجه مورد كه يمفهوم عارفان : گنجـد  يمـ  في

 پـنجم  بـاد  آتش، آب، خاك، عنصر چهار« از است عبارت عتيطب
 اسـت،  افالك جوهر آن و) است (ريناپذ استحالت عتيطب قدما نزد

 »باشـد  آتـش  و آب و بـاد  و خـاك  كه گريد عتيطب چهار مقابل
 عـت يطب« ديشـا  كـه  گفـت  تـوان  يمـ  واقـع  در. )1385 ،دهخدا(
 اي ،بشر اي ،جهان كه يذات يروين باشد، زبان در لغت نيتر دهيچيپ

 شـامل  توانـد  يم كه يماد جهان همان كند، يم تيهدا را دو هر
 يبازتاب را ودخ يانسان يها فرهنگ كه آنجا از. نباشد اي ،باشد بشر
 يا نهيآ عتيطب مورد در ها آن يها دهيا نيبنابرا دانند يم عتيطب از
ـ د مطـابق . )1384 ،رنياسـپ ( »استآنه فرهنگ از  گـر يد يدگاهي
 نداشته دخالت آن آوردن ديپد در انسان كه است يزيچ عتيطب«

   (Andrews, 2003).  »باشد
 و حــضور از دور بــه وســتهيپ كــه اســت يمنظــر ،يعــيطب منظــر
ـ ا مطـابق . باشد يانسان يها دخالت ـ تعر ني  ،يعـ يطب منظـر « في
 و نگرفتـه  قـرار  يانـسان  يها تيفعال ريتأث تحت كه است يمنظر
 و زنـده  موجـودات  تمـام  كـه  نـان آنچ است، بكر و نخورده تدس

. باشـند  داشـته  را ييجـا  جابـه  و رييتغ يآزاد آن يعيطب يها جلوه
 ،رزنـده يغ يعيطب يها جلوه شامل صرفاً است ممكن يعيطب منظر

 يخيتـار  مدت يبرا كه يمكان ،باشد دو هر اي و زنده موجودات اي
ـ  و بـوده  يعيطب يها انيجر كنترل تحت يطوالن اريبس  از دور  هب

 يتـ يروا يعـ يطب منظـر  واقـع  در. باشد يانسان يها دخالت كنترل
 و صفحات. اند كرده خلق را آن كه ييروهاين متقابل ريتأث از است
 آن وجود با. اند شده گسترده انسان وجود و حضور از قبل آن بستر
 قـرار  نانـسا  حـضور  ريتـأث  تحـت  كـه  نيزم در يمكان افتني كه

 خـود  حـال  به كه يمكان هر است، ممكنريغ باًيتقر باشد، نگرفته
 بـه  توانـد  يمـ  ،دشـو  دهيبرچ آن از يانسان يها تيفعال و شود رها
 فيتوصـ  منظـور  بـه  يعـ يطب مهين واژه. بازگردد خود يعيطب ظرمن

 و هـستند  عـت يطب يروهـا ين ريثتـأ  تحـت  كـه  اسـت  ييمنظرها
 »نــدثرمؤ اهــآن چهــره ريــيتغ در يانــسان يهــا تيــفعال نيچنــهم

(Fernandes, 2000). ـ د نگرش نيا با تقابل در  يگـر يد دگاهي
 بـه  و كنـد  يم فيتعر انسان با تنگاتنگ ارتباط در را يعيطب منظر
 بـه  را طيمحـ  دانسته توان يم ايآ« كه پردازد يم پرسش نيا طرح
ـ شا كه داد رييتغ يا گونه  ريسـا  و انـسان  يبـرا  يشتريـ ب يستگي

 واقع در. )1386 ،هارگ مك( »باشد؟ داشته جهان زنده موجودات
 انسان دخالت ينوع ازمندين شيب و كم بودن، يعيطب يبرا منظر«

 و ارزش بــا يزهــايچ بتــوان آنكــه يبــرا حــال نيعــ در اســت،
 آن با همراه ديبا آورد، دست به عتيطب از را نظر مورد محصوالت

 يمنظرها «گريد سخن به. )1382 ،بل( »كرد كار آن ضد بر نه و
ـ هو بـه  دادن شكل در كه هستند انسان يزندگ بستر، يعيطب  تي

 خلـق  در انـسان  بخـش  الهام منبع خود و مؤثرند تمدن يفرهنگ
  ).1386 ،يعيشف و يبهبهان يرانيا (»هستند رامونشيپ

ـ د كـه  شود يم منجر عتيطب به دهيچيپ اريبس واژه فيتعر  و دگاهي
ـ تعر زيـ ن آن يايـ اح اي ،حفاظت ،يبردار بهره نگرش  در .شـود  في
 سـو  كي از رنديگ يم قرار گريكدي با تقابل در كه شنگر دو واقع

 معتقـد  و ديسـتا  يمـ  انـسان  حضور از يعار را عتيطب به نگرش
ـ  دسـت  آن بـه  نانـسا  را آنچه« است » شـد  خواهـد  خـراب  دبزن

 عـت يطب كنـار  در انـسان  حضور گريد يسو از و) 1384 رن،ياسپ(
 مطـابق . دارد مدافع يدگاهيد بخش نجات يحت و يحام عنوان به
 منظـر  از خـود  درك و شـناخت  بـردن  باال با توان يم نگرش نيا

