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چکیده
،خدمات فرهنگی اکوسیستم معموال به عنوان منافع غیرمادی تعریف میشوند که مردم از طریق برقراری ارتباط مستقیم با طبیعت به واسطه اغنای معنوی
 آمایش، سیاستگذاری و تصمیمگیری برای مدیریت محیطزیستی. فعالیتهای تفرجی و تجربیات زیباییشناختی بدست میآورند، تفکر،رشد شناختی
 اما سنجشناپذیری خدمات فرهنگی با روشهای.سرزمین و توسعه می تواند از طریق کمیسازی خدمات بومسازگان در مقیاسهای مختلف ارتقا یابد
 در این پژوهش نیز برای ارزیابی این خدمات از روش.ارزشگذاری موجب شده است تا پژوهشگران از فنون غیراقتصادی برای ارزیابی آنها استفاده نمایند
 معنوی و مذهبی و میراث، زیباییشناسی، حس مکان، تفرج، الهامبخشی، معیار شامل آموزشی7  در گام نخست، برای این منظور.چندمعیاره استفاده شد
 این الیهها پس از استاندارسازی از طریق. سپس الیههای مکانی برای هر یک از معیارها تهیه گردید.بر اساس روش دلفی شناسایی و اولویتبندی شد
 در نهایت منطقه مورد مطالعه بر اساس.روش تحلیل سلسه مراتبی وزندهی شدند و با استفاده از روش ترکیب خطی وزندار با یکدیگر ادغام گردیدند
 پهنهبندی منطقه مورد مطالعه به روش شایستگی ناحیه ای سرزمین نشان داد که مقدار قابل توجهی.خدمات فرهنگی اکوسیستم به پهنههایی تقسیم شد
.از خدمات فرهنگی استان در پارک ملی گلستان و جنگل تحقیقاتی دکتر بهرامنیا قرار گرفتهاند
کلمات کلیدی
. فرایند تحلیل سلسله مراتبی، روش دلفی، تصمیمگیری چندمعیاره، خدمات فرهنگی
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Abstract
Cultural ecosystem services are usually defined as non-material benefits that people obtain
from a direct contact with natural environments through spiritual enrichment, cognitive
development, reflection, recreational activities, and aesthetic experiences. Policy and
decision-making for environmental management, land-use planning and development at
different scales can be enhanced by quantification and incorporation of ecosystem services.
Incommensurability with valuation methods has led researchers to assess the cultural
services using noneconomic techniques. In this research, multi criteria evaluation method
was applied to assess cultural services ecosystem. In the first step, seven criteria were
identified and prioritized based on Delphi method. Then, a map layer was created for each
criterion. After standardizing layers, they were weighted by analytical hierarchy process.
Finally, study area was divided in zones based on cultural ecosystem services. The results of
this study using zonal land suitability assessment indicated that considerable amount of
cultural services are located in Golestan national park and Bahramnnia research forest.
Keywords
Cultural ecosystem services, Multi criteria evaluation, Delphi method, Analytical hierarchy process.
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به وجود آمده است ) .(Saarikoski et al., 2016تلفیق ارزیابی
چند معیاره و سییامانه اطالعات جارافیایی به عنوان ابزاری سییودمند و
کاربردی در ارزیابی و تصیییمیمگیری های مربوط به محیطزیسیییت،
میتواند برای نق شه سازی خدمات اکو سی ستم نیز مورد ا ستفاده قرار
گیرد ) .(Jelokhani-Niaraki et al., 2018تاکنون از روش
چندمعیاره به عنوان یکی از روشهای ارزیابی و نقشییهسییازی خدمات
اکو سی ستم در مطالعات ا ستفاده شده ا ست که در ادامه به برخی از
آنها اشیییاره خواهد شییید Haines-Young :و همکاران ()2011
چهار خدمت اکو سی ستم شامل تولید غذا ،نو شیدنی و مواد خام ،تنور
زیستگاه و تفرج را در منطقهای از نروژ و سوئیس را با استفاده از روش
چند معیاره ارزیابی و نقشییهسییازی کردند García Márquez .و
همکاران ( )2017خدمات اکوسیستم و تنور زیستی را در منطقهای از
کلمبیا را با استفاده از ارزیابی چند معیاره نقشه سازی کردند .گونههای
حساس ،نظامهای بوم شناختی ،کیفیت زیستگاه ،زیبایی منظر و تامین
منابع آبی از جمله معیارهای این پژوهش بودند Saeidi .و همکاران
( )2017زیباییشیییناسیییی را بهعنوان یک خدمت فرهنگی در آبخیز
زیارت اسییتان گلسییتان با اسییتفاده از ارزیابی چند معیاره نقشییهسیازی
کرد ند Tammi .و هم کاران ( )2017به منظور یک پار چهسیییازی
خدمات اکوسیستم در برنامهریزی و توسعه منطقهای ،خدمات تولیدی،
تنظیمی و فرهنگی منط قهای از فال ند را ارز یابی م کانی کرد ند.
نویسیییندگان برای ارزیابی تفرج به عنوان تنها خدمت فرهنگی این
مطالعه از ارزیابی چندمعیاره مکانی اسیییتفاده کردند Kertész .و
همکییاران ( )2019خییدمییات فرهنگی حوزه آبخیز دریییاچییهای در
مجار ستان را نق شه سازی کردند .نوی سندگان برای تهیه نق شه خدمات
این که شامل تفرج و طبیعتگردی بود ،روش ارزیابی چندمعیاره را بکار
بردند Li .و همکاران ( ، )2020به منظور تهیه نقشیییه تقاضیییا برای
خدمات اکو سی ستم شهر پکن در چین  9خدمت اکو سی ستم از ارزیابی
چندمعیاره ا ستفاده کردند .در این مطالعه د ستر سی به میراث فرهنگی
و بوسیییتانهای عمومی دو معیار خدمات فرهنگی بودند .هدف از این
مطالعه نق شه سازی و پهنهبندی خدمات فرهنگی در ا ستان گل ستان با
استفاده از رویکرد چندمعیاره است.
 -2روش انجام تحقیق

