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 چکیده 

شوند که مردم از طریق برقراری ارتباط مستقیم با طبیعت به واسطه اغنای معنوی، خدمات فرهنگی اکوسیستم معموال به عنوان منافع غیرمادی تعریف می
یستی، آمایش زبرای مدیریت محیط گیریسیاستگذاری و تصمیمآورند. شناختی بدست میهای تفرجی و تجربیات زیباییرشد شناختی، تفکر، فعالیت

ای هناپذیری خدمات فرهنگی با روشهای مختلف ارتقا یابد. اما سنجشسازگان در مقیاسسازی خدمات بومسرزمین و توسعه می تواند از طریق کمی
از روش  ارزیابی این خدماتبرای نیز پژوهش  در این. نمایند استفاده ها آنبرای ارزیابی ارزشگذاری موجب شده است تا پژوهشگران  از فنون غیراقتصادی 

شناسی، معنوی و مذهبی و میراث بخشی، تفرج، حس مکان، زیباییمعیار شامل آموزشی، الهام 7در گام نخست برای این منظور، . چندمعیاره استفاده شد
ریق ها پس از استاندارسازی از طاز معیارها تهیه گردید. این الیه های مکانی برای هر یکبندی شد. سپس الیهبر اساس روش دلفی شناسایی و اولویت

دار با یکدیگر ادغام گردیدند. در نهایت منطقه مورد مطالعه بر اساس با استفاده از روش ترکیب خطی وزن ودهی شدند روش تحلیل سلسه مراتبی وزن
قدار قابل توجهی م نشان داد کهبه روش شایستگی ناحیه ای سرزمین  مورد مطالعه  بندی منطقههایی تقسیم شد. پهنهخدمات فرهنگی اکوسیستم به پهنه

 . اندقرار گرفتهنیا پارک ملی گلستان و جنگل تحقیقاتی دکتر بهرامخدمات فرهنگی استان در از 
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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.  
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  مقدمه -1
منافع ارزشییمندی هسییتند که یک محیط طبیعی  اکوسیییسییتمخدمات 
ستقیم یا غیربه سان فراهم می طور م ستقیم برای ان  Daily) آوردم

et al., 2009) . خدمات معموال به صیییورت تولیدی، تنظیمی، این
شییوند. در این میان خدمت فرهنگی بندی میحمایتی و فرهنگی طبقه

که مردم از طریق برقراری ارتباط مسییتقیم با  هسییتندمنافع غیرمادی 
بندی ارائه طبقه بر اساس. (MEA, 2005) آورندطبیعت بدست می
 مختلفی ت فرهنگی ابعاداخدم ،1هزاره اکوسیستم شده از سوی ارزیابی
، گردیبخشیییی، تنور فرهنگی، تفرج و طبیعت، الهاممانند آموزشیییی

شییناسییی، میراث مکان، زیباییروابط اجتماعی، معنوی و مذهبی، حس
شامل میفرهنگی و نظام دانش  خدمات  .(MEA, 2005) دنشورا 

فرهنگی در کشییورهای در حال توسییعه برای حفی هویت و حتی بقا 
شمار می ساس پژوهشافراد ضروری به  های صورت گرفته، روند. بر ا

ند  ئل هسیییت قا مات  خد یادی برای این  جوامع صییینعتی نیز ارزش ز
(Milcu et al., 2013 .)خدمات فرهنگی  گرفتنیدهنادرو، ینازا

د توانهای مرتبط با آن میگیریزیسییت و تصییمیمیطمحدر مدیریت 
موجب نابودی سییبک زندگی و هویت، به خطر انداختن سییالمت افراد 
شه در جامعه  سمی و روانی(، افزایش نابرابری اجتماعی و بروز مناق )ج

صمیم (.Klain et al., 2014شود ) ستگذاری و ت گیری برای سیا
سییرزمین و توسییعه در سییطف مختلف زیسییت، آمایشمدیریت محیط

ست نیازمند ارزیابی خدمات بوم . (Pena et al., 2015)سازگان ا
شیییده  ارایه خدمات ارزیابیبرای در منابع علمی رویکردهای مختلف 

ست صادی ال، پژوهشحبا این . ا شگذاری اقت های اخیر عمدتا بر ارز
ستند  شده (Helka et al., 2016)متمرکز ه سئله موجب  . این م

ی، ناپذیری با فرضیات اقتصاددلیل سنجشاست تا خدمات فرهنگی به
ند. از  یابی قرار گیر عه و ارز طال ناملموس بودن کمتر مورد م ذهنی و 

به روشها نیز اشیییاره شیییدهمانگونه که در پژوهش ،رواین های ه 
ست  سی این خدمات نیاز ا  ;Wallen, 2013)جایگزین برای برر

Hernández-Morcillo et al., 2013) در این راستا بسیاری .
از نویسیییندگان بر فنون غیراقتصیییادی مانند دلفی برای ارزیابی این 

اند. نمایش مکانی نیز گزینه دیگری اسیییت که خدمات متمرکز شیییده
 Milcuها مورد توجه  قرار گرفته اسیییت )بیش از پیش در پژوهش

et al., 2013 .)شه های سازی ابزار قدرتمندی برای انتقال ارزشنق
اشد. گیران کاربری اراضی بسرزمین به سیاستگذاران و تصمیمسیمای
توان نواحی با اهمیت برای مدیریت آتی سییازی میبا نقشییه ،رواز این

مات را مشیییخم نمود خد گاهی از م .این  مات آ خد کانی  یت م وقع
ضی گی مینفره شدن راهبردهای آتی کاربری ارا شن  تواند موجب رو

های اخیر مطالعات در سیییال (.Zoderer et al., 2016)شیییود 
های مختلفی برای نمایش مکانی و ارزیابی خدمات و منافع اکوسیستم