 بـه  زيـ ن را عـت يطب يسرپرسـت  ،يآزمند از كردن يدور و يعيطب
 عيوسـ  دامنـه  بـه  توجـه  بـا  روزهامـ  رسد يم نظر به. گرفت عهده
 اسـت  ازين عت،يطب از انسان هيرو يب يها يبردار بهره و ها بيتخر
. شـود  دوبـاره  يفـ يتعر آن در انسان نقش رابطه و عتيطب واژه تا
 كـه  وحش اتيح قالنهعا تيريمد و حفاظت يبرا بشر« يراست به
ـ ز مقـدار  بـه  گونـاگون  عوامل اثر در اكنون هم آن ستگاهيز  يادي

 ،متحـد  ملـل  سـازمان  (»دارد خـاص  يتيولئمـس  است شده نابود
 سرچـشمه  عنـوان  به عتيطب حفظ مسئله«گريد ييسو از). 1972
 و چـالش  عرصـه  مقـدس،  مـأمن  گـار، آموز مالء، و بستر ،يزندگ
ـ ا مـا،  خود نفس در آن ناشناخته همزاد يابيباز همه از تر مهم  ني

 .دارد تيـ اهم اريبس ،)1386 ،هارگ مك (»است يمعن سرچشمه
 ،يعـ يطب منـابع  و عـت يطب از حفاظـت  يراستا در و نهيزم نيا در
ــاطق« ــت من ــده حفاظ ــه »ش ــور ب ــه از حفاظــت منظ ــا جاذب  و ه
ـ و يهـا  ارزش و طيشـرا  ،يعـ يطب يها ستميكوسا  ،ياقتـصاد  ژهي

 نيهمچنـ  و يعـ يطب مناظر و ها گستره يخيتار و يفرهنگ ،ياجتماع
  . گرفتند شكل يعيطب مناظر نيا يعنوم و يماد توان يارتقا

  
  )3(شده حفاظت مناطق

ـ تعر يبروشـن  ييايجغراف يفضا شده،  حفاظت منطقه«  شـده،   في
ـ طر از كـه  اسـت  شده تيريمد و افتهي  اختصاص شده، شناخته  قي
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 بلنـد  حفاظـت  بـه  يابيتدسـ  يبرا گريد مؤثر لهيوس هر اي ،يقانون
 و هــا تمسيــاكوس گــرفتن خــدمت بــه قيــطر از عــتيطب مــدت
 در. (IUCN, 2008) است دهش نييتع بستر يفرهنگ يها ارزش
ـ ز يحفاظت ارزشبا عيوس نسبت به ياراض به مناطق نيا واقع  ادي
ـ ز و ياهيگ يها شگاهيرو ياياح و حفظ هدف به كه  يهـا  ستگاهي

 و نيبزرگتــر و دشــون يمــ اطــالق شــوند، يمــ انتخــاب يجــانور
 بـه  نـده يآ يهـا  نـسل  يابر توان يم كه هستند يراثيم نيتر يعال
 نيتـضم  منظور به سو كي از مناطق نيا. )1 هينما (گذاشت يجا

 يمعنـو  و يماد يها ثروت يتمام و عتيطب به ندگانيآ يدسترس
 ،يكيولـوژ يب تنـوع  از تيحما يبرا گريد ييسو از و آن از حاصل
ـ آ در .اند گرفته شكل ،يعيطب يها گستره يطيمح و يفرهنگ  نيي
 بـه  شده حفاظت مناطق فيتعر رانيوز أتيه همصوب يياجرا نامه
  : است آمده ريز گونه

 جنگل از اعم يطبيع منابع از اي محدوده به شده حفاظت منطقه«
 لحـاظ  از كـه  شـود  مـي  اطالق كوهستان و آب و دشت و عمرت و

 يـا  و حفـظ  يـا  ،وحـشي  رانجانو نسل تكثير و حفظ اي و ضرورت
ـ ا داراي آن طبيعـي  وضع ها رستني ياحيا  و بـوده  خاصـي  تهمي

 نيبرابنـا . )1354 ،وزيـران  أتيـ ه( »گيـرد  مي قرار حفاظت تحت
 يها  برنامه ي اجرا ي برا ي مناسب يها طيمح« شده حفاظت مناطق
انجـام  . نـد يآ ي به شمار مـ    يستيط ز يمح يها  و پژوهش  يآموزش
 ي و اقتــصادي مــصرفيبــردار  و بهــرهي گردشــگريهــا تيــفعال

ت يريراسـاس طـرح جـامع مـد        هـر منطقـه و ب      يمتناسب با نواح  
ـ ز طيمحـ  حفاظت سازمان پورتال(» مناطق، مجاز است    در). ستي

 ،يعـ يطب منـابع  و عتيطب از حفاظت يالملل نيب هياتحاد راستا نيا
 دسـت  و بكر عتيطب .1 ز،يمتما دسته 6 به را شده حفاظت مناطق

 منظــر .4 ،)6(يعــيطب اثــر .3 ،)5(يلــم يهــا پــارك .2 ،)4(نخــورده
ـ ز تيريمـد  منطقـه  .5 ،)7(شده حفاظت  منـاطق  .6 و )8(هـا  گاهستي
   .كند يم ميتقس) 9(يعيطب منابع از داريپا استفاده با شده حفاظت

 شـده  ذكـر  )1( ريتصو در مناطق نيا بودن يعيطب درجه و زانيم
 منـاطق  از هركدام اهداف و فيتعر ،)1( جدول در نيهمچن .است
  .تاس گرفته قرار قيتدق و يابيارز مورد فوق،
شده در سراسر جهان      از مناطق حفاظت   3/2ل حاضر، حدود    در حا 

انـد و حـدود     قـرار گرفتـه  IUCNده ئه ش متفاوت ارايها در گروه 
 يهــا جــا يبنــد مين تقــسيــن منــاطق، هنــوز در ايــاز ا% 4/33

