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چکیده
 از اینرو در این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین الگوهای.بررسی الگوهای مکانی خدمات اکوسیستمی نقش مهمی در ارزیابی آنها دارد
 ارزش زیباییشناسی و کاهش آلودگی صوتی در منطقهی مطالعاتی، پس از کمیسازی خدمات اکوسیستمی تفرج،مکانی خدمات اکوسیستمی
(GIS) از روشهای نوین آمار فضایی همچون همبستگی فضایی موران جهانی و شاخص انسلین موران و قابلیت سامانه اطالعات جغرافیایی
 ارزش زیباییشناسی و کاهش آلودگی صوتی به ترتیب، نتایج نشان داد که شاخص موران جهانی برای خدمات اکوسیستمی تفرج.استفاده شد
 بررسی. بدین ترتیب خدمات اکوسیستمی مورد بررسی دارای همبستگی مثبت و الگوی خوشهای هستند. است0/89  و0/87 ،0/82باالی
همزمان نتایج کمیسازی خدمات اکوسیستمی و تحلیل همبستگی موران محلی در مورد توزیع همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی نشان
 دارای همبستگی مکانی مثبت.میدهد که مناطقی که دارای بیشترین میزان مطلوبیت و ارزش از نظر عرضه خدمات اکوسیستمی هستند
 همبستگی، در حالی که مناطق بدون مطلوبیت از نظر عرضه خدمات اکوسیستمی.معنیدار بوده و از الگوی خوشهای باال پیروی میکنند
.مکانی منفی داشته و دارای الگوی خوشهای پایین هستند
." "همبستگی مکانی،" "الگوی خوشهای،" "شاخص موران،" "الگوهای مکانی،" "خدمات اکوسیستمی:کلمات کلیدی
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Abstract
Considering the spatial patterns of ecosystem services plays an important role in evaluating
them. Therefore, in this study, inorder to identify and determin the spatial patterns of ecosystem
services, new methods of spatial statistics such as spatial correlation of Global Moran and
Anselin Moran Index and GIS were used, after quantifying recreation, aesthetic value and noise
reduction ecosystem services in the study area. The results showed that the Global Moran index
is up to 0.82, 0.87 and 0.89 respectively, for recreation, aesthetic value and noise reduction
ecosystem services. Thus, the examined ecosystem services have a positive correlation and
cluster pattern. Considering ecosystem services quantifying results with Local Moran
correlation analysis related to distribution of spatial correlation of ecosystem services shown
regions with maximum suitability and value of ecosystem services supply have meaningful
positive spatial correlation and follow high cluster pattern, while regions with no suitability of
ecosystem services supply have negative spatial correlation and low cluster pattern.
Key words: "Ecosystem Services", "Spatial Patterns", "Moran Index", "Cluster Pattern",
"Spatial Correlation".
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مطلب که در مطالعات محیطی بیشتر دادهها نسبت به یکدیگر
مسقل نبوده و وابستگی آنها ناشی از موقعیت و مکان قرار گرفتن
مشاهدات در فضای مورد مطالعه است ،در مطالعه و بررسی آنها
نمیتوان از آمار سنتی بهره برد ،چرا که این دادهها دارای
ساختاری پیوسته در زمان و مکان هستند .از اینرو در علوم
محیطی ،چنین دادههایی را دادههای مکانی مینامند و مطالعهی
آنها ،نیازمند روشی مناسب برای پاسخ به رفتار آنها در زمان و
مکان است ( .)Moller, 2008بر منبای این نیاز و با توجه
به همبستگی مکانی بین این دادهها ،روشهای معمول آماری ،به
منظور واکاوی این دادهها کارایی چندانی ندارد .از اینرو الزم
است ساختار همبستگی دادهها در تحلیل آنها مورد بررسی قرار
گیرد (اسدی و کرمی .)1396 ،بدین منظور آمار فضایی به عنوان
گزینهای مناسب ،در تحلیل این دادهها کاربرد دارد (کرمی و
همکاران .)1395 ،آمار فضایی ،برای طیف گستردهای از تحلیل
دادهها همچون؛ تحلیل الگو ،تحلیل شکل ،مدلسازی سطح،
برآورد سطح ،رگرسیون مکانی ،مقایسهی آماری دادههای مکانی
و مدلسازی آماری کاربرد دارد .از سوی دیگر در جدیدترین
روشهای بررسی رفتار پدیدههای محیطی ،پژوهشگران به
منظور شناسایی و بررسی همبستگی مناطق همگن از قابلیت این
روشها استفاده کردهاند .منابع نظری این رویکردها و چگونگی
به کارگیری آنها در مطالعات علوم محیطی (Smith etal,
2009, Illian etal,2008, Zhang et al, 2008,
Wheeler& (Paéz, 2009, Anselin et al,2009
 ,توضیح داده شده است .مرور منابع مختلف داخلی نشان میدهد
که تاکنون در زمینه ارزیابی همبستگی مکانی خدمات اکوسیتمی
با استفاده از آمار فضایی پژوهشی انجام نشده است و پژوهشهای
صورت گرفته در این زمینه بیشتر بر پایه کمیسازی و نقشهسازی
محل عرضه خدمات اکوسیستمی است که از جمله میتوان به
مطالعهی اسداللهی و همکاران ،1394 ،به منظور کمیسازی و
مدلسازی خدمت اکوسیستمی نگهداشت خاک در بخش شرقی
حوضه آبخیز گرگانرود با استفاده از با نرمافزار  ،InVESTهم-
چنین مطالعه اسداللهی و همکاران ،1395 ،با هدف اثر تغییر
کاربری اراضی بر عرضه خدمات زیستگاهی در سه دورهی زمانی
 2010 ،1984و  2036مورد مطالعه در حوضه آبخیز گرگانرود
اشاره نمود .در زمینه بررسی الگوهای مکانی خدمات اکوسیستمی
در خارج از کشور مطالعاتی صورت گرفته است که در ادامه به
برخی از آنها اشاره میشود؛ موکندوکو و همکاران  2018به
منظور تحلیل مکانی خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیک در
مکزیک ،پس از نقشهسازی سه خدمت اکوسیستمی بازده آب،

