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Abstract 

The main purpose of this study was modeling the suitability of recreational services in order to 

identify the high-priority areas for the development of recreational activities. To identify the spatial 

patterns of recreational services, the landscape attractiveness index, visit rate estimation, and access 

distribution were combined using a set of sub-indices. Moreover, the weight of each index was 

calculated using CRITIC weighting method and the importance of each index in the formation of 

recreational services spatial suitability was determined. The results showed that the presentation of 

highly recreational services is mainly done in the areas with forest ecosystems, protected areas, and 

aquatic ecosystems such as rivers and wetlands that have diverse landscapes. On the contrary, urban 

and human-built areas have the least potential for the provision of recreational services. Getis-Ord 

Gi* statistic was used to model the recreational suitability, identify recreational suitability clusters, 

and zoning. With its very low suitability, Zone 1 covers 19.9 percent of the area under study. This 

zone is mainly filled with agricultural lands (54.7%), grasslands (36.1%), and urban lands (6.8%). In 

contrast, with its very high recreational suitability, Zone 5 covers 16.5 percent of the area under study. 

The main uses of the lands in this zone are forest lands (55.5%) and aquatic layers including rivers 

and wetlands (17.2%).  Zone 3, which has an average suitability rate, covers more than half of the 

area under study. The approach presented in this study helps identify the development priorities in the 

light of the recreational potentials of the ecosystems existing in an area. Thus, it can be used to 

improve the spatial planning of recreation and tourism in order to preserve ecosystem services and 

sustainable use of them.  
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 چکیده

اسایی به منظور شن .بودتفرج  ةتوسعلویت برای وی به منظور شناسایی نواحی دارای ای تناسب خدمات تفرجساز مدلاین مطالعه از هدف 
و توزیع دسترسی  ،بازدید میزانبرآورد ، شاخص پتانسیل تفرجی اکوسیستم، شاخص جذابیت لنداسکیپ، الگوهای فضایی خدمات تفرجی

ها با استتفاده از   ترکیب شدند. همچنین وزن هر یک از شاخص دیگر یکای با  ها در مقیاس منطقه ای از زیرشاخص با استفاده از مجموعه
 نتایج. شدخدمات تفرجی تعیین فضایی گیری تناسب  در شکلها  میزان اهمیت هر یک از شاخص شد ومحاسبه  CRITICدهی  متد وزن
شتده و   ، منتاطق حفاتتت  نتو  و دارای پوشت  مت  جنگلتی هتای   اکوسیستم دارای در مناطق خدمات باالی تفرجی عمدتاً ةارائنشان داد 
آوری ختدمات   راهمشده دارای کمترین پتانسیل ف است. در مقابل، مناطق شهری و ساختهها  و تاالبها  آبی مانند رودخانههای  اکوسیستم

 بنتدی  و زون تناسب تفرجیهای  خوشه ی تناسب تفرجی و شناساییساز مدلجهت  Getis-Ord Gi* statisticاز آنالیز آماری ند. ا تفرجی
، کشتاورزی  هتای   بتا کتاربری   این زون غالباً .دهد می مطالعاتی را پوش  ةمنطقدرصد از  9/19، با تناسب بسیار کم ،1زون  .شد استفاده

کتاربری   گیرد. می مطالعاتی را در برمنطقة درصد از  5/16تناسب تفرجی بسیار زیاد  با 5اراضی شهری پوشیده شده است. زون مرتعی و 
منطقة بی  از نیمی از مساحت با تناسب متوسط  3. زون استها  و تاالبها  ب در این پهنه جنگل و سطوح آبی شامل رودخانهاراضی غال

تفرجتی  هتای   بتا توجته بته پتانستیل     توستعه را هتای   اولویتت شتده در ایتن مطالعته     رویکرد ارائه .دهد می مطالعاتی را به خود اختصاص
ریزی فضایی تفترج و توریستم جهتت حفتم ختدمات       تواند در ارتقای برنامه می وکند  می ناساییموجود در یک منطقه شهای  اکوسیستم

 ها به کار گرفته شود. پایدار از آن ةاستفاداکوسیستمی و 
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 بیان مسئلهمقدمه و 

ها سـودمند اسـت    دهند که برای سالمت و معیشت انسان می رنجی از خدمات را ارائهها  اکوسیستم

(Costanza et al. 2014).  ــان مــواد انــر ی و اعالتــات از  و خــدمات اکوسیســتای  ــامن مری

خـدمات   ةترضـ . د ـو  مـی  هـا  که باتث ارتقـای رفـاو و سـالمت انسـان     است عبیعیهای  سرمایه

در تین حـا،  تقاضـا بـرای      ود. می رای تحوین خدمات تعریفن اکوسیستم بیاکوسیستای پتانس