 مختلف منـاطق حفاظـت      يها ن شده گروه  ييدرصد تع . اند نگرفته
  . ت آمده اسش درينمابه ) 1(شده در نمودار  

  
 مناطق مختلف يها گونه بودن يعيطب درجه): 1 (ريتصو

  IUCN, 2008) ( :مأخذ شده حفاظت
  

 شده حفاظت مناطق در منظر يطراح اصول
ــتيطب ــر و ع ــيطب منظ ــه يع ــدل ب ــا ارزش لي ــز رد شيه  مرك

 مناسـب  يطراحـ  و يزير برنامه يبرا منظر طراحان يريگ ميتصم
 بـه  مناسـب  يطراحـ  و حيصح يزير برنامه واقع در. رديگ يم قرار
 مـورد  يها حوزه از ممكن يها استفاده به دنيبخش تينيع يمعنا
 يتـأمل  و نگـرش  ماننـد  بـه  تـوان  يم را منظر يطراح. است نظر

 اصول به هيتك با كه دانست ينرامويپ عتيطب و طيمح به آگاهانه
 تـوان  ارتقـا  منظـور  به يطيمح و ييفضا يها ارزش از يمحافظت
 شـكل  منطقـه  هـر  يفرهنگـ  و ياقتـصاد  ،ياجتماع ،يكياكولوژ

 سـازماندهي،  آگاهانـه  ينـد افر منظر، طراحي« يراست به. رديگ يم
 در. اسـت  منظر و محيط در فيزيكي تغييرات ايجاد و ريزي برنامه
 برانگيزاننـده،  جذاب، هايمنظر و محيط خلق منظر، يطراح واقع

 بـه  اول، وهلـه  در منظـر  طراحـي  رو نيا از. است پايدار و پرمعني
 شـناختي،  بـوم  عوامـل  ميان هماهنگي ايجاد يبرا يعامل صورت

 امـا . )1379 ،مـاتالك  (»ديآ يم حساب به فرهنگي و شناختي فن
 ،يعـ يطب تمسيـ اكوس يطراح در« كه است نيا تياهم زيحا نكته
 ريـ نظ ييهـا الگو و هـا  نـشانه  صيتشخ امكان ستيز طيمح زبان

 كـه  كنـد  يمـ  فـراهم  را نيزمـ  شـكل  و ياهيگ شيرو ها، آبراهه
 كـه  پنهان يهاساختار و ندهايفرا از را ما و كرده منتقل را ييمعنا
ـ ا در. سازد يم آگاه است، نهفته ها آن ريز در  بـه  نيزمـ  حالـت  ني

 هـا  فـرم  از اسـت  يا زهيـ آم و نـشده  يتلق يكيزيف يجسم عنوان
 مـورد  بـستر  در را عـت يطب رفتار يچگونگ كه ندهايافر و) هاالگو(

 نيبنـابرا . )1386 ،يعيشـف  و يبهبهـان  يرانيا( »كند يم انيب نظر
 ينـدها يفرا و الگوها يابيارز با عتيطب ررفتا يچگونگ به يابيدست
. كند انيب را عتيطب بستر در يطراح يهاراهكار تواند يم ،يعيطب
 گانه شش مناطق از هركدام در شده ذكر ياصل اهداف به توجه با
   رـاكث در يحفاظت يكردهايرو كه دشو يم مشخص ،)1 (جدول در
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   بستر، ياجتماع و يمعنو ،يستيز طيمح ،يفرهنگ يها ارزش از حفاظت با شده، حفاظت مناطق): 1 (هينما
  )نگارنده: مأخذ(. آورند يم فراهم را يعيطب مناظر ياياح موجبات

 مناظر

 يفرهنگ  يخيتار  يشهريعيطب

 نشده حفاظت مناطق شدهحفاظتمناطق

 و بكر عتيطب
   نخورده تدس

 يها پارك
    يمل

 اثر
    يعيطب

 منظر
    شده حفاظت

 تيريمد منطقه
   ها ستگاهيز / ها گونه

 با شده حفاظت منطقه
 منابع از داريپا استفاده

     يعيطب

 يها ارزش از حفاظت
 و يفرهنگ ،يعيطب

  يمعنو

 تنوع از حفاظت
 و يستيز يها گونه
 وحشاتيح

 يهادنيفرا از تيحما
 يطيمح

 حفاظت
   يعيطب يها ستمياكوس

 و عتيطب از حفاظت
   يعيطب منابع

 و مرمت
 مناظر ياياح

   يعيطب

 يها ارزش ياياح
 و يكياكولوژ

   يستيز طيمح

 يها ارزش ياياح
   يفرهنگ

 يها ارزش ياياح
   ياجتماع
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  شده  حفاظت مناطق مختلف يها گروه از حفاظت اهداف و فيتعار ):1( جدول
   مناطق
 شده حفاظت

 اهداف فيتعر

ــتيطب ــر عـ  و بكـ
 نخورده دست

 هـا  ارزش ،يستيز تنوع از حفاظت يبرا كه هستند يا شده حفاظت مناطق
 ذكـر  انيشـا . انـد  شـده  گرفتـه  نظر در بستر يشناخت نيزم مشخصات و

 راتشيتـأث  و يعيطب منابع از او استفاده انسان، ديبازد مناطق نيا در است،
 ديبا مناطق نيا نيهمچن. دشو يم محدود و كنترل شدت به منابع نيا بر
 يمعنـ  با تراكم در يبوم يها گونه از كامل يا مجموعه يدارا يطوركل به