 -1مقدمه
بر اساس تعریف ارائه شده در گزارش اکوسیستمی هزاره ،1خدمات
اکوسیستمی ،سودمندیهایی هستند که بومسازگانها برای مردم
فراهم میسازند .این سودمندیها دارای طبقهبندیهای گوناگونی
بوده و براساس طبقهبندی گزارش بیان شده ،در چهار دسته
فراهمسازی ،2حمایتی ،3تنظیمی 4و فرهنگی 5قابل شناسایی
هستند ( .)MEA, 2005برای دستیابی به توسعه پایدار ،الزم
است که مکانهای عرضه خدمات اکوسیستمی در مقیاسهای
مختلف شناسایی شود .بنابراین نقشهسازی و کمیسازی خدمات
اکوسیستمی ابزار مهمی برای تصمیمگیران و مدیران کشوری به
منظور مدیریت و پایش سطح عرضه خدمات اکوسیستمی است و
امکان شناسایی نواحی دارای ارزش حفاظتی (به علت عرضه زیاد
خدمات) را فراهم میکند ( .)Balvanera etal, 2011با
توجه به این که اطالعات حاصل از نقشهسازی و مدلسازی
خدمات اکوسیستمی به منظور تحلیل پراکنش مکانی خدمات
اکوسیستمی چندگانه در مقیاسهای محلی ،منطقهای و جهانی
کاربرد دارد ،نمایش مکانی عرضه خدمات اکوسیستمی در سیمای
سرزمین به منظور یکپارچهسازی خدمات اکوسیتمی در فرایند
برنامهریزی شهری و منطقهای ضروری است Maes etal,
( .)2012از سوی دیگر این نقشههای به منظور ارزیابی
برهمکنش مکانی خدمات اکوسیستمی دارای اهمیت هستند
( .)RaudseppHearne etal, 2010از اینرو نقشهسازی
و مدلسازی خدمات اکوسیستمی ابزاری قدرتمند برای نمایان-
سازی و تحلیل پراکنش مکانی خدمات اکوسیستمی و یکپارچه-
سازی مفهوم خدمات اکوسیستمی در رابطه با رفاه انسان است و
به عنوان یکی از منابع مهم برنامهریزی مکانی و مدیریت محیط-
زیست شناخته شده است ( Bachmann Vargas,
 .)2013بر این اساس و در راستای افزایش توجه به سودمندی-
های حاصل از طبیعت ،در سالهای اخیر ،مطالعهی خدمات
اکوسیستمی از جنبههای مختلف ،به عنوان یکی از مهمترین
موضوعات محیطزیستی در جوامع علمی مورد توجه قرار گرفته
است .با این حال ،بررسیهای آماری در زمینه خدمات
اکوسیستمی بر پایهی رویکرد آمار سنتی همچون آزمونهای
همبستگی پیرسون ،تحلیل مولفههای اصلی ،رگرسیون خطی و
چندگانه انجام شده است Gao, 2016; Derkzen etal,
( .)Zhang&2015اما در این میان آگاهی از توزیع مکانی
و زمانی خدمات اکوسیستمی به منظور تعیین برهمکنش و هم-
افزایی خدمات اکوسیستمی مختلف ضروری است .با توجه به این
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نگهداشت خاک و ذخیره کربن با به کارگیری آمار فضایی،
همبستگی مکانی این خدمات اکوسیستمی را مثبت و معنیدار
ارزیابی نمودند ( .)Mokondoko etal, 2018دیپلالگین
و همکاران  2016پس نقشهسازی خدمات اکوسیستمی با استفاده
از آمار فضایی و به کارگیری شاخص موران جهانی همبستگی
بین خدمات اکوسیستمی را در سه دستهی تنظیمی ،فرهنگی و
فراهمسازی مورد بررسی قرار دادند و بدین ترتیب همبستگی
خدمات تنظیمی و فرهنگی را منفی ارزیابی نمودند در حالی که
همبستگی بین خدمات فراهمسازی و کل خدمات اکوسیستمی در
سه دسته مثبت ارزیابی شد (.)Depellegrin etal, 2016
کروزات و همکاران  2016با هدف ارزیابی خدمات اکوسیستمی
در فرانسه ،پس از کمیسازی و نقشهسازی خدمات اکوسیستمی
مورد بررسی با استفاده از آمار فضایی و شاخص موران محلی به
بررسی تاهمگونی سیمای سرزمین در رابطه با عرضه خدمات
اکوسیستمی پرداختند و دریافتند که مناطقی با سیمای سرزمین
ناهمگون ،لروزما مناطقی با عرضه باالی خدمات اکوسیستمی را
شامل نمیشود ( .)Crouzat etal, 2015در این مطالعه
پس از کمیسازی و نقشهسازی خدمات اکوسیستمی منتخب ،با
استفاده از آمار فضایی الگوهای همبستگی مکانی آنها مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفت .با توجه به مرور منابع مطالعاتی ،این
پژوهش را میتوان از نخستین پژوهشهای صورت گرفته در
زمینه ارزیابی الگوهای همبستگی خدمات اکوسیستمی با بهره-
گیری از آمار فضایی در ایران دانست.