که برای یک مامعه مورد نیـاز یـا موبـوس اسـت     د  و می خدمات اکوسیستای به خدماتی محدود

(Baró et al. 2016; Crossman et al. 2013; X. Sun et al. 2020    خـدمات اکوسیسـتای بـه عـو .) ر

و هـا    ـود کـه مـردم از اکوسیسـتم     مـی  استفادودی یفوایک مفهوم برای توصیف  مثابةگستردو به 

  به خدمات تولیدی  تنظیای  حاایتی آورند. خدمات اکوسیستای معاوالً می دسته بها  لنداسکیپ

 ;De Valck et al. 2016; Kulczyk et al. 2018; Santarém et al. 2020)  ـود  مـی  و فرهنگی تقسیم

Zhang et al. 2019). ( خدمات اکوسیستای فرهنگیCES مشارکت اکوسیستم در )غیرمـادی  د یفوا

که از ارتباط بین انسـان و اکوسیسـتم    است معنوی برای مردمد یفوامانند تفرج  زیبایی  آموزش و 

سـازی   خدمات اکوسیستای فرهنگی اغبب بر نقشه بارةدر تحقیقات .(MEA 2005) گیرد می تئنش

هـای خـدمات اکوسیسـتای از عریـ       و کبداسـاات   هـا  اسـاات  و  ناسایی توزیـ  فاـایی  هـات   

 Plieninger) انـد  نفعان تارکز کردو اتاای مامعه و دیگر ذی و محبین اساکناز ها  آوری دادو ما 

et al. 2013; Rall et al. 2017; Vierikko & Yli-Pelkonen 2019). 

را برای لـذت بـردن   هایی  که فرصت استیکی از خدمات اکوسیستای فرهنگی سم یتورتفرج و 

ویـهو بــرای افــرادی کــه در   و رهـایی از اســتره بــه   از عبیعـت  ســاری کــردن اواـات بــا دیگــران  

 De Valck et al. 2017; Franzika) کنـد  می کنند فراهم می  دو زندگی  هری و ساختههای  لنداسکیپ

Komossa et al. 2020; Franziska Komossa et al. 2019; Rathmann et al. 2020; Schirpke et al. 

2018; Scholte et al. 2018; Y. Sun et al. 2020). محور یک خدمت اکوسیستای اسـت   عبیعت تفرج

های  محور به ویهگی عت. تفرج عبیها و لنداسکیپها  تعامالت فیزیکی و ذهنی با اکوسیستم ةها امن 

هـا را مشـاهدو یـا     های خـود آن   ود که مردم در فعالیت می مربوطها  بیوفیزیکی یا کیفیت اکوسیستم

روی  دویـدن    امن پیادوگیرد؛  را در بر میها  برند که رنج وسیعی از فعالیت می کنند و لذت می تجربه

نگاری   نا   سواری در عبیعت  پرندو وچرخهو دریا  دها  دریاچه و ها رودخانه ةحا ی و در فاای سبز



 319 ی تناسب خدمات تفرجیساز مدلبندی خدمات اکوسیستم فرهنگی:  وتحلیل فضایی و اولویت تجزیه

 .Caglayan et al. 2020; Laura Nahuelhual et al) گیـاهی و مـانوری  هـای   گونـه  ةمشاهد  نیک پیک

2013; Rabe et al. 2018; Vallecillo et al. 2019)محصـولی   محور یـک  . پتانسین برای توریسم عبیعت

هـا(. از   رودخانـه   هـا  هـا  منگـن   کـوو  مثالً) ستها و لنداسکیپها  های مشخص اکوسیستم از ویهگی

ن اسـاکن ماننـد   ـ ارتباط کاربران لنداسـکیپ  ةنتیجهای تفرمی در  دیدگاو خدمات اکوسیستای  فعالیت

 ةنتیجـ . ایـن تعـامالت در   اسـت  در مقصـد گرد ـگری  با محیط زیست عبیعی  ـ ها محبی و توریست

کـاربران مختبـف   های  خدماتی است که نیاز ةارائبرای ها  و اکوسیستمها  ظرفیت و پتانسین لنداسکیپ

 .(Bachi et al. 2020) کند می را برآوردو

ا بـر  تواند فشارهایی ر می  داردمزایایی برای رفاو و سالمت انسان  که درحالی  های تفرمی فعالیت

از مابـه   سـبب  ـود؛   ی  ـدیدی را محیوـ   زیسـت  آثـار هاچنین عبیعی وارد کند و های  اکوسیستم

 .Fischer et al) و افزایش کربن  فرسایش خاک  از بین رفتن تنوع زیستی و زیستگاو  آلودگی صوتی