 قيطر از ياصل تراكم آن به ها آن بازگرداندن به قادر اي ،باشند يكياكولوژ
 مهـار  مناطق نيهمچن. باشد محدود اريبس مداخالت اي يعيطب يندهايافر

 طيشـرا  از حفاظـت  يبرا كه ندهست شده حفاظت مناطق از يگروه نشده،
 .شوند يم حفاظت و تيريمد يعيطب

 پوشـش  يالگـو  از حفاظـت  بر مناطق نيا در
 يعمـوم  آمـوزش  توسعه و ها گاهستيز ،ياهيگ
 يهـا  ارزش واجـد  ييبسترها حفاظت نهيزم در
 .است شده ديتأك يعيطب

 يمل يها پارك

 يا نمونه كه دشو يم اطالق يعيطب منابع از يا محدوده به يمل يها پارك
 و يزنـدگ  وضـع  يشگيـ هم حفظ منظور به و اند يعيطب مظاهر از برجسته

 جانوران پرورش و ريتكث يبرا مناسب طيمح جاديا نيهمچن و آن يعيطب
 .رديگ يم قرار حفاظت تحت يعيطب طيشرا در ها يرستن رشد و يوحش

 ساختار با همراه يعيطب يستيز تنوع از حفاظت
 ينـدها يفرا از تيحما بستر، ياصل يكياكولوژ

 و يحــيتفر يهــا فرصــت يارتقــا و يطــيمح
 منظـور  به منطقه تيريمد نيهمچن و يآموزش
 بستر نظم يابقا

 يعيطب اثر

 از حفاظـت  منظـور  بـه  كـه  ند شده حفاظت مناطق از يگروه يعيطب آثار
 ،يتوپوگراف و نيزم يعيطب راتييتغ قالب در توانند يم كه ژهيو يعيطب آثار
 و هـا  كوه و غارها آبشارها، ها، رودخانه ،يشناخت نيزم يها يژگيو اها،يدر
 دايـ پ نمود ،يميقد يزارها شهيب مانند يستيز صيخصا و ها يژگيو يحت اي

 اگرچـه  منـاطق  نيـ ا كـه  داشت اذعان ديبا. اند شده داده اختصاص كنند،
 .هستند اريبس يديبازد يها ارزش واجد يول ندارند ياديز وسعت

 يمعنـو  و يعيبط خاص يها تيسا از حفاظت
 حفاظـت  همراه به بستر يفرهنگ يها ارزش و
 و يستيـ ز تنـوع  ،يعيطب خاص يها يژگيو از
 يعيطب يها ستگاهيز

ــه ــد منطق  تيريم
 ستگاهيز/ ها گونه

 يهـا  گونـه  و هـا  ستگاهيـ ز از حفاظـت  بـر  يمبن يخاص هدف مناطق نيا
 و مـداخالت  بـه  منـاطق  نيا از ياريبس. ندكن يم بازتاب را يستيز متنوع
 يبـرا  خـاص  يهـا  گونـه  يازهـا ين بـا  مطـابق  فعال و منظم يها تيفعال

 .دارند ازين ها ستگاهيز حفاظت

 و ها گاهستيز ،ياهيگ پوشش يالگو از حفاظت
 حفاظــت نــهيزم در يعمــوم آمــوزش توســعه
 يعيطب يها ارزش واجد يبسترها

 منظــــر/ منظــــر
ــدر ــت يياي  حفاظ

 شده

 در مـردم  و عـت يطب انيـ م لتعام كه است يا منطقه شده، حفاظت منظر
 يفرهنگـ  و يكيولـوژ يب ،يكياكولـوژ  يهـا  يژگـ يو با يبستر زمان طول
 .است آورده فراهم زيمتما

 از فرهنـگ  و عتيطب متوازن تعامل از حفاظت
 يفرهنگـ  ،ياجتماع يها ارزش حفاظت قيطر
 و مهـم  منـاظر  از ينگهـدار  منـاظر،  يمعنو و

 آن به وابسته يعيطب يها ارزش

ــاطق ــتحفا من  ظ
 اســتفاده بــا شــده

 منــابع از داريــپا
 )يعيطب

 هـا  ستگاهيـ ز و هـا  ستميـ اكوس از حفاظت بر گروه نيا شده حفاظت مناطق
 منـابع  يسـنت  تيريمـد  ستميـ س و مربـوط  يفرهنگـ  يها ارزش با همراه

 .دارند ديتأك يعيطب

 ديـ تأك بـا  يعيطب منابع از داريپا استفاده جيترو
 يتــصاداق و ياجتمــاع ،يكياكولــوژ ابعــاد بــر

 بـه  كمـك  ،يمحل جوامع تيامن ليتسه بستر،
 ليتـسه  ،يمحل و يا منطقه ،يمل داريپا توسعه
 يتفرجـ  يها تيفعال و يگردشگر يها فرصت

 مـساعد  نـه يزم آوردن فـراهم  خرد، اسيمق در
 يعلم يها پژوهش و قاتيتحق انجام يبرا

 IUCN فيتعار از يريگ بهره با نگارندگان: مأخذ
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 شده  حفاظت مناطق مختلف يها گروه درصد): 1 (نمودار

  IUCN ثبت شده در
  
 دو يطـوركل  بـه  .اسـت  برخـوردار  يخاصـ  گـاه يجا از ها گروه نيا

 وجـود  نـه يزم نيا در ريناپذ انعطاف و ريپذ انعطاف يحفاظت كرديرو
 از يكـ يزيف اسـتفاده  و يدسترسـ « ريناپذ انعطاف كرديرو در. رددا