شکل  .1موقعیت منطقه مطالعاتی

 -2-2روششناسی پژوهش
برای انجام این پژوهش ،در ابتدا ،با استفاده از معیارها و شاخص-
هایی که براساس مرور منابع مطالعاتی مشخص گردیدند سه
خدمت اکوسیستمی ارزش زیباییشناسی سیمای سرزمین ،تفرج
و کاهش آلودگی صوتی با استفاده از قابلیت سامانه اطالعات
جغرافیایی کمیسازی شده و نقشهی این خدمات تهیه گردید.
سپس به منظور ارزیابی همبستگی مکانی این خدمات در منطقه
مطالعاتی از روشهای موران جهانی و انسلین محلی موران از
ابزارهای  Spatial Autocorrelationو Cluster and
 Outlier Analysisاز مجموعه ابزارهای موجود در
 Spatial Statistics Toolsمربوط به نرمافزار
 ArcGIS10.2استفاده شد که در ادامه روشهای کمیسازی
خدمات اکوسیستمی و دو شاخص همبستگی مورد استفاده برای
ارزیابی الگوهای خدمات اکوسیستمی به طور کامل شرح داده شده
است.

 -2روش انجام پژوهش
 -2-1محدوده مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در استان اصفهان بین  32درجه و  19دقیقه
تا  32درجه و  56دقیقه عرض شمالی و  51درجه و  12دقیقه تا
 51درجه و  59دقیقه طول شرقی واقع شده است و بخشهایی
از شهرستانهای اصفهان ،شاهینشهر ،خمینیشهر ،نجفآباد و
فالورجان را در برمیگیرد (شکل  .)1این منطقه در برگیرنده
مساحتی معادل 1180/99کیلومترمربع است .متوسط درجه حرارت
ساالنه این منطقه  16/7درجه سانتیگراد و متوسط بارندگی آن
 116/9میلیمتر است و دارای مزیتهای چشمگیری است که
میتوان به وجود رودخانهی زایندهرود ،وجود اراضی مرغوب
کشاورزی ،وجود آثار تاریخی و جاذبههای توریستی ،قدمت
شهرنشینی ،وجود عناصر شهری به همراه زیربناهای تجهیز شده،
وجود زمینههای بالقوه توسعه در تمامی بخشها خصوصا
کشاورزی ،صنعتی ،صنایع معدنی و دستی در صورت فراهم بودن
نیازهای پایه اولیه اشاره نمود (سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان اصفهان.)1395 ،