 -1مقدمه
خدمات اکوسیییسییتم منافع ارزشییمندی هسییتند که یک محیط طبیعی
بهطور م ستقیم یا غیر م ستقیم برای ان سان فراهم میآورد ( Daily
 .)et al., 2009این خدمات معموال به صیییورت تولیدی ،تنظیمی،
حمایتی و فرهنگی طبقهبندی میشییوند .در این میان خدمت فرهنگی
منافع غیرمادی هسییتند که مردم از طریق برقراری ارتباط مسییتقیم با
طبیعت بدست میآورند ( .)MEA, 2005بر اساس طبقهبندی ارائه
شده از سوی ارزیابی اکوسیستم هزاره ،1خدمات فرهنگی ابعاد مختلفی
مانند آموزشیییی ،الهامبخشیییی ،تنور فرهنگی ،تفرج و طبیعتگردی،
روابط اجتماعی ،معنوی و مذهبی ،حسمکان ،زیباییشییناسییی ،میراث
فرهنگی و نظام دانش را شامل می شوند ( .)MEA, 2005خدمات
فرهنگی در کشییورهای در حال توسییعه برای حفی هویت و حتی بقا
افراد ضروری به شمار میروند .بر ا ساس پژوهشهای صورت گرفته،
جوامع صییینعتی نیز ارزش ز یادی برای این خد مات قا ئل هسیییت ند
( .)Milcu et al., 2013ازاینرو ،ناد یدهگرفتن خدمات فرهنگی
در مدیریت محیطزیسییت و تصییمیمگیریهای مرتبط با آن میتواند
موجب نابودی سییبک زندگی و هویت ،به خطر انداختن سییالمت افراد
(ج سمی و روانی) ،افزایش نابرابری اجتماعی و بروز مناق شه در جامعه
شود ( .)Klain et al., 2014سیا ستگذاری و ت صمیمگیری برای
مدیریت محیطزیسییت ،آمایشسییرزمین و توسییعه در سییطف مختلف
نیازمند ارزیابی خدمات بوم سازگان ا ست ).(Pena et al., 2015
در منابع علمی رویکردهای مختلف برای ارزیابی خدمات ارایه شیییده
ا ست .با این حال ،پژوهشهای اخیر عمدتا بر ارز شگذاری اقت صادی
متمرکز ه ستند ) .(Helka et al., 2016این م سئله موجب شده
است تا خدمات فرهنگی بهدلیل سنجشناپذیری با فرضیات اقتصادی،
ذهنی و ناملموس بودن کمتر مورد م طال عه و ارز یابی قرار گیر ند .از
اینرو ،همانگونه که در پژوهش ها نیز اشیییاره شیییده به روش های
جایگزین برای برر سی این خدمات نیاز ا ست ;(Wallen, 2013
) .Hernández-Morcillo et al., 2013در این راستا بسیاری
از نویسیییندگان بر فنون غیراقتصیییادی مانند دلفی برای ارزیابی این
خدمات متمرکز شیییدهاند .نمایش مکانی نیز گزینه دیگری اسیییت که
بیش از پیش در پژوهش ها مورد توجه قرار گرفته اسیییت ( Milcu
 .)et al., 2013نق شه سازی ابزار قدرتمندی برای انتقال ارزشهای
سیمای سرزمین به سیاستگذاران و تصمیمگیران کاربری اراضی باشد.
از اینرو ،با نقشییهسییازی میتوان نواحی با اهمیت برای مدیریت آتی
این خد مات را مشیییخم نمود .آ گاهی از موقع یت م کانی خد مات
فرهنگی میتواند موجب رو شن شدن راهبردهای آتی کاربری ارا ضی
شیییود ( .)Zoderer et al., 2016در سیییالهای اخیر مطالعات
مختلفی برای نمایش مکانی و ارزیابی خدمات و منافع اکوسیستمهای
طبیعی به اجرا در آمده ا ست .بی شتر این مطالعات در صدد ه ستند تا
سییاختار ارزیابی را برای تدوین شییاخمها و تهیه نقشییههای خدمات
اکوسیییسییتم فراهم آورند ( .)Hashimoto et al., 2015در این
میان تمایل زیادی نیز نسبت به استفاده از تحلیل چند معیاره به عنوان
یک رویکرد جایگزین و یا مکمل ارز شگذاری اقت صادی در پژوهشها