ـ  يها پارك. است ممنوع مقررات و ها نقانو اساس بر مناطق  يمل
ـ ا بارز نمونه يمل يعيطب آثار و ـ ا. ندهـست  كـرد يرو ني  منـاطق  ني

 خـود  يمرزهـا  محدوده در را يانسان جوامع يها استفاده و حضور
 يمصرف اساس با يا استفاده ونهگ چيه مناطق نيا در. تابند ينم بر

 طيشـرا  بهبـود  تيريمـد  ،طـرح  اساس بر نكهيا مگر ستين مجاز
 كـرد يرو در اما). 1379 ،انيمجنون (»كند جابيا را آن يستگاهيز

 اساس بر مناطق از يكيزيف يها استفاده و يدسترس« ريپذ انعطاف
 قابـل  ريـ غ و ريچـشمگ  راتيـ يتغ نكـه يا بدون يمقررات و ضوابط

 آنجا از. است مجاز شده كنترل صورت به گذارند، يبرجا يشتبرگ
 يدارا يعـ يطب منـاطق  بـا  ربـاز يد از يانـسان  جوامـع  يازهاين كه
 و هـستند  ينگتنگـات  يفرهنگـ  و ياجتمـاع  ،ياقتـصاد  يوندهايپ

ـ  يگونـاگون  ليدال هب بنا ها آن گذاشتن كنار امكان  ست،يـ ن يعمل
 يكردهـا يرو بـه  فقـط  حفاظت اهداف به يابيدست يبرا توان ينم

گر سخن يبه د.  (Mcneely, 1994) »كرد بسنده ريناپذ انعطاف
ــو يمــ ــاطقت ــره زيان در من ــ كــه در زم ــي طبيهــا ستگاهي  و يع

 ها يانرژ از يميعظ منبعرند و  يگ يوحش قرار م   اتي ح يها پناهگاه
ــا ارزش و ــوژ يه ــال و يكياكول ــر يع ــستر نيت ــد ب ــو و رش  نم

ـ تأك بـا  و هستند يوانيح و ياهيگ جوامع ،يستيز تنوع ـ ا بـر  دي  ني
 تعـادل  جـاد يا و يبشر اتيح تداوم يبرا ها ستگاهيز نيا كه مهم

 ريناپـذ  انعطاف يكرديرو با توان يم ،اند يوضرور الزم يكياكولوژ

 بـسترها  نيا ستيبا يم واقع در. پرداخت ها عرصه نيا حفاظت به
 طقمنـا  يها گونه گريد در اما. باشد دور  انسان ميمستق حضور از

 و باشد توجه مورد اندتو يم ريپذ انعطاف يكردهايرو شده، حفاظت
 امـا . سـازد  فـراهم  هـا  عرصـه  نيا در را انسان شده كنترل حضور

 را ساخته انسان و يحقوق يمرزها و ها قانون عتيطب« يطوركل به
 مطـابق  بلكـه  شناسـد،  ينمـ  تيرسـم  بـه  را هـا  آن و تابـد  يبرنم

 يانسان جوامع با خود سباتمنا يخيتار نهيشيپ و يدرون يها قانون
 اهداف به يابيدست يبرا است ريناگز انسان نيرابناب. كند يم عمل
 به را عوامل نيا شده حفاظت مناطق از خود يهاانتظار و تحفاظ

 به ييمجزا يخودكفا ريزاج شده حفاظت مناطق رايز آورد، حساب
 .)Davey ،1381ان به نقل از يمجنون( »روند ينم شمار
 طـه يح در يمنظـر  چنانچه كه داشت اذعان ستيبا يم تينها در

 تيـ اهم زانيـ م نخست، گام در ديبا يم شد شناخته يعيطب مناظر
 آن گونـه  صيتـشخ  و يكياكولـوژ  يها يابيارز قيطر از بستر آن

 شود مشخص) نشده حفاظت و شده حفاظت مناطق (يعيطب منظر
 منطبق و ازگارس حفاظت و مداخله يهاراهكار به رهگذر نيا از تا
 موجبـات  مهـم  نيا است يهيبد. افتي دست بستر يها يژگيو بر

 بـه  سـرانجام  و آورد يم فراهم را بستر يكياكولوژ المتس يارتقا
  ). 2 هينما (دشو يم منجر مدت يطوالن در مناظر نيا يداريپا
  

  يبند جمع
 يعـ يطب منـاظر  از دسـته  آن شـده،   حفاظت مناطق كه ييآنجا از

 ،يكياكولوژ ،يفرهنگ يها ارزش يتمام از حفاظت يبرا كه است
 نيبنـابرا  رنـد، يگ يمـ  ارقـر  حفاظت مورد بستر يمعنو و ياجتماع

ـ ا منظر يطراح در هيپا اصول از يكي ـ رعا منـاطق  ني  اصـول  تي
 كه است ذكر انيشا. است شده ذكر يها نهيزم يتمام در يحفاظت

 از كـدام  هـر  در يحفاظت اهداف در موجود يها تفاوت به توجه با
 يارهـا يمع و اصـول  شـده،  حفاظـت  منـاطق  گانه شش يها گروه
 يتيريمـد  اهـداف  بر و بوده متفاوت مناطق، نيا در منظر يطراح
 و عـت يطب حفـظ  يبرا مناطق نيا. است منطبق ها گستره نيا در

 يداريپا تا ندشو يم حفاظت ندهيآ و امروز نسل يبرا يعيطب منابع
 نيتضم ندگانيآ و انيامروز يبرا را يعيطب ميعظ يها ثروت نيا