 -2-2-1کمیسازی خدمت اکوسیستمی ارزش
زیباییشناسی سیمای سرزمین
به منظور کمیسازی ارزش زیباییشناسی پس از مرور منابع
مطالعاتی و بررسی ویژگیهای منطقه مطالعاتی ،معیارهای موثر
در ارزش زیباییشناسی شامل تراکم پوشش گیاهی ،تنوع تراکم
پوشش گیاهی (به عنوان شاخصی از تنوع پوشش) ،قابلیت دید
نقاط پرتنوع ،قابلیت دید رودخانه ،قابلیت دید پارکها و فضاهای
سبز شهری و قابلیت دید قلهها مشخص ،نقشهسازی و سپس با
استفاده از روش فازی استاندارد گردید و گام بعد پس از وزندهی
به معیارهای مورد بررسی با استفاده از روش  ،AHPبا به
کارگیری روش ترکیب خطی وزندار ،مناطق دارای ارزش زیبایی-
شناسی تعیین شد.
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استفاده شد .دو نوع شاخص موران جهت مشخص نمـودن
همبسـتگی فضایی بین متغیرها وجود دارد کـه کـارایی آنهـا از
یکـدیگر متفاوت است .شاخص موران جهانی 1و شاخص موران
محلیZhang etal, 2008; Wang& Fang, ) 2
 .)2016یکی از اساسیترین شاخصهای جهانی همبستگی،
شاخص موران است (رحیمی و همکاران )1394 ،این شاخص،
عددی میدهد (به عنوان نمره استاندارد یا  )z-scoreکه با
استفاده از آن میتوان درجه پراکنده بودن یا متمرکز بودن پدیدهها
یا دادههای مکانی را اندازهگیری نمود (علیآبادی و داداشی
رودباری1394 ،؛ .(Wheeler, 2007همبستگی مکانی
موران به بررسی همبستگی مکانی بر اساس مکان پراکنش دو
مقدار میپردازد .برای محاسبه آماره یا شاخص موران ابتدا نمره
استاندارد  zو  p-valueمحاسبه میشود و در مرحله بعد به
ارزیابی معنادار بودن شاخص پرداخته میشود .آماره یا شاخص
موران با توجه به رابطه ( )1برآورد میشود؛

 -2-2-2کمیسازی خدمت اکوسیستمی تفرج
برای تعیین ارزش تفرجی منطقه مطالعاتی از روش ارزیابی چند
معیاره استفاده شد .جهت اجرای این روش ابتدا اهداف مطالعه که
شامل طیفی از انواع فعالیتهای تفرجی در منطقه( ،شامل پیاده-
روی ،دوچرخهسواری ،کوهنوردی ،فرصت شنیدن آواهای طبیعی،
اردو زدن ،تماشای مناظر زیبا و بازدید آثار فرهنگی) مشخص
شدند .سپس معیارهای متناسب با این فعالیتهای تفرجی تعیین
شد .پس از این مرحله ،معیارها استانداردسازی و سپس با استفاده
از روش تحلیل سلسله مراتبی به معیارها وزن داده شد .در مرحله
بعد ،معیارها با همدیگر ترکیب و در نهایت نقشه توان هر فعالیت
تهیه شد .در پایان به منظور تعیین ارزش تفرجی منطقه ،نقشهی
فعالیتهای تفرجی با استفاده از ترکیب خطی وزندار ترکیب
شدند.
 -2-2-3کمیسازی خدمت اکوسیستمی کاهش
آلودگی صوتی
برای کمیسازی کاهش آلودگی صوتی پس از تعیین ایستگاههایی
در منطقه مطالعاتی ،شدت تراز صوت اندارهگیری شد .به منظور
بررسی تغییرات روزانهی شدت تراز صوت در منطقهی مطالعاتی،
اندازهگیری این پارامتر در ساعت مشخصی از روز ( 9صبح الی
 13بعد ازظهر) در تمامی ایستگاهها جهت جلوگیری از هر گونه
خطا انجام گرفت .در میان روزهای هفته نیز اندازهگیری از شنبه
تا چهارشنبه صورت گرفت و روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل
تعطیل بود و تاثیرگذاری در نتایج انتخاب نگردید .تمامی اندازه-
گیری به مدت  4ماه از اول شهریور تا پایان آذر ماه  1397انجام
شد .سپس به منظور تهیه نقشه پهنهبندی صوتی ،مختصات نقاط
مورد ارزیابی که توسط دستگاه  GPSثبت شده بود به همراه
مقادیر ترازهای صوت اندازهگیری شده به نرمافزار  GISوارد
گردید و با استفاده از تابع درونیابی کریجینگ نقشهی پهنهبندی
صوتی منطقه تهیه گردید.

) ̅𝑥 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑖,𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑥𝑗 −
(∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑖,𝑗 ). ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

=𝐼

که در آن  nتعداد کل پیکسلها Xi ،و  Xjمقادیر شدتها در
نقاط

i

و

j

هستند.