 منطقه مورد مطالعه
اسییتان گلسییتان  1/3درصییید مسییاحت کیییل کشییور را تشیییکیل
میدهیید .اییین اسییتان بییین  36درجییه و  24دقیقییه تییا  38درجییه و 5
دقیقه عیر شیمالی تیا  53درجیه و  51دقیقیه تیا  56درجیه و 14
دقیقییه طییول شییرقی از نصییفالنهییار گرینییویق واقییع شییده اسییت
(میرزایییی و همکییاران .)1394 ،اییین اسییتان از  14شهرسییتان27 ،
بخیییش 27 ،شیییهر 60 ،دهسیییتان 1006 ،آبیییادی مسیییکونی و 47
آبییادی غیرمسییکونی تشییکیل شدهاسییت .از نظییر پوشییش گیییاهی
بیییش از  51درصیید اسییتان را مراتییع 18 ،درصیید را جنگییل31 ،
درصد را منیاطق مسیکونی و اراضیی کشیاورزی تشیکیل داده اسیت.
بیش از  3/02درصد جنگلهیای اییران نییز در اسیتان گلسیتان قیرار
دارد (سییلمان مییاهینی و همکییاران .)1392 ،اییین اسییتان دارای بیییش

)1 - Millennium ecosystem assessment (MA
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روش دلفییی غربییالگری و اولویییتبنییدی گردنیید .در اییین مطالعییه
کارشناسیییانی از ادارات کیییل مییییراث فرهنگیییی ،گردشیییگری و
صنایع دستی و منیابع طبیعیی اسیتان گلسیتان ،سیازمان حفاظیت
محیط زیسیت و اعضیای هیئیت علمیی دانشیگاه علیوم کشیاورزی
و منابع طبیعیی گرگیان ،دانشیکده محییط زیسیت دانشیگاه تهیران
و دانشگاه آزاد اسالمی شرکت داشتند.

از  350جاذبییه طبیعییی متنییور و ارزشییمند در کشییور اسییت و از اییین
لحییای یکییی از قطبهییای طبیعییتگردی در شییمال کشییور بهشییمار
میرود .سابقه تمیدن آن بیا توجیه بیه کاوشهیای باستانشناسیی بیه
حییدود  6هییزار سییال قبییل برمیگییردد .در اییین محییدوده جارافیییایی
بیش از  1100اثر و یادمان تاریخی وجود دارد (شربتی.)1394 ،

تهیه الیههدای مکدانی در ایین مرحلیه بیا اسیتفاده از میرور منیابع و
نظییرات کارشناسییی شییاخمهییایی بییرای هییر یییک از خییدمات فرهنگییی
بییه عنییوان یییک معیییار ارزیییابی شناسییایی شیید .سییپس در نییرم افییزار
ادریسی سلوا 1برای هر ییک از معیارهیا الییههیای مکیانی بیه شیرح زییر
بدست آورده شد:

آموزشددی :اییین معیییار بییا یییادگیری از عناصییر زنییده و غیرزنییده
محیط طبیعیی (سییمایسیرزمین ییا اکوسیسیتم) در ارتبیاط اسیت
و میییتوانیید شییامل شناسییایی سییاختار و عملکییرد محیییط طبیعییی
درگذشییته و حییال باشیید ( .)Mocior & Kruse, 2016از
اینرو ،در نقشیهسیازی ایین معییار در مطالعیه حاضیر از شیاخم-
هییایی ماننیید مراکییز آموزشییی موجییود در محیییطهییای طبیعییی،
ذخیرهگاههای جنگلیی ،منیاطق تحیت میدیریت سیازمان حفاظیت
محیطزیسیت و پیارکهیای جنگلیی میورد توجیه قیرار گرفیت .در
ادامییه بییرای مراکییز آموزشییی موجییود در طبیعییت نقشییه فاصییله و
برای سایر شاخمها نییز نقشیه حیریم بیه عیر  60متیر ایجیاد
شد.
الهددام بی ددی :اکوسیسییتمهییا منبعییی غنییی از الهییام را بییرای
کتابها ،مجیالت ،فییلم ،عکاسیی ،نقاشیی ،مجسیمههیا ،افسیانه-
هییای قییومی ،موسیییقی و رقییم ،نمادهییای ملییی ،میید و حتییی
معمیییاری و تبلیایییات فیییراهم مییییآورنییید (.)MEA, 2005
ازاییینرو ،ارزش الهییامبخشییی یییک منطقییه را میییتییوان از طریییق
آثار هنری ییا نوشیتاری موجیود در آن ارزییابی نمیود ( Szuc et
 .)al., 2015بر این اسیاس آثیار هنیری و ادبیی کیه بیا الهیام از
پدیییدههییای طبیعییی و یییا روسییتاهای اسییتان خلییق شییدهانیید بییه
عنییوان شییاخمهییای اییین معیییار درنظییر گرفتییه شییدند و شییامل
آبشار ،قله ،روسیتاها ،جنگیل ،جزییره ،چشیمه و غیار بودنید .بیرای
تهیه الییه مکیانی ایین معییار ،نقشیه قابلییت دیید بیرای آبشیار و
قله بیه ترتییب در انیدازه  250متیر و  10کیلیومتر درنظیر گرفتیه
شد .سپس نقشه فاصله بیرای روسیتاها تهییه شید .در انتهیا بیرای
جنگل تحقیقیاتی ،جزییره ،چشیمه و غیار نقشیه حیریم بیه ترتییب
به عر  210 ،60،60و  150متر تولید شد.
تفددر  :تفییرج بییه سییرگرمیهییایی گفتییه میییشییود کییه توسییط
گردشییگران در محیییط بییاز اتفییاق میییافتیید (مخییدوم .)1385 ،در
این مطالعیه فعالییتهیا و منیابع تفرجیی موجیود در اسیتان ماننید
محییلهییای اسییبسییواری ،خورگشییت ،صییخرهنییوردی ،آبشییارها،
اقامتگاههای بیومگیردی ،جاذبیههیای زمیینشناسیی ،پیارکهیای
جنگلی ،تاالبها و سیدها ،چشیمههیای گلفشیان ،غارهیا ،کیوههیا
و نمکزار به عنوان شیاخمهیای تفیرج میورد توجیه قیرار گرفیت.

شکل -1منطقه مورد مطالعه

گلستان به واسطه سکونت اقوام مختلف فارس ،بلوچ ،کرد ،ترک ،ترکمن
و قزاق از تنور قومی و فرهنگی خاصی نیز برخوردار است
(شاهکویی .)1380،با توجه به آنچه اشاره شد بنظر میرسد که این استان
از خدمات فرهنگی قابل توجهی برخوردار باشد که ارزیابی آنها میتواند
در حفاظت و بهرهوری آنها در آینده موثر واقع شود .همانگونه که پیش
از این نیز اشاره شد در این پژوهش ،روش ارزیابی چند معیاره بکار رفته
است که گامهای آن به شرح شکل 2میباشد.
تهیه
الیه های مکانی