 يعـ يطب يهـا  گـستره  و مناظر به يابيدست منظور به نيبنابرا. ندكن
ــپا ــطر از داري ــال قي ــا اعم ــ يراهكاره ــدا ،يطراح ــبا ابت    در دي

 يمعنو و يفرهنگ ،يكياكولوژ ،ياجتماع يها ارزش تيتمام حفظ
   الــاعم با تياــنه در و ديوشـك) يمرمت و يحفاظت اصول (بستر
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  )نگارندگان: مأخذ( يعيطب مناظر رد مداخله و يطراح نديافر): 2 (هينما

 نشده حفاظت مناطق

يعيطبمنظرنوعصيتشخ

 بستر يشناخت بوم يابيارز

  شده حفاظت مناطق
 مطالعات

 يدرولوژيه

 يشناس خاك

 يتوپوگراف

 

منظرنييتعوصيتشخ
 يكي در مطالعه مورد يعيبط

 گانه شش يها گروه از
 شدهحفاظت مناطق

 بستر يشناختبوم يابيارز

 مطالعات
 يدرولوژيه

 يشناس خاك

 يتوپوگراف

 

 و دهايتهد صيتشخ
 يمطالعات بستر يها فرصت

  يحفاظت يراهكارها نيتدو   يا توسعه يراهكارها نيتدو

 يمطالعات بستر يها يژگيو با سازگار يطراح و مداخله واصولازاستفاده
 هيارا يحفاطت يهاراهكار

 شده حفاظت مناطق در شده

ودهايتهدصيتشخ
 يمطالعاتبستريهافرصت

يحفاظتيراهكارهانيتدو
 يمطالعات هدمحدو در

ويطراحيراهكارهانيتدو
 انطباق صورت در توسعه

 شده ارائه اصول اب يريپذ
 شده حفاظت مناطق در

بستريطيمحتيفيكيارتقا
 يمطالعات

 تيفيك يقاارت
 يكياكولوژ

 تيفيك يارتقا
 يفرهنگ

 

 يمعنو تيفيك يارتقا

 بستر يطيمح تيفيك يارتقا
 يمطالعات

 مناظر يداريپا
 يعيطب

 يستيز طيمح يداريپا

 ياجتماع يداريپا

 ياقتصاد يداريپا
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 يهـا  نـه يزم يتمـام  در يتيريمـد  و يفرهنگ ،يآموزش يها برنامه
 هرچه حفاظت و ارتقا منظور به ،)اياح و يبازساز اصول (شده ذكر

ـ پا در .برداشت گام يعيطب يها گستره و مناطق نيا از شتريب  اني
 ازين جامع، كرديرو در اصوالً «كه است يضرور نكته نيا يادآوري
 زيـ ن منظـر  تيريمـد  در. ندارد وجود يخاص مناطق از حفاظت به

 توسـعه  خطر رايز ندارد يگاهيجا خاص مناطق از حفاظت مسئله
 منـاطق  بـر  هيـ تك آن، بـر  افزون. دارد وجود جا همه در نامناسب
ـ   حفاظـت  منـاطق  بر فشار شيافزا يعنام به شده،  حفاظت  دهشن
 يكمـ  ارزش يدارا اي بوده، ارزش يب شود يم تصور غالباً كه است

 شوند يم يشتريب بيتخر دچار يمناظر نينچ آنكه جهينت .هستند
 رتريپذ بيآس و دورافتاده زين شده  حفاظت اطقمن گريد طرف از و
ـ ز طيمح ينگهدار و حفظ منظور به نيبنابرا. ندشو يم ـ با ست،ي  دي

 در يتر گسترده طور به را داريپا توسعه تتعهدا به مربوط اقدامات
ـ تأك شده حفاظت مناطق بر فقط و كاربرد به منظر كل  »نكـرد  دي

  .)1386 بل،(
  
  يريگ جهينت

 فيتعر يمل ييها ثروت و يخداداد يمنابع عنوان به يعيطب مناظر
 محفـوظ  بـا  و داريپا توسعه نگرش چارچوب در ديبا كه شوند، يم

ـ ا از. ندشـد  يبـردار  بهره ه،نديآ يها نسل حقوق دانستن  بـا  رو ني
 يطراحـ  اصـول  ،)2( جـدول  در شـده،  ئهارا مطالب تمام به توجه
ـ  رشـاخه يز دو در شـده  حفاظت مناطق در منظر  و يحفـاظت  (يكل
 ،شده حفاظت مناطق يريگ شكل هياول اهداف به توجه با) يبازساز

 يمنـاطق  در ،شده شنهاديپ اصول در است يهيبد. است دهش هئارا
 هـدف  و انـسان  حـضور  ديبا بستر ژهيو يها ارزش به توجه با كه
ـ ز ،يهـا  ستمياكوس از ينگهدار كه حفاظت از ياصل  و هـا  ستگاهي
ـ  اي ،محدود اريبس ،است يعيطب يستيز تنوع  و دشـو  ممنـوع  يحت
 محــدود بعــد در يپژوهــش و يعلمــ يهــا تيــفعال انجــام فقــط
 يها برنامه الاعم به يبازساز يارهايعم و اصول .است ريپذ امكان

 حفاظـت  يبرا يعموم فرهنگ يارتقا و جيترو نهيزم در يتيريمد
  . دشو يم خالصه مناطق نيا از ديشد

ـ ا در يطراحـ  بعد كه است تياهم زيحا نكته نيا ذكر  منـاطق  ني
 زيمتمـا  يها يژگيو كه چرا است؛ يحفاظت ابعاد زا تر فيضع اريبس