)  Wij(xi − x )(xj − x

x

میانگین

متغیرها،

کوواریانس ضرب شده به

j

وسیله عنصری از ماتریس وزنی است .اگر  Xiو  Xjهر دو باالتر
یا پایینتر از میانگین باشند ،این عبارت مثبت خواهد بود .اگر این
دو عبارت در موقعیتهای متضادی نسبت به میانگین مقایسه
گردند ،جواب نهایی منفی خواهد بود Wij .عنصری از ماتریس
وزنی است که به مجاورت پدیدهها یا پیکسلها بستگی دارد.
دامنهی تغییرات شـاخص مـوران جهـانی بـین  -1تـا +1
است .هنگامی که مقادیر موران معنیدار و بزرگتـر از صـفر باشد،
همبستگی فضایی مثبت و خوشهای است؛ در غیـر ایـن صورت
همبستگی فضایی منفی و به صورت پراکنده است Z(I( .صفر
بیانگر الگـوی تصـادفی در ارزش مشاهدات است .به طور کلی
همبستگی مکانی به مقـادیر نمرهی  Zبستگی دارد ،به طوری
که مقادیر نمرهی  Zمثبت نشاندهنده خوشهبندی مکانی با
ارزش باال و مقادیر منفی آن بیانگر خوشهبندی مکانی با ارزش
است ) .)Fang etal, 2016برای تشخیص اینکه آیا نمره
 Zبدست آمده از نظر آماری معنیدار است یا نه ،آن را با یک
سطح اطمینان خاص مقایسه میکنند ،برای مثال اگر سطح

 -2-2-4ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات
اکوسیستمی
شناخت الگوها و کشف روندهای موجود در دادههای مکانی از
اهمیت زیادی برخوردار است ( &Waagepetersenand
 ،)Schweder, 2006چرا که قبل از هر گونه تحلیل باید
چگونگی توزیع دادهها در فضا و الگوهای مکانی آنها مشخص
شود ( .)Illian etal, 2008در این مطالعه به منظور تحلیل
همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی از آماره همبستگی موران
1

Local Moran's I

Global Moran's I
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اطمینان ما  0/05باشد ،نمره  Zبه دست آمده در صورتی معنی
دار است که کمتر از  -1/96و یا بزرگتر از  1/96باشد
( .)Wang& Fang, 2016آماره موران جهانی به منظور
توصیف ویژگی یک متغیر در کل یک منطقه به کار مـیرود ،از
این رو دراین مطالعه به منظور بررسی چگونگی توزیع مکانی
خدمات اکوسیستمی از آماره موران محلی استفاده شد .آماره موران
محلی با توجه به رابطه ( )2برآورد میشود.

𝑛

𝑥
) 𝑖 ( 𝑗 𝑊𝑖, 𝑗𝑊𝑖,
̅𝑥−
𝑖=1,𝑗≠1

∑

) ̅𝑥 (𝑥𝑖 −
𝑠2

=𝐼

که در آن  Xiویژگی پدیده  x ،iمیانگین ویژگی مورد نظر و
 Wijوزن مکانی بین پدیدههای  iو jاست.

و تفرجی مشخص و وزندهی شد .بر اساس نتایج بدست آمده از
وزندهی به معیارها ،میزان اثر هریک از معیارها در ترکیب نهایی
نقشهها مشخص میشود .نتیجه اعمال وزنها و ترکیب نقشهها
با یکدیگر و با استفاده از روش ترکیب خطی وزندار نقشهای
فازی است (شکل  )2که درجات مختلف مطلوبیت را در دامنهای
از  0-255نشان میدهد.

 -3نتایج
 -3-1کمیسازی خدمات اکوسیستمی
همانطور که بیان شد به منظور کمیسازی ارزش زیباییشناسی
و تفرجی منطقه مطالعاتی از روش ترکیب خطی وزندار استفاده
شد .در این روش معیارهایی به منظور تعیین ارزش زیباییشناسی

شکل  .2نقشه پراکنش مکانی دو خدمت اکوسیستمی تفرج و ارزش زیباییشناسی
جدول  .1وزن معیارهای موثر در ارزش زیباییشناسی

معیار

قابلیت دید
پارکها

تراکم پوشش
گیاهی

تنوع تراکم پوشش
گیاهی

قابلیت دید نقاط
پر تنوع

قابلیت دید
رودخانه

قابلیت دید قله

وزن AHP

0/3008

0/2234

0/2042

0/1109

0/0395

0/0243

ضریب ناسازگاری (0/06 :)CR
جدول  .2وزن معیارهای موثر در ارزش تفرجی

معیار

پیادهروی

تماشای مناظر زیبا

کوهنوردی

اردو زدن

بازدید آثار
فرهنگی

دوچرخه-
سواری

فرصت شنیدن
آواهای طبیعی

وزن

0/3636

0/2115

0/1374

0/1130

0/0813

0/0607

0/0325

AHP

ضریب ناسازگاری (0/02:)CR
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با توجه به این شکل مناطقی که دارای پوشش گیاهی هستند
دارای ارزش باالیی نسبت به کاهش آلودگی میباشند در صورتی
که مناطقی با تراکم زیرساختهای انسانی نقشی در کاهش
آلودگی صوتی ندارند.

جدول 1و  2به ترتیب وزن معیارهای موثر در ارزش زیباییشناسی
و تفرجی منطقهی مطالعاتی را نشان میدهد .با توجه به این دو
جدول مهمترین معیار در ارزش زیباییشناسی منطقه مطالعاتی
قابلیت دید پارکها و برای ارزش تفرجی فعالیت تفرجی پیادهروی
است .شکل  3نقشهی پهنهبندی صوتی منطقه را نشان میدهد.