ستند تا طبیعی به اجرا در آمده  صدد ه شتر این مطالعات در ست. بی ا
های خدمات ها و تهیه نقشییهارزیابی را برای تدوین شییاخمسییاختار 

در این  (.Hashimoto et al., 2015اکوسیییسییتم فراهم آورند )
نیز نسبت به استفاده از تحلیل چند معیاره به عنوان میان تمایل زیادی 

صادی در پژوهش شگذاری اقت ا هیک رویکرد جایگزین و یا مکمل ارز

                                                           
1 - Millennium ecosystem assessment (MA) 

تلفیق ارزیابی . (Saarikoski et al., 2016)به وجود آمده است 
ابزاری سییودمند و  چند معیاره و سییامانه اطالعات جارافیایی به عنوان

 ،زیسیییتهای مربوط به محیطگیریکاربردی در ارزیابی و تصیییمیم
شهمی ستفاده قرار تواند برای نق ستم نیز مورد ا سی سازی خدمات اکو
. تاکنون از روش (Jelokhani-Niaraki et al., 2018) گیرد

سییازی خدمات های ارزیابی و نقشییهچندمعیاره به عنوان یکی از روش
شده  ستفاده  ستم در مطالعات ا سی ست کهاکو در ادامه به برخی از  ا

( 2011و همکاران ) Haines-Youngها اشیییاره خواهد شییید: آن
شیدنی و مواد خام، تنور  شامل تولید غذا، نو ستم  سی چهار خدمت اکو

ای از نروژ و سوئیس را با استفاده از روش و تفرج را در منطقهزیستگاه 
و  García Márquezسییازی کردند. چند معیاره ارزیابی و نقشییه

از  ایمنطقه( خدمات اکوسیستم و تنور زیستی را در 2017همکاران )
ستفاده از ارزیابی چند معیاره نقشه های نهسازی کردند. گوکلمبیا را با ا

امین تشناختی، کیفیت زیستگاه، زیبایی منظر و های بومحساس، نظام
و همکاران  Saeidiاز جمله معیارهای این پژوهش بودند.  یآب منابع
عنوان یک خدمت فرهنگی در آبخیز شیییناسیییی را به( زیبایی2017)

ازی سیینقشییهبا اسییتفاده از ارزیابی چند معیاره زیارت اسییتان گلسییتان 
ند.  کاران ) Tammiکرد چه2017و هم پار به منظور یک سیییازی ( 

، ای، خدمات تولیدیریزی و توسعه منطقهخدمات اکوسیستم در برنامه
قهتنظیمی و فرهن ند. گی منط کانی کرد یابی م ند را ارز ای از فال

به عنوان تنها خدمت فرهنگی این  نویسیییندگان برای ارزیابی تفرج 
ند.  فاده کرد کانی اسیییت یاره م یابی چندمع عه از ارز و  Kertészمطال

ای در ( خییدمییات فرهنگی حوزه آبخیز دریییاچییه2019همکییاران )
ستان را نقشه سندگان برامجار  ی تهیه نقشه خدماتسازی کردند. نوی

ار روش ارزیابی چندمعیاره را بک ،این که شامل تفرج و طبیعتگردی بود
به منظور تهیه نقشیییه تقاضیییا برای  ،( 2020و همکاران ) Liبردند. 

شهر پکن در چین  ستم  ستم از ارزیابی  9خدمات اکوسی خدمت اکوسی
سی به میراث فره ستر ستفاده کردند. در این مطالعه د گی نچندمعیاره ا

هدف از این های عمومی دو معیار خدمات فرهنگی بودند. و بوسیییتان
شه ستان با بندی و پهنهسازی مطالعه نق ستان گل خدمات فرهنگی در ا
 .استچندمعیاره  رویکرداستفاده از 

 روش انجام تحقیق -2

 منطقه مورد مطالعه 
درصییید مسییاحت کیییل کشییور را تشیییکیل  3/1اسییتان گلسییتان 

 5درجییه و  38دقیقییه تییا  24درجییه و  36بییین دهیید. اییین اسییتان می
 14درجیه و  56دقیقیه تیا  51درجیه و  53دقیقه عیر  شیمالی تیا 

اسییت النهییار گرینییویق واقییع شییده دقیقییه طییول شییرقی از نصییف
 27شهرسییتان،  14(. اییین اسییتان از 1394 میرزایییی و همکییاران،)

 47آبیییادی مسیییکونی و  1006دهسیییتان،  60شیییهر،  27بخیییش، 
اسییت. از نظییر پوشییش گیییاهی غیرمسییکونی تشییکیل شدهآبییادی 
 31درصیید را جنگییل،  18درصیید اسییتان را مراتییع،  51بیییش از 

درصد را منیاطق مسیکونی و اراضیی کشیاورزی تشیکیل داده اسیت. 
هیای اییران نییز در اسیتان گلسیتان قیرار درصد جنگل 02/3بیش از 
بیییش  (. اییین اسییتان دارای1392سییلمان مییاهینی و همکییاران، دارد )

https://www.tandfonline.com/author/Garc%C3%ADa+M%C3%A1rquez%2C+Jaime+Ricardo
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جاذبییه طبیعییی متنییور و ارزشییمند در کشییور اسییت و از اییین  350از 
شییمار گردی در شییمال کشییور بههییای طبیعییتلحییای یکییی از قطب

هیای باستانشناسیی بیه رود. سابقه تمیدن آن بیا توجیه بیه کاوشمی
گییردد. در اییین محییدوده جارافیییایی هییزار سییال قبییل برمی 6حییدود 
 (. 1394شربتی، ی وجود دارد )اثر و یادمان تاریخ 1100بیش از 

 

 منطقه مورد مطالعه -1شکل

گلستان به واسطه سکونت اقوام مختلف فارس، بلوچ، کرد، ترک، ترکمن 
و قزاق از تنور قومی و فرهنگی خاصی نیز برخوردار است 