وزن دهی به
الیه های مکانی

پهنه بندی خدمات
فرهنگی

شناسایی و اولویت
بندی معیارها

استاندارسازی الیه
های مکانی

ادغام الیه ها

شکل -2نمودار گامهای پژوهش

 شناسایی و اولویتبنددی معیارهدا میرور منیابع مختلیف
در زمینییه کمیسییازی و نقشهسییازی خییدمات اکوسیسییتم نشییان
داده اسییت کییه خییدمات فرهنگییی بییهدلیل نبییود معیارهییای کییافی،
نسییبت بییه سییایر خییدمات کمتییر کمییی و نقشهسییازی شییدهاند
( .)Pena et al., 2015از اییین رو ،مطالعییه حاضییر نخسییت
تالش کرد تا معیارهیای میورد نییاز بیرای ارزییابی ایین خیدمات را
شناسییایی نماییید .در اییین راسییتا  65منبییع مختلییف شییامل طبقییه-
بندیهای موجیود در زمینیه خیدمات اکوسیسیتم ،مقیاالت ،کتیب،
گزارشهیا و پاییاننامیههیای دانشیگاهی شناسیایی میورد بررسیی
قییرار گرفییت .سییپس معیارهییای موجییود در منییابع ،در قالییب
پرسشیینامهه یایی در اختیییار  21کارشییناس قییرار داده شیید تییا بییه
1 -IDRISI Selva
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سییپس نقشییه فاصییله بییرای محییلهییای اسییب سییواری ،صییخره-
نوردی و روستاهای هیدف گردشیگری نقشیه تهییه گردیید .نقشیه
قابلییت دییید آبشیارهییا و کیوههییای اسیتان در فاصییله  500متییری
و 10کیلومتری بدست آمید .نقشیه حیریم بیرای مراکیز خورگشیت،
اقامتگاههای بیومگیردی ،پدییدههیای زمیینشناسیی ،چشیمههیای
گلفشان ،غارهیا و نمکیزار بیه عیر  150متیر تهییه شید .بیرای
پارکهای جنگلی ،تاالبها و سدهیا نییز نقشیه حیریم بیه ترتییب
به عر  210 ،60و  300متر ایجاد شد.
حس مکان حسمکان به معنای درک ذهنی مردم از محیط و
احساسات کم و بیش آگاهانه افرادنسبت به محیط خود است (فالحت،
 .)1385بر این اساس روستاهای با قابلیت دید جاذبههای طبیعی،
مسیرهای خوش منظره ،محل گذران اوقات فراغت ،مناطق بکر،
چشمه آبگرم ،مکانهای تاریخی ،نزدیکی به مراکز انتظامی و درمانی
به عنوان شاخمهای این معیار درنظر گرفته شدند .در ادامه برای
تهیه الیههای مکانی این معیار نقشه حریم به ترتیب به عر ،210
 5000 ،60متر برای چشمه آبگرم ،محل گذران اوقات فراغت و
نزدیکی به مراکز درمانی و نیروی انتظامی تهیه گردید .برای
روستاهای با قابلیت دید جاذبههای طبیعی و مسیرهای خوش منظره
نیز نقشه قابلیت دید در فاصله  1کیلومتری ایجاد شد.
زیباییشناسی این خدمت بهعنوان لذتی تعریفشده است که
مردم از مشاهده صحنههای زیبای موجود در نواحی و مناظر طبیعی
بدست میآورند ( .)Casado-Arzuaga et al., 2013این
صحنهها ترکیب خاصی از پدیدههای فیزیکی ،مانند عوار زمین،
الگوهای پوششگیاهی و شیب هستند ( .)Fourie, 2005براین
اساس در مطالعه حاضر اکوتون پوشش گیاهی ،تراکم پوششگیاهی،
تنور تراکم پوشش گیاهی ،قابلیت دید نقاط پرتنور ،طبقات ارتفار،
جهت و شیب شاخمهای معیار زیباییشناسی بودند که برای هریک
از آنها الیههای مکانی به شرح زیر تهیه شد(سلمان ماهینی:)1395 ،
 نقشه ارتفار ،جهت و شیب از نقشه مدل رقومی ارتفار استخراج ودرسه طبقه ،طبقهبندی شد.
 نقشه قابلیت دید رودخانه در فاصله  500متری تهیه گردید. نقشه تیپ پوشش گیاهی منطقه از نقشه کاربری اراضی استخراجشد که شامل  93طبقه از تیپهای مختلف جنگلی بود .
 الیه تراکم پوشش گیاهی نیز با استفاده از الیه شاخم نرمالشدهتفاوت پوشش گیاهی ( 1)NDVIبدست آمد.
 نقشه تنور تراکم پوشش گیاهی ،برای تهیه این الیه ابتدا نقشهشاخم نرمالشده تفاوت پوشش گیاهی بر اساس شکستگیهای
طبیعی 2موجود در نمودار هیستوگرام آن ،به  6طبقه تقسیم شد .سپس
از نقشه  NDVIطبقهبندی شده ،با استفاده از دستور الگو 3و فیلتر
 3×3تنور طبقات مشخم گردید .در نهایت با جداسازی پیکسلهایی
که حداقل دارای سه طبقهی متفاوت از تراکم پوشش گیاهی هستند،
نقشه تنور تراکم پوشش گیاهی بدست آمد.