شکل  .3نقشه پهنهبندی صوتی

بسیار بزرگ باشد( .خارج از محدوده اطمینان قرار گیرد) میتوان
فرضیهی صفر را رد کرد .همانطور که در جدول  3مشخص است
مقدار شاخص موران برای خدمات اکوسیستمی تفرج و ارزش
زیباییشناسی به ترتیب باالی 0/87 ،0/82و برای کاهش آلودگی
صوتی و  0/89است آماره  zبرای خدمات اکوسیستمی تفرج و
ارزش زیباییشناسی و کاهش آلودگی صوتی به ترتیب ،1486
 6/71 1601به دست آمد .اگر خدمات اکوسیستمی مورد بررسی
به صورت نرمال در فضا توزیع شده بودند ،شاخص جهانی موران
برای خدمات اکوسیستمی مورد بررسی مقدار  -0/000001را
اختیار مینمود .به طور کلی نتایج بیانگر آن است که خدمات
اکوسیستمی مورد مطالعه دارای همبستگی مثبت هستند.

 -3-2همبستگی فضایی موران جهانی
خروجیهای همبستگی مکانی موران جهانی ،به صورت گرافیکی
و عددی در شکل  4و جدول  3ارائه شده است .خروجی گرافیکی،
خوشهای یا پراکنده بودن دادهها را نشان میدهد .به طورکلی ،اگر
شاخص موران نزدیک به  +1باشد ،دادهها دارای همبستگی
فضایی و الگـوی خوشـهای اسـت و اگـر مقـدار شـاخص مـوران
نزدیک به عدد  -1باشد ،دادهها ازهمگسسته و پراکنده است .در
شاخص همبستگی موران جهانی فرضیهی صفر این گونه بیان
میگردد که هیچ نوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر عنصر مرتبط
با عوارض جغرافیایی مورد نظر وجود ندارد .حال زمانی که مقدار
p− valueبسیار کوچک و مقدار  zبرآورد شده (قدر مطلق آن)

جدول  .3مقادیر همبستگی موران برای خدمات اکوسیستمی مورد بررسی

شاخص موران جهانی

خدمت اکوسیستمی
تفرج
ارزش زیباییشناسی
کاهش آلودگی صوتی

شاخص موران
0/820077
0/877027
0/893425

شاخص موران مورد انتظار
-0/000001
-0/000001
-0/000001

ارزیابی همزمان مقادیر به دست آمده با آستانه معنیداری نشان
داد که مقادیر برآورد شده شاخص موران برای هر سه خدمت
اکوسیستمی مورد بررسی در سطح  = 0.01معنیدار هستند.
با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه صفر مبنی بر نبود ارتباط

واریانس
0
0
0

z-score
1486/656111
1601/035751
6/712489

p-value
0
0
0

فضایی خدمات اکوسیستمی رد میشود .از اینرو نتیجه میگیریم
که خدمات اکوسیستمی مورد بررسی دارای ساختارفضایی بوده و
به عبارتی دارای الگوی فضایی ساختاریافته در منطقهی مطالعاتی
هستند و به صورت تصادفی در منطقه مطالعاتی توزیع نشدهاند.

1230

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره  ،4شماره  ،2فصل تابستان سال  ،1398صفحه 1235-1225

شکل  .4نمودار گرافیکی شاخص همبستگی موران جهانی

حاصل از این آماره در چارچوب امتیاز استاندارد محاسبه شده و
 P-Valueقابل تفسیر و تحلیل است .در این آماره HH ،بیان-
کننده خوشههای مقدار زیاد یا خودهمبسـتگی فضایی مثبت در
سطح  99درصد اطمینان LL ،بیانکننده خوشههای مقادیر کم
یا خودهمبستگی فضایی منفی در سـطح 99درصد اطمینانHL ،
نشاندهنده ناخوشهای بودن است که در آن ،یک مقدار زیاد را
مقادیر کم در بر گرفتهاند و  LHتک سلولهایی است که در آن،
پدیدهی دارای مقدار کم را عوارض دارای مقادیر زیاد در بر گرفته
است و از نظر آمـاری معنادار (سطح  5درصد) است .در جدول 4
مساحت الگوهای مختلف حاصل از موران محلی برای خدمات
اکوسیستمی آورده شده است.