ن رسد که این استابا توجه به آنچه اشاره شد بنظر می(. 1380)شاهکویی،
واند تها میتوجهی برخوردار باشد که ارزیابی آناز خدمات فرهنگی قابل 
همانگونه که پیش ها در آینده موثر واقع شود. وری آندر حفاظت و بهره
 فتهبکار رچند معیاره ارزیابی روش  ،در این پژوهشاز این نیز اشاره شد 

 باشد.می 2شکلآن به شرح  هایگاماست که 

 
 پژوهش هایگامنمودار  -2شکل

 

  میرور منیابع مختلیف معیارهدا  بنددی و اولویتشناسایی

سییازی خییدمات اکوسیسییتم نشییان سییازی و نقشهدر زمینییه کمی
دلیل نبییود معیارهییای کییافی، داده اسییت کییه خییدمات فرهنگییی بییه

اند سییازی شییدهو نقشه نسییبت بییه سییایر خییدمات کمتییر کمییی
(Pena et al., 2015.) نخسییت  حاضییر مطالعییه ،از اییین رو

خیدمات را ایین ارهیای میورد نییاز بیرای ارزییابی تالش کرد تا معی
-طبقییه شییاملمنبییع مختلییف  65راسییتا  شناسییایی نماییید. در اییین

مقیاالت، کتیب، ، اکوسیسیتمهای موجیود در زمینیه خیدمات بندی
میورد بررسیی شناسیایی هیای دانشیگاهی نامیههیا و پاییانگزارش

 در قالییب ،معیارهییای موجییود در منییابع سییپس .قییرار گرفییت
تییا بییه  کارشییناس قییرار داده شیید 21در اختیییار  یایهییپرسشیینامه

                                                           
1 -IDRISI Selva 

در اییین مطالعییه  .بنییدی گردنییدروش دلفییی غربییالگری و اولویییت
ادارات کیییل مییییراث فرهنگیییی، گردشیییگری و  ی ازکارشناسیییان
منیابع طبیعیی اسیتان گلسیتان، سیازمان حفاظیت  و دستی  صنایع

کشیاورزی دانشیگاه علیوم و اعضیای هیئیت علمیی محیط زیسیت 
تهیران  دانشیکده محییط زیسیت دانشیگاهگرگیان،  یو منابع طبیعی

  .شرکت داشتندو دانشگاه آزاد اسالمی 
بیا اسیتفاده از میرور منیابع و در ایین مرحلیه  هدای مکدانی تهیه الیه

خییدمات فرهنگییی هییایی بییرای هییر یییک از نظییرات کارشناسییی شییاخم
نییرم افییزار  در سییپس شناسییایی شیید.  بییه عنییوان یییک معیییار ارزیییابی

هیای مکیانی بیه شیرح زییر برای هر ییک از معیارهیا الییه 1ادریسی سلوا
 :بدست آورده شد

عناصییر زنییده و غیرزنییده یییادگیری از بییا اییین معیییار : آموزشددی

در ارتبیاط اسیت سیرزمین ییا اکوسیسیتم( محیط طبیعیی )سییمای
سییاختار و عملکییرد محیییط طبیعییی  توانیید شییامل شناسییاییو مییی

از (. Mocior & Kruse, 2016)باشیید و حییال  درگذشییته
-شیاخمدر مطالعیه حاضیر از سیازی ایین معییار در نقشیهرو، این

، هییای طبیعیییمراکییز آموزشییی موجییود در محیییطهییایی ماننیید 
جنگلیی، منیاطق تحیت میدیریت سیازمان حفاظیت  هایگاهذخیره
جنگلیی میورد توجیه قیرار گرفیت. در  هیایزیسیت و پیارکمحیط

 و نقشییه فاصییلهموجییود در طبیعییت مراکییز آموزشییی ادامییه بییرای 
 ایجیادمتیر  60 عیر نقشیه حیریم بیه نییز ها برای سایر شاخم

 شد.

هییا منبعییی غنییی از الهییام را بییرای اکوسیسییتم :الهددام بی ددی

-هیا، افسیانهها، مجیالت، فییلم، عکاسیی، نقاشیی، مجسیمهکتاب

هییای قییومی، موسیییقی و رقییم، نمادهییای ملییی، میید و حتییی 
(. MEA, 2005آورنییید )تبلیایییات فیییراهم مییییمعمیییاری و 

تییوان از طریییق بخشییی یییک منطقییه را میییرو، ارزش الهییامییینازا
 Szuc etآثار هنری ییا نوشیتاری موجیود در آن ارزییابی نمیود )

al., 2015 .) الهیام از آثیار هنیری و ادبیی کیه بیابر این اسیاس 
بییه  انییدشییدهخلییق هییای طبیعییی و یییا روسییتاهای اسییتان پدیییده

 شییاملهییای اییین معیییار درنظییر گرفتییه شییدند و عنییوان شییاخم
بیرای . بودنید آبشار، قله، روسیتاها، جنگیل، جزییره، چشیمه و غیار

بیرای آبشیار و  نقشیه قابلییت دییدتهیه الییه مکیانی ایین معییار، 
درنظیر گرفتیه کیلیومتر  10متیر و  250بیه ترتییب در انیدازه   قله
بیرای در انتهیا روسیتاها تهییه شید. بیرای  نقشه فاصلهسپس  .شد

بیه ترتییب نقشیه حیریم جنگل تحقیقیاتی، جزییره، چشیمه و غیار 
 .تولید شدمتر  150و  210، 60،60 عر به 