 الیه اکوتون پوشش گیاهی با استفاده از دستور الگو و انتخاب بسامدکالس 4با فیلتر  7 × 7از نقشه تیپ پوشش گیاهی استخراج شد .نقشه
حاصل طبقهبندی مجدد گردید و به مناطقی که اکوتون پوشش گیاهی
بودند ارزش یک و به مابقی ارزش اختصاص داده شد .در نهایت از این
نقشه بافر  30متری تهیه شد.
 الیه نقاط پر تنور ،برای شناسایی و تعیین موقعیت این نقاط ابتدا ازروی نقشه مدل رقومی ارتفار منطقه نقشه شکل توپوگرافی 5بدست
آورده شد .سپس ،این نقشه فیلتر گردید تا بزرگترین تنور به هر پنجره
6
اختصاص باید .در ادامه از نقشه فیلتر شده ،الیه تعداد طبقات مختلف
استخراج گردید .طبقه آخر این الیه که نشان دهندهی متنورترین نقاط
موجود در منطقه مورد مطالعه است ،جدا شد .در نهایت نقشه قابلیت
دید نقاط پرتنور در محدودهی  3کیلومتری تهیه شد تا مناطقی که به
این نقاط دید ندارند ،حذف شوند.
معیار میراث براساس اجالس میراث جهانی یونسکو ،میراث در دو
بخش طبقهبندی میشود :میراث فرهنگی که شامل آثار ،مجموعه بناها
یا محوطههای تاریخی باارزش زیباییشناسی ،باستانشناسی ،علمی،
قومشناسی یا مردمشناسی هستند .میراث طبیعی مشتمل بر پدیدههای
فیزیکی ،زیستی و جارافیایی بینظیر ،زیستگاه گونههای گیاهی یا
جانوری و نواحی باارزش علمی یا زیباییشناسی که ازنظر حفاظتی
دارای اهمیت هستند ( .)Shinbira, 2012از اینرو ،مواریث طبیعی
و فرهنگی ثبت شده توسط سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی به عنوان شاخمهای این معیار درنظر گرفته شدند .پس
از تهیه دادههای مربوط به این مواریث ،نقشه حریم برای آنها تهیه
گردید .برای مواریث فرهنگی شامل آثار تاریخی و دیوار گرگان عر
حریم به ترتیب  150و  240متر درنظر گرفته شد .حریم برای مواریث
طبیعی مانند آبشار و چشمههای گلفشان  150متر و پارک ملی ،جنگل
تحقیقاتی و ذخیرهگاه  60متر تعیین شد.
معیار معنوی و مذهبی این خدمت با مکانهای مذهبی و محل-
های برپایی مراسم و آیینهای اعتقادی در ارتباط است ( Canedoli
 .)et al., 2017عالوهبراین ،این خدمت با پدیدههای طبیعی با ارزش
معنوی نظیر صخره ،درخت ،چشمه و غیره نیز مرتبط است (کبیری
هندی .)1392 ،براین اساس ،شاخمهایی مانند مکانهای مذهبی و
پدیدههای طبیعی با ارزش برای این معیار درنظر گرفته شدند .سپس
نقشه حریم برای مکانهای مذهبی ،درختان و چشمههای با ارزش
معنوی به ترتیب در اندازه  60 ،150و  210متر تهیه شد.
استاندارسازی الیههای مکانی :از آنجا که شاخمها ماهیت
متفاوتی دارند ،بنابراین معیار اندازهگیری آنها با یکدیگر متفاوت
هستند و باید که قبل از ترکیب و همپوشانی با یکدیگر استاندارسازی
شوند .دامنه تاییرات استاندارسازی معموال بین  0و 1یا  0تا  255است
که با یک تابع عضویت مشخم میشوند .اغلب استفاده از
استاندارسازی 0تا  255پیشنهاد میشود به این دلیل که ارزیابی
چندمعیاره با آن بهینه شده است (مسعودی و همکاران .)1395 ،در
مطالعه حاضر نیز تمام الیهها در محدوده  0تا  255استاندارسازی شدند.