 -3-3همبستگی فضایی موران محلی
شاخص همبستگی موران جهانی ،تنها نوع الگو را مشخص می-
کند .از اینرو به منظور بررسی توزیع مکانی الگوی حاکم بر
خدمات اکوسیستمی مورد بررسی از شاخص موران محلی استفاده
شد .نتایج حاصل از نقشههای معنیداری موران محلی( ،شکل )5
خوشهبندی خدمات اکوسیستمی و نوع آن را نشان میدهد .اگر
مقدار  Iبیان شده در رابطه  2مثبت باشد ،به معنای آن است که
پدیدهی مورد نظر را عوارض مشابه احاطه کرده است؛ بنابراین
پدیدهی مـورد نظر (خدمت اکوسیستمی) ،بخشی از آن خوشه
است .اگر مقدار  Iمنفی باشد ،به معنای آن اسـت کـه پدیدهی
مـورد نظر (خدمت اکوسیستمی) ،را عوارضـی نامشـابه در بر
گرفته است .این نوع عارضه ،ناخوشه نامیده میشود .مقدار ارزشی

شکل  .5پراکنش الگوی موران محلی برای خدمات اکوسیستمی
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جدول  .4مساحت زیر پوشش الگوی بدست آمده از تحلیل موران محلی

نوع الگوی همبستگی

الگوی خوشهای باال )(HH
الگوی خوشهای پایین )(LL
الگوی خوشهای باال در کنار الگوی خوشهای پایین )(HL
الگوی خوشهای پایین در کنار الگوی خوشهای باال )(LH
بدون الگو

((KM2

مساحت خدمات اکوسیستمی
کاهش آلودگی
ارزش زیباییشناسی
تفرج
صوتی
266/275
47/267
43/73
192/243
515/743
73/145
722/479
617/885
1064/102
خدمات اکوسیستمی ارزش زیباییشناسی و کاهش آلودگی صوتی
به ترتیب با مساحتی معادل  616/885و  722/479کیلومتر مربع
 52%و  %61منطقه را در برمیگیرد .با توجه به شکل  5الگوی
خوشهای باال (همبستگی مکانی مثبت) برای خدمات اکوسیستمی
تفرج و ارزش زیباییشناسی در قسمت مرکزی ،شرق و جنوب
شرق و شمال منطقه مطالعاتی مکانگزینی کرده است .در صورتی
که برای خدمت اکوسیستمی کاهش آلودگی صوتی این الگوی
همبستگی در قسمت مرکزی ،جنوبی و جنوب شرقی منطقه
مطالعاتی غالب است .برای خدمات اکوسیستمی تفرج و ارزش
زیباییشناسی الگوی خوشهای باال به ترتیب با مساحت  43/73و
 47/268کیلومتر مربع و درصدی معادل  %3/7و  %4نسبت به
الگوی خوشهای پایین با مساحت  73/145و 515/743
کیلومترمربع و درصدی معادل  %6/19و  %43/67و مناطق بدون
الگو کمترین سهم را در الگوهای همبستگی مکانی منطقه
مطالعاتی دارند .در حالی که برای خدمت اکوسیستمی کاهش
آلودگی صوتی الگوی خوشهای پایین با مساحت 192/243
کیلومتر مربع و  %16/28نسبت به الگوی خوشهای باال با مساحت
 266/275کیلومتر مربع و  %22/55دارای کمترین سهم در
الگوهای همبستگی مکانی در منطقه مطالعاتی است .بررسی هم-
زمان نتایج کمیسازی خدمات اکوسیستمی و تحلیل همبستگی
موران محلی در مورد توزیع همبستگی مکانی خدمات
اکوسیستمی نشان میدهد که مناطقی که دارای بیشترین میزان
مطلوبیت و ارزش از نظر عرضه خدمات اکوسیستمی هستند دارای
همبستگی مکانی مثبت معنیدار بوده و از الگوی خوشهای باال
پیروی میکنند .در حالی که مناطق بدون مطلوبیت از نظر عرضه
خدمات اکوسیستمی ،همبستگی مکانی منفی داشته و دارای
الگوی خوشهای پایین هستند .با توجه به این که قسمت بیشتر
منطقهی مطالعاتی از نظر عرضه خدمات اکوسیستمی دارای طیفی
از مقادیر متوسط تا کم میباشد ،سهم باالیی از منطقه مطالعاتی
از نظر همبستگی مکانی از الگوی خاصی پیروی نکرده و از این
نظر بیمعنی است .با توجه به این که قابلیت دید پارکها و