شییود کییه توسییط هییایی گفتییه میییتفییرج بییه سییرگرمی: تفددر 

 در(. 1385افتیید )مخییدوم، گردشییگران در محیییط بییاز اتفییاق مییی
هیا و منیابع تفرجیی موجیود در اسیتان ماننید فعالییت این مطالعیه
 ،هابشییارآنییوردی، سییواری، خورگشییت، صییخرهسییباهییای محییل
 هیایشناسیی، پیارکزمیین هیایگیردی، جاذبیهبیوم هایاقامتگاه
 هیا، کیوههیاگلفشیان، غار هیای، چشیمهها و سیدهاتاالبجنگلی، 
میورد توجیه قیرار گرفیت. هیای تفیرج به عنوان شیاخمنمکزار و 

شناسایی و اولویت
بندی معیارها

تهیه     

الیه های مکانی

استاندارسازی الیه 
های مکانی

وزن دهی به 

الیه های مکانی

ادغام الیه ها
پهنه بندی خدمات 

فرهنگی
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-اسییب سییواری، صییخرههییای محییلنقشییه فاصییله بییرای  سییپس

نقشیه نوردی و روستاهای هیدف گردشیگری نقشیه تهییه گردیید. 
متییری  500در فاصییله  هییای اسیتانو کیوه هییاقابلییت دییید آبشیار

خورگشیت،  مراکیزبیرای نقشیه حیریم . بدست آمیدکیلومتری  10و
 هیایشناسیی، چشیمههیای زمیینگیردی، پدییدهبیوم هایاقامتگاه

. بیرای تهییه شیدمتیر  150 عیر  هو نمکیزار بی هیاگلفشان، غار
نییز نقشیه حیریم بیه ترتییب  هیاو سد هاجنگلی، تاالب هایپارک

 .ایجاد شد متر 300و  210، 60به عر 

مکان به معنای درک ذهنی مردم از محیط و حس  حس مکان

احساسات کم و بیش آگاهانه افرادنسبت به محیط خود است )فالحت، 
های طبیعی، روستاهای با قابلیت دید جاذبه(. بر این اساس 1385

محل گذران اوقات فراغت، مناطق بکر،  ،خوش منظره مسیرهای
ی نتظامی و درمانهای تاریخی، نزدیکی به مراکز اآبگرم، مکان چشمه

در ادامه برای  .درنظر گرفته شدندهای این معیار شاخمبه عنوان 
، 210به ترتیب به عر نقشه حریم های مکانی این معیار تهیه الیه
 و برای چشمه آبگرم، محل گذران اوقات فراغتمتر  5000، 60

 برایتهیه گردید. نزدیکی به مراکز درمانی و نیروی انتظامی 
های طبیعی و مسیرهای خوش منظره روستاهای با قابلیت دید جاذبه

 کیلومتری ایجاد شد. 1در فاصله  دیدنقشه قابلیت  نیز

که  شده استیفتعرلذتی  عنوانبهاین خدمت  شناسی زیبایی

های زیبای موجود در نواحی و مناظر طبیعی مردم از مشاهده صحنه
(. این Casado-Arzuaga et al., 2013آورند )بدست می
های فیزیکی، مانند عوار  زمین، ها ترکیب خاصی از پدیدهصحنه

براین (. Fourie, 2005گیاهی و شیب هستند )الگوهای پوشش
یاهی، گاکوتون پوشش گیاهی، تراکم پوششحاضر در مطالعه اساس 

تنور تراکم پوشش گیاهی، قابلیت دید نقاط پرتنور، طبقات ارتفار، 
شناسی بودند که برای هریک های معیار زیباییشاخم شیبجهت و 
  :(1395)سلمان ماهینی، تهیه شد به شرح زیر های مکانیها الیهاز آن
 و استخراجاز نقشه مدل رقومی ارتفار و شیب  ، جهتنقشه ارتفار -

 بندی شد. طبقه ،درسه طبقه
 متری تهیه گردید. 500رودخانه در فاصله  نقشه قابلیت دید -
تخراج اسنقشه کاربری اراضی  ازنقشه تیپ پوشش گیاهی منطقه  -

 . بودهای مختلف جنگلی طبقه از تیپ 93 شد که شامل
شده شاخم نرمال الیهبا استفاده از نیز الیه تراکم پوشش گیاهی  -

  .بدست آمد 1(NDVI) تفاوت پوشش گیاهی
ا نقشه ابتد، برای تهیه این الیه تراکم پوشش گیاهینقشه تنور  - 

ای هشکستگی بر اساس شده تفاوت پوشش گیاهیشاخم نرمال
. سپس طبقه تقسیم شد 6هیستوگرام آن، به  موجود در نمودار 2طبیعی
فیلتر  و 3با استفاده از دستور الگو ،بندی شدهطبقه NDVIاز نقشه 

ایی هبا جداسازی پیکسلدر نهایت  .گردید تنور طبقات مشخم 3×3
ی متفاوت از تراکم پوشش گیاهی هستند، که حداقل دارای سه طبقه

 د. مبدست آ نقشه تنور تراکم پوشش گیاهی

                                                           
1 -Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

2 -Natural breaks 

3 -Pattern 

اب بسامد انتخ و با استفاده از دستور الگوپوشش گیاهی الیه اکوتون  -
شه شد. نق استخراجاز نقشه تیپ پوشش گیاهی  7 × 7فیلتر  با 4کالس

بندی مجدد گردید و به مناطقی که اکوتون پوشش گیاهی حاصل طبقه
در نهایت از این  شد.مابقی ارزش اختصاص داده به ارزش یک و  بودند

 متری تهیه شد. 30نقشه بافر 
بتدا از ابرای شناسایی و تعیین موقعیت این نقاط  ،نقاط پر تنورالیه  -

بدست  5توپوگرافی شکلنقشه  روی نقشه مدل رقومی ارتفار منطقه
هر پنجره  هببزرگترین تنور تا  گردیداین نقشه فیلتر . سپس، آورده شد

 6لفتعداد طبقات مختالیه ، . در ادامه از نقشه فیلتر شدهاختصاص باید
ن نقاط تریی متنورکه نشان دهنده الیهطبقه آخر این  .گردید استخراج