)1 -Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
2 -Natural breaks
3 -Pattern

4 -Class frequency
5 - Topo shape
)6 -Number of different classes (NDC

2563

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره پنجم  ،شماره دوم  ،فصل تابستان  ،سال  ،1399صفحه 2568-2560
 وزندهی به الیههای مکانی در این مرحله وزن شاخمهای
هر معیار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 1تعیین شد .در این
روش تصمیمگیرنده باید هر زوج از شاخمها را با یکدیگر مقایسه
نماید .مقایسه اهمیت نسبی هر زوج از شاخمها نسبت به یکدیگر در
ابتدا بصورت کیفی انجام شده و سپس در مقیاس عددی  1تا  9کمی
گردید .در این راستا پرسشنامههایی تدوین و برای وزندهی در اختیار
کارشناسان قرار گرفت .پس از جمعآوری نظرات آنها با استفاده از
نرمافزار اکسپرت چویس 2اهمیت نسبی ،وزن و نرخ ناسازگاری
شاخمها تعیین شد .در حالت کلی نرخ ناسازگاری باید کمتر از 0/1
باشد (مسعودی و همکاران.)1395 ،
 ادغام الیهها در این مطالعه برای ادغام الیهها از روش ترکیب
خطی وزندار استفاده شده که از رایجترین شیوه ادغام معیارها برای
تحلیل تناسب زمین است.
 پهنهبندی خدمات فرهنگی در این مرحله با استفاده از
دستور تناسب شایستگی سرزمین ) (ZLSدر نرم افزار ادریسی،
نواحی فراهمآورنده خدمات فرهنگی در منطقه مورد مطالعه پهنهبندی
شد.
نتایج
-3
در مطالعه حا ضر پس از جمعبندی نظرات کار شنا سی ،در نهایت 7
معیار شامل جنبههای زیبایی شنا سی ،آموز شی ،میراث ،الهامبخ شی،
حس مکان ،تفرج و مذهبی و معنوی با ضریب نرماالیز شده درجه و
درصییید اهم یت ،0/1303 ،0/1382 ،0/1504 ،0/1545 ،0/1808
 0/1265و  ،0/1190به ترت یب به عنوان مهمترین مع یار های این
پژوهش درنظر گرفته شدند .سپس با استفاده از مرور منابع و نظرات
کارشناسی شاخمهایی برای نقشه سازی معیارها درنظر گرفته شد.
درادامه الیههای مکانی برای هریک از شاخمها تهیه و طبق توابع
فازی ا ستاندار سازی شدند .در نهایت شاخمها با ا ستفاده از روش
تحلیل سل سله مراتبی وزندهی شدند و ضریب نا سازگاری آنها
مشییخم گردید .پس از وزندهی و اسییتانداردسییازی شییاخمها،
الیههای مکانی مربوط به معیارها طبق شکلهای  3تا  9تهیه شد.

شکل  -4خدمت الهامبی ی

شکل  -5خدمت تفر

شکل  -6معیار حس مکان

شکل  -3خدمت آموزشی

شکل  -7معیار زیبایی شناسی

2 -Expert Choice

1 -Analytical hierarchy process
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شکل  – 8معیار معنوی و مذهبی

شکل  -9معیار میراث

در نهایت الیههای مکانی معیارها با استفاده از روش ترکیب خطی
وزندار ادغام شدند و نقشه نهایی پراکنش خدمات فرهنگی در
استان گلستان بدست آمد .شکل  10پراکنش این خدمات را نشان
میدهد که در محدوده  0تا  255بسط داده شده است .در ادامه
به منظور پهنهبندی نواحی فراهم آورنده خدمات فرهنگی از
دستور  ZLSنرم افزار ادریسی استفاده شد .برای این منظور
آستانه مطلوبیت 150و حداقل مساحت  10هکتار برای پهنهبندی
خدمات فرهنگی در نظر گرفته شد .از این طریق مناطقی جدا
شدند که به ترتیب از اندازه بیش از  150و  10هکتار برخوردار
بودند (شکل  .)11بر این اساس بخش قابل توجهی از پهنههای
خدمات فرهنگی در پارک ملی گلستان (پهنه بزرگتر) و جنگل
تحقیقاتی دکتر بهرامنیا (پهنه کوچکتر) واقع شدند و مجمور
مساحت آنها  10578هکتار بود.