 -4بحث
همانطور که قبال بیان شد نتیجهی کمیسازی خدمات
اکوسیستمی تفرج و ارزش زیباییشناسی ،نقشهای فازی است که
درجات مختلف مطلوبیت را در دامنهای از  0-255نشان میدهد.
به این معنا که اعداد بزرگتر مطلوبیت بیشتری دارند .به عبارت
دیگرعدد  255دارای بیشترین مطلوبیت است در حالی که عدد
صفر از نظر عرضه این خدمات اکوسیستمی در منطقهای مطالعاتی
مطلوبیتی ندارد .طیفی از مقادیر بین این دو مقدار قرار میگیرد
که هرچه میزان این مقادیر افزایش یابد ،ارزش منطقهی مطالعاتی
از نظر عرضه این خدمات اکوسیستمی افزایش مییابد .نقشه
پهنهبندی صوتی منطقهی مطالعاتی بر اساس میزان شدت تراز
صوت مورد بررسی قرار میگیرد .به این صورت که هر چه شدت
تراز صوت پایینتر باشد ،عرضه این خدمت اکوسیستمی در
منطقهی مطالعاتی بیشتر است .مناطقی با شدت تراز صوت باال
نهتنها سهمی در عرضه این خدمت اکوسیستمی ندارد بلکه دارای
آلودگی صوتی باال است .بدین ترتیب در بخشهای مرکزی و
جنوب منطقهی مطالعاتی که تراکم زمینهای کشاورزی و باغات
باال است به واسطه نقش پوشش گیاهی در کاهش آلودگی صوتی،
میزان عرضه این خدمت اکوسیستمی باال است .در این مطالعه
آماره موران جهانی برای خدمات اکوسیستمی مثبت برآورد شد که
نشان دهندهی همبستگی مثبت و الگوی خوشهای خدمات
اکوسیستمی است .در شکل  5مناطق با رنگ قرمز الگوی خوشه-
ای باال و مناطق با رنگ آبی الگوی خوشهای پایین را برای
خدمات اکوسیستمی مورد بررسی نشان میدهد که از نظر آماری
در سطح  99درصد معنیدار هستند .مناطقی با رنگ خاکستری از
نظر آماری معنیدار نیست .به بیان دیگر در این مناطق الگوی
خاصی وجود نداشته و از این رو در این مناطق خدمات
اکوسیستمی بدون الگوی همبستگی مکانی در منطقه مطالعاتی
است .با توجه به جدول  4این الگو برای خدمت اکوسیستمی تفرج
مساحتی معادل  1064/102کیلومتر مربع را در برگرفته به گونهای
که در  %90سطح منطقه مطالعاتی دیده میشود در حالی که برای
1232

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره  ،4شماره  ،2فصل تابستان سال  ،1398صفحه 1235-1225

قوی خدمات اکوسیستمی است .نتایج روشهای مختلف مورد
استفاده در این پژوهش نشان داد که در مورد خدمات اکوسیستمی
تفرج و ارزش زیباییشناسی مناطق مرکزی ،شرقی ،جنوب شرقی
و شمالی منطقهی مطالعاتی بیشترین تجمع خوشههایی با
همبستگی مکانی مثبت را نشان میدهد و در مورد کاهش آلودگی
صوتی مناطق مرکزی ،جنوبی و جنوب غربی دارای بیشترین
میزان همبستگی مکانی است .از این رو نتایج این مطالعه میتواند
به منبع قابل قبولی مورد استفاده برنامهریزان سرزمین قرار گیرد.
با توجه به این که در این مطالعه تنها سه خدمت اکوسیستمی از
زیرشاخههای خدمات اکوسیستمی فرهنگی و تنظیمی مورد
بررسی قرار گرفت ،الزم است تا سایر خدمات اکوسیستمی و از
چهار زیرشاخه خدمات اکوسیستمی (تنظیمی ،فرهنگی ،فراهم-
سازی و حمایتی) مورد بررسی قرار گیرد تا امر تصمیمگیری و
برنامهریزی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار با
دقت و اطمینان بیشتری صورت گیرد.

فضاهای سبز شهری ،موثرترین و مهمترین معیار در ارزش
زیباییشناسی منطقه است در تحلیل همبستگی مکانی این
خدمت اکوسیستمی ،این مناطق دارای بیشترین همبستگی بوده
و دارای الگوی خوشهای باال هستند .این نکته در مورد خدمت
اکوسیستمی تفرج نیز به چشم میخورد به طوری که مهمترین
معیار در ارزش تفرجی منطقه مطالعاتی فاصله از جاده و مسیرهای
دسترسی است (معیار فاصله از جاده و مسیرهای دسترسی مهم-
ترین معیار در فعالیت تفرجی پیادهروی است که بیشترین سهم را
در ارزش تفرجی منطقه مطالعاتی دارد) ،از این رو این مناطق
همبستگی مثبت قوی را نشان داده و از الگوی خوشهای باال
پیروی میکنند.
 -5نتیجهگیری
شناسایی الگوهای مکانی خدمات اکوسیستمی گامی موثر در
بهبود مدیریت سودمندیهای حاصل از طبیعت است .در این
مطالعه الگوهای همبستگی مکانی سه خدمت اکوسیستمی تفرج،
ارزش زیباییشناسی و کاهش آلودگی صوتی مورد بررسی قرار
گرفت .بررسی چگونگی پراکنش خدمات اکوسیستمی با استفاده
از آماره موران نشان داد که توزیع مکانی خدمات اکوسیستمی
مورد بررسی با توجه به نمره باالی  ،z-scoreخوشهای بوده و
ضریب باالی  0/8موران نیز بیانگر همبستگی

سپاسگزاری
این مطالعه در قالب بخشی از یک طرح پژوهشی مصوب و با
حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام
شد که بدین وسیله قدردانی میگردد.
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