ـ ا يمعنـو  و يهنگـ فر ،ياجتماع ،يكياكولوژ  جـاب يا اطقمنـ  ني
 كـه  يا گونـه  به ،شود محدود يانسان مداخالت يتمام كه دكن يم

ـ ز طيمحـ  توان يارتقا و حفاظت نهيزم در فقط  ،ياجتمـاع  ،يستي
 يجانور و ياهيگ يستيز يها گونه تنوع بستر، يمعنو و يفرهنگ
  . بردارد گام

 بـه  يبنـد  يپـا  لـزوم  زيـ ن ما كشور در است ذكر انيشا سرانجام
. اسـت  يضـرور  و مبـرم  اريبس يستيز طيمح يلمللا نيب معاهدات

 سمياكوتور توسعه و سو كي از كشور يعيطب مناظر نجات و حفظ
. است كشور در دوستان عتيطب مهم يها دغدغه از گريد يسو از
 بر و جامع يدگاهيد كشور يعيطب مناظر به يكنون دگاهيد واقع در
 در يگردشگر و انسان حضور مسلماً و ستين داريپا توسعه يمبنا

 خواهـد  كـشور  بكر يعيطب مناظر ينابود به نگرش نيا چارچوب
 يارتقا نهيزم مطروحه لاصو بر ديتأك است، ديام نيبنابرا. ديانجام
 كشور در بسترها نيا يمعنو و يعيطب ،يفرهنگ يها ارزش يتمام
  .آورد فراهم را
  
  ها ادداشتي
 اليـ فر ارشـد  يارشناسـ ك نامـه  انيـ پا ينظـر  يمبان از برگرفته مقاله نيا .١

 محوطـه  در منظـر  يطراحـ  يارهـا يمع و اصـول « عنـوان  تحت ياحمد
 مـارگون  آبـشار  شـده   حفاظـت  منطقـه : يمورد نمونه: يعيطب يهاآبشار

 خيتــار در كــه اســت انيــبمان محمدرضــا دكتــر ييراهنمــا بــه »فــارس
  .است شده دفاع مدرس تيترب دانشگاه در 28/9/1388

2. Natural Landscape 
3. Protected Area 
4. Wildlife Area 
5. National Park 
6. Natural Monument 
7. Protected Landscape 
8. Habitat Management Area 
9. Managed Resource Protected Area (Protected 

Area with Sustainable Use of Natural 
Resources) 
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  شده حفاظت مناطق در داريپا منظر يطراح اصول: )2( جدول

 يبازساز اصول يحفاظت اصول 
  مشترك اصول

 يبازساز و حفاظت در
 شده حفاظت مناطق

 در منظر يطراح اصول ( يبند جمع
 )شده حفاظت مناطق

يطب
ت
ع

 
كر

ب
 و 

ت
دس

 
رده

خو
ن

 

 وعتن ها، ستمياكوس از حفاظت
ــز يهــــا گونــــه  و يستيــ
 يمعنو و يفرهنگ يها ارزش
ـ  سطح در بستر  منطقـه  ،يمل

 يالملل نيب و يا

ـ ر برنامه  رسـاندن  حـداقل  بـه  يبـرا  قيـ دق يهـا  يزي
ـ اكوس موجـود  تالالتاخ  اعمـال  و يعـ يطب يهـا  ستمي

 يسـاز  محـدود  و كنتـرل  يبـرا  يتيريمد يها برنامه
ـ ا در انسان حضور ـ ا در ( منـاطق  ني ـ با منـاطق  ني  دي

 بـه  قـادر  يعـ يطب طيمحـ  تـا  گـردد  محـدود  اخالتمد
 قيطر از خود ياصل تراكم به يبوم يها گونه يبازساز

  .) باشد يانسان دمحدو مداخالت اي ،يعيطب يندهايافر
 انجـام  يبـرا  مـن ا يطـ يمح مناطق نيا كه ييآنجا از

 اعمـال  ،اسـت  يپژوهـش  ياهـ  طرح و يعلم مطالعات
 الزم يهـا  نـه يزم آورن فـراهم  در يتيريمد يها برنامه
  . رسد ينظرم به  يضرور مهم، نيا تحقق جهت
ــازنتوانم ــعجو يدس ــوم ام ــاطق از حفاظــت در يب  من

 و يآموزشــ يهــا برنامــه جيتــرو قيــطر از مهارنــشده
 .مناطق نيا از حفاظت نهيزم در يفرهنگ

پا
 يها رك
مل  ي

ــوع از حفاظــت ــز تن  و يستي
 يهانــــديافر از تيــــحما
 يطيمح

ـ ا در كننـدگان ديبازد استفاده كردن تيريمد و اداره  ني
  .يحيتفر و يآموزش اهداف يبرا مناطق

ـ ا در يحيتفر و يآموزش يها برنامه جيترو  منـاطق  ني
 .دشون منجر يعيطب منابع انحطاط به كه يسطوح در

 يعيطب اثر

 خاص يها يژگيو از حفاظت
 تنـوع  ،يعيطب يها ستگاهيز و
 خـاص  يهـا  تيسـا  ،يستيز
 يفرهنگ اي يمعنو ،يعيطب

ــرو ــهيزم در يآموزشــ يهــا برنامــه جيت  و ييشناســا ن
ــار يهــا ارزش  از حفاظــت ــيطب ،يخيت ــو و يع  يمعن

 .يمعنو اي يفرهنگ ،يعيطب يهابستر

ظر
من

  
ت
فاظ

ح
 

ده
ش

 