شکل  -10خدمات فرهنگی

شکل -11پهنهبندی خدمات فرهنگی

 -4نتیجه گیری
خدمات فرهنگی بدلیل ذهنی و ناملموس بودن در مقایسیییه با سیییایر
خدمات کمتر مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .در این راسییتا مطالعه حاضییر
تالش کرد تا در گام نخسیت با اسیتفاده از روش دلفی معیارهای الزم
برای ارزیابی این خدمات را شنا سایی و اولویتبندی نماید .این روش
پیش از این نیز در اولویتبندی معیارهای مربوط به نقشهسازی تفرج

و طبیعتگردی در شیلی ( ،)Nahuelhual et al., 2014گزینش
مناطق طبیعی با ارزش معنوی در شهرستان نیشابور (کبیری هندی و
همکاران )1392،و ارزیابی طبیعتگردی در شییهرسییتان خرم آباد به کار
(مهدوی و همکاران )1393 ،رفته است .ابعاد زیباییشناسی ،آموزشی و
میراث مهمترین معیار این پژوهش هستند که پیش از این در مطالعات
دیگری نیز مانند نق شه سازی خدمات فرهنگی در یکی از ا ستانهای
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آلمان ( ،)Plieninger et al., 2013ارزیابی و نقشهسازی خدمات
اکوسیستم در جزیرهای در ژاپن ( )Hashimoto et al., 2015و
نقشییهسییازی خدمات فرهنگی در یک پارک در ایتالیا ( Canedoli
 )et al., 2017مورد توجه قرار گرفته بودند .پس از شیییناسیییایی
مع یار ها ،شیییاخم هایی برای هر یک از آن ها تعیین گرد ید .این
شاخمها از طریق روش تحلیل سلسه مراتبی وزندهی شدند .از این
روش وزندهی پیش از این در مطالعات مربوط به مدلسیییازی ارزش
منظرهای سییییمای سیییرزمین در آبخیز زیارت (سیییعیدی و همکاران،
 ،)1393شیییاخم های اکوتوریسیییم پ ناه گاه ح یاتوحش م یان کا له
(مسیییعودی و همکاران )1395 ،و ارزیابی خدمات اکوسییییسیییتم در
منطقهای در آلمان ( )Koschke et al., 2014استفاده شده است.
در نهایت از ادغام نقشیییه ها ،الیه مکانی خدمات فرهنگی در منطقه
مورد مطالعه بد ست آمد .بر این ا ساس نوار جنوبی منطقه مورد مطالعه
به عنوان مناطق فراهمآورنده خدمات فرهنگی شناخته شد .با توجه به
این که اکثر جاذ به های تاریخی ،تفرجی ،طبیعی و فرهنگی در این
محدوده واقع شییده اسییت ،این نتیجه قابل قبول بنظر میرسیید .بنابر
آنچه ا شاره شد چنین بنظر میر سد که از روش پی شنهاد شده در این

م طال عه میتوان برای ارز یابی و په نهب ندی خد مات فرهنگی بهره
گرفت .با این حال برای اجرای این گونه مطالعات در سییایر نقاط الزم
اسیییت تا با توجه به هدف و روش مطالعه معیارهای مورد نیاز ارزیابی
شیییناسیییایی و اولویتبندی شیییود .همانگونه که نتایج پهنهبندی این
مطالعه نیز نشییان داد برخی از نواحی فراهمآورنده خدمات فرهنگی در
مناطق تحت مدیریت قرار گرفتهاند .از اینرو شیییاید بتوان از ظرفیت
این م ناطق برای ح فا ظت از خد مات فرهنگی بهره گر فت .این امر
مسیییتلزم توجییه بیشیییتر بییه ارزشهییای فر هنگی در قوانین و
دسیییتورالعمل های مرتبط با انتخاب و مدیریت مناطق تحت حفاظت
اسییت .اما در عین حال بسیییاری از نواحی پراکنش خدمات فرهنگی از
حمایت قانونی برخوردار نیسیییتند و بقای آنها در آینده با تردید روبرو
اسییت .با توجه به تبعات منفی نابودی این خدمات بر سییالمت جامعه،
توجه بیشیییتر به ابعاد فرهنگی اکوسییییسیییتمها در تصیییمیمگیری و
برنامهریزی محیطزیسییت ضییروری بنظر میرسیید .در این راسییتا تهیه
الیههای مکانی خدمات فرهنگی در کنار سییایر خدمات اکوسیییسییتم
میتواند لحای کردن آنها را در تصیییمیمگیریهای مربوط به آمایش
سرزمین عملی و روشن نماید (.)Inwood et al., 2015
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