نقشه قابلیت در نهایت  .جدا شدموجود در منطقه مورد مطالعه است، 
تا مناطقی که به  تهیه شد کیلومتری 3ی در محدودهپرتنور دید نقاط 

 حذف شوند. ،این نقاط دید ندارند

میراث جهانی یونسکو، میراث در دو  اجالسبراساس  میراث معیار 

شود: میراث فرهنگی که شامل آثار، مجموعه بناها بندی میبخش طبقه
لمی، ی، عشناسباستانشناسی، زیبایی باارزشهای تاریخی یا محوطه
ای هشناسی هستند. میراث طبیعی مشتمل بر پدیدهشناسی یا مردمقوم

یاهی یا های گنظیر، زیستگاه گونهیستی و جارافیایی بیز فیزیکی،
ی حفاظت ازنظرشناسی که علمی یا زیبایی باارزشجانوری و نواحی 
مواریث طبیعی رو، (. از اینShinbira, 2012دارای اهمیت هستند )

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و توسط ثبت شده و فرهنگی 
س پهای این معیار درنظر گرفته شدند. به عنوان شاخمصنایع دستی 
ها تهیه نقشه حریم برای آن ،های مربوط به این مواریثاز تهیه داده
ر  عو دیوار گرگان ی تاریخبرای مواریث فرهنگی شامل آثار . گردید

مواریث برای  حریم. درنظر گرفته شدمتر  240و  150حریم به ترتیب 
متر و پارک ملی، جنگل  150های گلفشان طبیعی مانند آبشار و چشمه

 .تعیین شد متر 60گاه تحقیقاتی و ذخیره

-های مذهبی و محلبا مکاناین خدمت معنوی و مذهبی  معیار 

 Canedoli)اعتقادی در ارتباط است  هایبرپایی مراسم و آیین های

et al., 2017با ارزشطبیعی  هایبا پدیدهاین خدمت براین، (. عالوه 
 )کبیری مرتبط است نظیر صخره، درخت، چشمه و غیره نیزمعنوی 
های مذهبی و مکانهایی مانند شاخم، براین اساس(. 1392هندی، 
 پسس درنظر گرفته شدند.برای این معیار های طبیعی با ارزش پدیده

های با ارزش های مذهبی، درختان و چشمهبرای مکاننقشه حریم 
 متر تهیه شد. 210و  60، 150معنوی به ترتیب در اندازه 

ها ماهیت از آنجا که شاخم :کانیمهای الیهاستاندارسازی 

ت ها با یکدیگر متفاوگیری آنمتفاوتی دارند، بنابراین معیار اندازه
که قبل از ترکیب و همپوشانی با یکدیگر استاندارسازی  بایدو  هستند

است  255تا  0یا 1و  0شوند. دامنه تاییرات استاندارسازی معموال بین 
استفاده از  اغلبشوند. که با یک تابع عضویت مشخم می

شود به این دلیل که ارزیابی پیشنهاد می 255تا  0ندارسازیاستا
در  (.1395مسعودی و همکاران، چندمعیاره با آن بهینه شده است )

 .ندشداستاندارسازی  255تا  0ها در محدوده الیه تمام مطالعه حاضر نیز

4 -Class frequency 

5 - Topo shape 

6 -Number of different classes (NDC) 
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 های در این مرحله وزن شاخم  های مکانیالیهدهی به وزن

. در این شد تعیین 1روش تحلیل سلسله مراتبی هر معیار با استفاده از
ها را با یکدیگر مقایسه گیرنده باید هر زوج از شاخمروش تصمیم

ر ها نسبت به یکدیگر دنماید. مقایسه اهمیت نسبی هر زوج از شاخم
کمی  9 تا 1ابتدا بصورت کیفی انجام شده و سپس در مقیاس عددی 

  یاردهی در اختبرای وزندوین و هایی ت. در این راستا پرسشنامهگردید
با استفاده از  هاآنآوری نظرات . پس از جمعگرفتکارشناسان قرار 

اهمیت نسبی، وزن و نرخ ناسازگاری  2افزار اکسپرت چویسنرم
 1/0. در حالت کلی نرخ ناسازگاری باید کمتر از شدها تعیین شاخم
  .(1395مسعودی و همکاران، ) باشد

 ها از روش ترکیب در این مطالعه برای ادغام الیه ها ادغام الیه

ترین شیوه ادغام معیارها برای رایجدار استفاده شده که از خطی وزن
 . تحلیل تناسب زمین است

 در این مرحله با استفاده از بندی خدمات فرهنگی  پهنه

، در نرم افزار ادریسی (ZLS) تناسب شایستگی سرزمین دستور
ی بندپهنهآورنده خدمات فرهنگی در منطقه مورد مطالعه نواحی فراهم

  .شد

 نتایج -3
ضر سی، در نهایت پس از جمع در مطالعه حا شنا  7بندی نظرات کار
شامل جنبه شی، میراث، الهامهای زیباییمعیار  سی، آموز ی، بخششنا

حس مکان، تفرج و مذهبی و معنوی با ضریب نرماالیز شده درجه و 
یت  ، 1303/0، 1382/0، 1504/0، 1545/0، 1808/0درصییید اهم

های این 1190/0و  1265/0 یار به عنوان مهمترین مع یب  به ترت  ،
سپس با استفاده از مرور منابع و نظرات پژوهش درنظر گرفته شدند. 