ــا ارزش از حفاظــــت  يهــ
 يمعنـو  و يفرهنگ ،ياجتماع
  مناظر

ــت ــل از حفاظ ــوازن تعام  مت
  عتيطب و فرهنگ

  .يستيز طيمح خدمات ،يعيطب محصوالت هئارا
 فعـال  دخالـت  يبـرا  مناسـب  وابطض و چارچوب هئارا

  .مناظر در يانسان جوامع
 التيتـسه  جاديا و يگردشگر و يتفرج ها فرصت هئارا

 .نهيزم نيا در ازين مورد
قه
نط
م

 
يريمد

 ت
ونه

گ
 ها 

 پوشـش  يوهـا الگ از حفاظت
ــز و ياهيـــگ ــا ستگاهيـ  يهـ
 يعيطب

 هـا،  گونـه  از حفاظـت  نهيزم در يعموم آموزش توسعه
 .ها گاهرستن و ها ستگاهيز

طق
منا

 
ت
فاظ

ح
 

ده
ش

 
ابع

من
 

يريمد
 ت

ده
ش

 

  يعيطب ستمياكوس از حفاظت
 انسان انيم تعادل از حفاظت

  عتيطب و

ـ پا اسـتفاده  نهيزم در يآموزش يها برنامه جيترو  از داري
 ،ياجتمــاع ابعــاد يتمــام بــه توجــه بــا يعــيطب عمنــاب

  .ياقتصاد و يكياكولوژ
 ،يگردشـگر  يهـا  تيلفعا ،يمحل جوامع تيامن ليتسه
  .يپژوهش و يعلم قاتيتحق

ـ پا توسـعه  به كمك ـ  سـطح  در داري  و يا منطقـه  ،يمل
 و يفرهنگــ ،يآموزشــ يهــا برنامــه اعمــال بــا يمحلــ
 .نهيزم نيا در يتيريمد

  
ـ گرا تمركز  بـر  تمركـز  (يي
ــا ارزش  ژهيــــــو يهــــ

ــوژ ــاع ،يكياكولـ  ،ياجتمـ
  ) بستر يفرهنگ

  
  
  
  ييگرا بوم
  
  
  
  
 يهـا  ارزش مرمـت  و اياح

ــوژ ــا ياحــطر و يكياكول  ب
ــدف ــا ه ــتقو و شينم  تي

ــايز ــا ييب ــوژ يه  يكياكول
  مناطق

  
  
  
  

ــ ــاح ،يطراح ــت و اي  مرم
 ژهيو يها ارزش بر منطبق
  بستر

  
  
  
 
 

  يگانگي و وحدت .1
 منظور به اول مرحله در مناطق نيا در يحطرا

ــاق آنچــه از حفاظــت ــده يب ــاح و مان  آن ياي
 اسـت،  رفتـه  دسـت  از كـه  عـت يطب از يبخش
 و ياهيـ گ يها گونه يراست به. رديپذ يم انجام
 منطقـه  كياكولوژ يها جلوه و يبوم يجانور
ــه ــهو ك ــيطب تي ــ ار آن يع ــازند يم ــبا س  دي

 تكه و مخدوش كه يعوامل و شده» حفاظت«
ـ  در را منظر شدن پاره ـ با دارنـد  يپ  حـذف  دي

 در را يعـ يطب منظر يكپارچگي بتوان تا شوند؛
ـ شا يطراح و يمرمت« چارچوب  آن بـه » ستهي
  .بازگرداند

 يسـاز  منظـر  (عتيطب با ييآوا هم .2
  )يعيطب

ــ ــا در منظــر يطراح ــاطق ني ــا من  نگــرش ب
 و هـا  فـرم  يطراح در» عتيطب از يبردارالگو«
 هـدف  كه ييجاآن از. شود يم فيتعر ندهايفرا

 و فاظــتح شــده، حفاظــت منــاطق در ياصــل
 بـه  وجـه ت با و است بستر يستيز تنوع ياياح
 منطقـه،  ياهيـ گ وامـع ج يايـ اح كه مهم نيا

 موجب زين را وحش اتيح يها ستگاهيز ياياح
 منـاطق  در يطراحـ  نخـست  گام در د،شو يم

 ياهيـ گ پوشـش  شـناخت  با ديبا شده حفاظت
 و حفظ در يبوم اهانيگ نيا از استفاده و بستر
 مرمـت . ديكوشـ  بستر يكياكولوژ توان يارتقا

 بـه  را ديفوا نيا ندتوا يم يبوم ياهيگ پوشش
 ،ينگهـدار  كمتـر  نـه يهز: باشـد  داشته همراه

ـ پو يبستر فصول، رييتغ با منظر چهره رييتغ  اي
 بـه  وابسته يجاور يها گونه اتيح ادامه يبرا
  .منطقه يبوم اهانيگ
  ينوآور و بداعت .3
ـ ا در يطراح يها دهيا  يازهـا ين از منـاطق  ني

 و نـد يآ يم وجود هب يطراح بستر شناسانه بوم
ـ هو شـده،  حفاظت منطقه هر كه آنجا از  و تي
 دارد را خــود فــرد بــه منحــصر يهــا يژگــيو
 حـوزه  در يمتفـاوت  و متنـوع  اريبـس  يهـا  دهيا

 هـر  يبـوم  اتيخـصوص  يراستا در و يطراح
 در يطراحـ  واقـع  در. شـد  خواهد ارائه منطقه

ـ پا توسـعه  اهداف چارچوب ـ باز بـه  داري  و يابي
 .پردازند يم مناطق نيا ياياح

  )نگارنده: مأخذ(
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