سازی معیارها درنظر گرفته شد. نقشههایی برای کارشناسی شاخم
شاخمالیه درادامه ها تهیه و طبق توابع های مکانی برای هریک از 
شدند. فازی سازی  ستاندار ستفاده از روش   هاشاخم در نهایت ا با ا

سله مراتبی  وزن سل شدندتحلیل  سازگاری آن دهی  ضریب نا ا هو 
ها، شییاخمدهی و اسییتانداردسییازی پس از وزن .مشییخم گردید

  تهیه شد. 9تا  3های های مکانی مربوط به معیارها طبق شکلالیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمت آموزشی -3شکل 

 

                                                           
1 -Analytical hierarchy process  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 معیار زیبایی شناسی -7شکل 

2 -Expert Choice 

 بی یخدمت الهام -4شکل 

 خدمت تفر  -5شکل 

 معیار حس مکان -6شکل 
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 معیار معنوی و مذهبی – 8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 معیار میراث -9شکل 

طی خ های مکانی معیارها با استفاده از روش ترکیبدر نهایت الیه
دار ادغام شدند و نقشه نهایی پراکنش خدمات فرهنگی در وزن

پراکنش این خدمات را نشان  10استان گلستان بدست آمد. شکل 
بسط داده شده است. در ادامه  255تا  0دهد که در محدوده می

بندی نواحی فراهم آورنده خدمات فرهنگی از به منظور پهنه
اده شد. برای این منظور نرم افزار ادریسی استف ZLSدستور 

بندی هکتار برای پهنه 10و حداقل مساحت 150آستانه مطلوبیت 
خدمات فرهنگی در نظر گرفته شد. از این طریق مناطقی جدا 

هکتار برخوردار  10و  150دازه بیش از انشدند که به ترتیب از 
های بخش قابل توجهی از پهنه(. بر این اساس 11بودند )شکل 

در پارک ملی گلستان )پهنه بزرگتر( و جنگل خدمات فرهنگی 
مور  و مج واقع شدندنیا )پهنه کوچکتر( تحقیقاتی دکتر بهرام

  هکتار بود. 10578ها مساحت آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -4
خدمات فرهنگی بدلیل ذهنی و ناملموس بودن در مقایسیییه با سیییایر 

اند. در این راسییتا مطالعه حاضییر کمتر مورد ارزیابی قرار گرفتهخدمات 
تالش کرد تا در گام نخسیت با اسیتفاده از روش دلفی معیارهای الزم 

سایی و اولویت شنا وش این ربندی نماید. برای ارزیابی این خدمات را 
 فرج سازی تبندی معیارهای مربوط به نقشهپیش از این نیز در اولویت

 
 
 
 
 
 
 
شیلی )و  (، گزینش Nahuelhual et al., 2014طبیعتگردی در 

 ی وکبیری هندمناطق طبیعی با ارزش معنوی در شهرستان نیشابور )
در شییهرسییتان خرم آباد به کار  طبیعتگردی ارزیابی ( و1392همکاران،

شناسی، آموزشی و ( رفته است. ابعاد زیبایی1393)مهدوی و همکاران، 
این پژوهش هستند که پیش از این در مطالعات میراث مهمترین معیار 
شه ستاندیگری نیز مانند نق ای هسازی خدمات فرهنگی در یکی از ا

 

 

 خدمات فرهنگی -10شکل 

 بندی خدمات فرهنگیپهنه -11شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2568-2560، صفحه 1399، سال   تابستان ، فصلدوم ، شماره  پنجم مطالعات علوم محیط زیست، دوره

 

2566 

 

سازی خدمات (، ارزیابی و نقشهPlieninger et al., 2013آلمان )
( و Hashimoto et al., 2015ای در ژاپن )اکوسیستم در جزیره

 Canedoliلیا )سییازی خدمات فرهنگی در یک پارک در ایتانقشییه

et al., 2017 .پس از شیییناسیییایی ( مورد توجه قرار گرفته بودند
ها، شیییاخم یار یک از آنمع ید. این هایی برای هر  ها تعیین گرد

دهی شدند. از این ها از طریق روش تحلیل سلسه مراتبی وزنشاخم
سیییازی ارزش دهی پیش از این در مطالعات مربوط به مدلروش وزن
سیییعیدی و همکاران، سیییرزمین در آبخیز زیارت ) ای سییییمایمنظره
یات(، شیییاخم1393 گاه ح ناه له های اکوتوریسیییم پ کا یان وحش م
( و ارزیابی خدمات اکوسییییسیییتم در 1395مسیییعودی و همکاران، )

( استفاده شده است. Koschke et al., 2014ای در آلمان )منطقه
ر منطقه ها، الیه مکانی خدمات فرهنگی ددر نهایت از ادغام نقشیییه

ساس نوار جنوبی منطقه مورد مطالعه  ست آمد. بر این ا مورد مطالعه بد
شناخته شد. با توجه به به عنوان مناطق فراهم آورنده خدمات فرهنگی 
به جاذ که اکثر  تاریخی، تفرجی، طبیعی و فرهنگی در این این های 

ر رسیید. بنابمحدوده واقع شییده اسییت، این نتیجه قابل قبول بنظر می
شد چنین بنظر می آنچه شاره  شده در این ا شنهاد  سد که از روش پی ر

عه می طال نهم یابی و په مات فرهنگی بهره توان برای ارز خد ندی  ب
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 

ن بندی ایبندی شیییود. همانگونه که نتایج پهنهشیییناسیییایی و اولویت
آورنده خدمات فرهنگی در مطالعه نیز نشییان داد برخی از نواحی فراهم

رو شیییاید بتوان از ظرفیت اند. از اینمناطق تحت مدیریت قرار گرفته
فت. این امر  مات فرهنگی بهره گر خد ظت از  فا ناطق برای ح این م

نین و هییای فرمسیییتلزم توجییه بیشیییتر بییه ارزش هنگی در قوا
های مرتبط با انتخاب و مدیریت مناطق تحت حفاظت دسیییتورالعمل

اسییت. اما در عین حال بسیییاری از نواحی پراکنش خدمات فرهنگی از 
ها در آینده با تردید روبرو حمایت قانونی برخوردار نیسیییتند و بقای آن

 ،اسییت. با توجه به تبعات منفی نابودی این خدمات بر سییالمت جامعه
و  گیریها در تصیییمیمتوجه بیشیییتر به ابعاد فرهنگی اکوسییییسیییتم

رسیید. در این راسییتا تهیه زیسییت ضییروری بنظر میریزی محیطبرنامه
های مکانی خدمات فرهنگی در کنار سییایر خدمات اکوسیییسییتم الیه
های مربوط به آمایش گیریها را در تصیییمیمتواند لحای کردن آنمی

 (.Inwood et al., 2015د )سرزمین عملی و روشن نمای
 

 منابع
ای سیمای سرزمین به روش ترکیب خطی وزنی . ارزیابی و مدلسازی ارزش منظره1393میرکریمی،ح،  سعیدی، س.، محمدزاده، م.، سلمان ماهینی، ر.، -

 .301-311، صم 3، شماره 67گلستان(، محیط زیست طبیعی، دانشگاه تهران، دوره روی آبخیز زیارت استان )مطالعه موردی: مسیرهای پیاده
مطالعه   ECHELON ANALYSIS (های کمی با کاربردتحلیل ساختاری داده .1392.، و ،زمانی .،آ ،مهری .،ح ،رضایی .،ر ،سلمان ماهینی  -

 .157-168 صم، 8، شماره 4دوره محیط زیست، انجمن ارزیابی ایران،های پژوهش.)بندی مناطق از نظر غنای پرندگان در استان گلستاناولویتموردی:
 روزرسانی آمایش سرزمین استان گلستان،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان.. طرح به 1395سلمان ماهینی، ر. )مجری طرح(،  -

  .52-57صم ، 79، شماره 20دوره . بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی گردشگری استان گلستان، 1390شاهکویی، ا.،  -
گلستان، سال پنجم، شماره  فضا، دانشگاه جارافیایی شآمای گلستان، مجله استان اقتصادی توسعه در گردشگری نقش . بررسی1394شربتی، ا.،  -

 .41-58پانزدهم، صم 
در شناسایی مناطق طبیعی حفاظتی با ارزش معنوی در  TOPSIS کاربرد روش. 1392خراسانی، ن.،  .،ا ، هعلیزاد .،ا ،دانه کارکبیری هندی، م.،  -

 .61-76، صم 1، شماره 66دوره  ایران، دانشگاه تهران،  طبیعی منابع طبیعی، زیست ، محیطشهرستان نیشابور
 مطالعه( چند معیاره  ارزیابی از استفاده با حفاظتی مناطق در اکوتوریسم ریزی. برنامه 1395میرکریمی، ح.  محمدزاده، م.، ر.، ماهینی، مسعودی، م.، -

 .111-116صفحات ،1 شماره ، 96 دوره ایران،دانشگاه تهران،  طبیعی منابع طبیعی، زیست ، محیط)میانکاله وحش حیات پناهگاه موردی
لرستان، بوم  خرم آباد، شهرستان موردی: طبیعتگردی مطالعه توسعه به منظور اراضی چندمعیاره ، ارزیابی1393مهدوی، م.، نیک نژاد، م.، کرمی، ا.  -

 .56-69شناسی جنگل های ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، سال دوم، شماره چهارم، صم
سرزمین)مطالعه موردی: زیستی در سطف سیمایتعیین الگوی مکانی تهدیدات تنور، 1394. ح ،رضایی .،م ،همامی  ر.، ،اسماعیلی ساری میرزایی، ر.،
 .79-90صم  یازدهم شماره چهارم کاربردی سال شناسیبوم (،استان گلستان

 

 - Canedoli, C., Bullock, C., Collier, M., Joyce, D. and Padoa-Schioppa, E. 2017. Public participatory 

mapping of cultural ecosystem services: citizen perception and park management in the Parco Nord of 

Milan (Italy). Sustainability. Vol. 9, P. 1-27. 

  - Casado-Arzuaga, I., Onaindia, M. and Madariaga, I. 2013. Mapping recreation and aesthetic value of 

ecosystems in the Bilbao Metropolitan Greenbelt (northern Spain) to support landscape planning. 

Landscape ecology. Vol. 29, P. 1393–1405. 

- Daily, G.C., Polasky, S., Goldstein, J., Kareiva, P.M., Mooney, H.A, Pejchar, L., Shallen-berger, R. 

2009. Ecosystem services in decision making: time to deliver. Front.Ecol. Environ, Vol. 7 pp, 21–28. 

  - García Márquez, J., Krueger, T., Andrés Páez, C., Ruiz-Agudelo, A., Bejarano, P., Muto, T., Arjona, 

F., 2017.   - Effectiveness of conservation areas for protecting biodiversity and ecosystem services: a 

multicriteria pproach.    Ecosystem Services & Management, Vol. 13, p. 1-13. 

http://www.iraneiap.ir/?_action=article&au=130637&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84++%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.iraneiap.ir/?_action=article&au=138896&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.iraneiap.ir/?_action=article&au=139322&_au=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87++%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%2A
http://www.iraneiap.ir/?_action=article&au=137675&_au=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF++%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.iraneiap.ir/issue_2243_2173_.html
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=9308
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=222384
https://ijae.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ijae.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://ijae.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://ijae.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://ijae.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 2568-2560، صفحه 1399، سال   تابستان ، فصلدوم ، شماره  پنجم مطالعات علوم محیط زیست، دوره

 

2567 

 

 - Haines-Young, R. Potschina, M. and Kienast, F. 2012. Indicators of ecosystem service potential at 

European scales: Mapping marginal changes and trade-offs. Ecological Indicators, Vol. 21, P. 39-53. 

- Hashimoto, S., Nakamura, S., Saito, O., Kohsaka, R., Kamiyama, C., Tomiyoshi, M., Kishioka, T. 2015. 

Mapping and characterizing ecosystem services of social-ecological production landscapes: case study 

of Noto, Japan, Sustainability Science, Vol. 10, 257-273. 

- Helka, J. 2016. The importance of cultural ecosystem services and their evaluation in the context of 

ecosystem service assessment frameworks Comparative study of users’ perceptions (preferences) of 

cultural ecosystem services and disservices in and outside the city of Leipzig. M.Sc. Thesis, The Utrecht 

University, Utrecht. 

- Hernández-Morcillo, M., Plieninger, T.,  Bieling, C. 2013. An empirical review of cul-tural ecosystem 

service indicators. Ecol. Indic, Vol. 29, P. 434–444. 

- Inwood, H., Wharton, A., Davies, H. 2015. Integrating cultural values and services in landscape and 

ecological planning, wild Things Conference, Sheffield, UK, 14p.  

- Jelokhani-Niaraki, M., Sadeghi-Niaraki, A., ChoiCChoi, S. 2018. Semantic interoperability of GIS and 

MCDA tools for environmental assessment and decision making. Environmental Modelling & 

Software, Vol. 100, P. 104-122. 

- Klain, S., Satterfield, T. and Chan, K.M. 2014. What matters and why? Ecosystem services and their 

bundled qualities. Ecological economics, Vol. 107, P. 310–320. 

- Kertész, A., Nagy, L., Balázs, B., 2019. Effect of land use change on ecosystem services in Lake Balaton 

Catchment. Land Use Policy, Vol. 80, P. 430–438  

- Koschke, L., Fürst, C., Frank, S., Makeschin, F. 2012. A multi-criteria approach for an integrated land-

cover-based assessment of ecosystem services provision to support landscape planning. Ecological 

Indicators Vol. 12, P.54–66. 

- Li, F., Guo, S., Li, D., Li, X., Li, J., Xie, S., 2020. A multi-criteria spatial approach for mapping urban 

ecosystem services demand. Ecological Indicators, Vol. 112, P. 106119 

- Milcu, A. Hanspach, J., Abson, D., Fischer, J. 2013. Cultural Ecosystem Services: A Literature Review 

and Prospects for Future Research. Ecology and Society Vol18, P. 1-44. 

- MEA (Millennium Ecosystem Assessment). 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. 

Island Press, Washington, DC, USA. 

- Mocior, E. & Kruse, M. 2016. Educational values and services of ecosystems and landscapes – An 

overview. Ecological indicators. Vol. 60, P. 137–151. 

- Nahuelhual, L.; Carmona, A.; Laterra, J.; Barrena, J., Aguayo, M. 2014. A mapping approach to assess 

intangible cultural ecosystem services: The case of agriculture heritage in Southern Chile. Ecological 

Indicators, Vol. 40, P. 90–101. 

- Peña, Lorena., Casado-Arzuaga, Izaskun., Onaindia, Miren. 2015. Mapping recreation supply and 

demand using an ecological and a social evaluation approach, Ecosystem services, Vol. 13, P. 108–118. 

- Plieninger, T., Dijks, S., Oteros-Rozas, E.  Bieling, C. 2013. Assessing, mapping, and quantifying 

cultural ecosystem services at community level. Land Use Policy 33,118–129. 

- Saarikoski, H., Barton, D.N., Mustajoki, J., Keune. H., Gomez-Baggethun, E. & Langemeyer, J. 2016. 

Multi-criteria decision analysis (MCDA) in ecosystem service valuation. In: Potschin, M. and K. Jax, 

eds: OpenNESS Ecosystem Services Reference Book, pp: 1-6. EC FP7 Grant Agreement no. 308428. 

Available via: www.openness-project.eu/library/reference-book. 

- Saeidi, S., Mohammadzadeh, M., Salmanmahiny, A. and Mirkarimi, S.H. 2017. Performance evaluation 

of multiple methods for landscape aesthetic suitability mapping: A comparative study between Multi-

Criteria Evaluation, Logistic Regression and Multi-Layer Perceptron neural network. Land Use Policy, 

Vol. 67, P. 1–12. 

- Tammi, I., Mustajärvi, K., Rasinmäk, J. 2017. Integrating spatial valuation of ecosystem services into 

regional planning and development. Ecosystem Services, Vol. 26 , P. 329–344 

- Thiagarajah, J., Wong SM, Richards, D., Friess, D.2015. Historical and contemporary cultural 

ecosystem service values in the rapidly urbanizing city state of Singapore. Ambio Vol.44, P. 666-677. 

- Shi, Y., Wu., J. and Shi, S. 2017. Study of the simulated expansion boundary of construction land in 

Shanghai based on a Sleuth model. Sustainability. 9(6): 876- 891. 

- Shinbira, I.A. 2012. Conservation of the urban heritage to conserve the sense of place, a case study 

Misurata City, Libya. American transactions on engineering & applied sciences. 1(3):253- 264. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X11002767#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1470160X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1470160X/21/supp/C
http://www.openness-project.eu/library/reference-book


 2568-2560، صفحه 1399، سال   تابستان ، فصلدوم ، شماره  پنجم مطالعات علوم محیط زیست، دوره

 

2568 

 

- Szücs, L., Anders, U. and Bürger-Arndt, R. 2015. Assessment and illustration of cultural ecosystem 

services at the local scale – A retrospective trend analysis. Ecological indicators. Vol.50, P. 120–134. 

- Wallen, K. 2013. Integrating cultural services and social value: Novel directions for ecosystem service 

management, valuation, and complexity. Applied Biodiversity Sciences Perspectives Series. Vol. 3, 13. 

- Zoderer, B.M., Tasser, E., Erb, K.,  Stanghellini, P. and Tappeiner, U. 2016. Identifying and mapping 

the tourists’ perception of cultural ecosystem services: A case study from an Alpine region. Land Use 

Policy 56:  251–261. 
 

 

 

 

 

 

 