2018; Laura Nahuelhual et al. 2013; Olson et al. 2017; Willibald et al. 2019). به دانش  براین بنا

 چنین دانشـی را فـراهم  ها  . نقشهاست تفرمی اراضی نیازهای  فاایی برای کاک به  ناسایی پتانسین

ـ گیر مـی  ویهو در تحقیقات خدمات اکوسیسـتای مـورد اسـتفادو اـرار     د و به عور گستردو بهنکن می  دن

(Crossman et al. 2013; Scholte et al. 2018)ّخدمات اکوسیستای یکی از سازی  سازی و نقشه ی. کا

 یو ابـزار  اسـت  مـدیریتی هـای   گیـری  الزامات امرایی کردن مفهوم خدمات اکوسیستای در تصـایم 

 .(Peña et al. 2015)  ود می بندی و  ناسایی مشکالت اباداد اولویتسودمند برای 

 دو منجر ای از رویکردها  مجاوته ةتوسعسازی خدمات اکوسیستای به  تومه فزایندو به نقشه

 Scholte)کنند  می تفرمی اراضی استفادوهای  مختبف برای ناایش پتانسینهای  است که از  اخص

et al. 2018; Weyland & Laterra 2014).  یـک   منزلـة به   بر محیط زیست عبیعیکید أتبا تومه به

 ةدهنـد  نشـان کـه  هایی  ی در چهارچوس خدمات اکوسیستای  نقشهمحیو زیستد یفوا «ةدهند ارائه»

تهیـه  هـا   های فیزیکی اکوسیستم ویهگی ةپایاغبب بر  هستند رمی اراضی به عور فااییپتانسین تف

سازی خدمات اکوسیستای نشان دادو تفرج اغبـب بـر اسـاه پو ـش      . مرور متدهای نقشهاند  دو

در  .(Martnez-Harms & Balvanera 2012) سـازی  ـدو اسـت    نقشـه هـا   زمین و فاصـبه از مـادو  

اروپـا پیشـنهاد    ةاتحادیـ سازی پتانسین تفرمی اراضی در  برای نقشه یای دیگر نیز چهارچوب موالعه
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 عبیعـی بـودن   ةدرمـ و وضعیت حفاظتی  و  دو است که بر اساه مجاورت و نزدیکی به سواحن

ی خـدمات تفرمـی   سـاز  مـد، سـازی و   به عـور کبـی  در نقشـه    .(Paracchini et al. 2014) است

. موالعـات  اسـت نیاز  گذار بر انتخاس مقاصد تفرمی مردمثیرأتبه  ناخت فاکتورهای ها  اکوسیستم

هـای عبیعـی بـر تناسـب      کـه چگونـه ویهگـی    انـد  ها تعیـین کـردو   مختبف با استفادو از نظرسنجی

هـایی   گـذارد. نتـایج نشـان دادو متریـک     می ثیرأت های تفرمی برای فعالیت گوناگونهای  لنداسکیپ

 Deاسـت )  ها از متغیرهای مهم برای بیان تقاضا مهـت تفـرج   مانند فاصبه از سووح آبی و منگن

Valck et al. 2017). های انسانی  مانند فاصبه از سکونتگاو  مربوط به دسترسیهای  تالوو  متریک هب

 Casado-Arzuaga et al. 2014; Peña et)  ـوند  می گرفته نیز متغیرهای مهم در نظر  و تراکم مادو

al. 2015; Willibald et al. 2019) یـک از   کـدام کـه  گیـرد   مـی  ها محق  تصـایم  مد، دسته ینا. در

 ئـه دهـد  اترین پتانسـین تفرمـی را ار  که بـاال  عوری؛ توان در نظر گرفت می های فیزیکی را ویهگی

(Scholte et al. 2018.)  هـای   پایدار توریسـم  ناسـایی پتانسـین    ةتوسعبدین ترتیب  اولین ادم در

مشخص اسـت. بـه بیـان     ةمنوقاکولو یکی و امتااتی یک  و زیکیذاتی هاراو با ظرفیت برد بیوفی

. اسـت  سرتت در حا، ر د محدودند و مصارف انسانی از این مناب  به تر  مناب  عبیعی اساساً سادو

گرد ـگری در نظـر    ةتوسـع ریـزی و   یک منوقه در فرایند برنامههای  بنابراین نیاز است که پتانسین

تفـرج   برای ریزی ابن از برنامه  مغرافیایی ةمنوقیک های  تن ظرفیتدر نظر نگرف زیراگرفته  ود. 

. بـر  (Khazaee Fadafan et al. 2018)و توریسم  نتایج ناموبوس بسیاری به هاراو خواهـد دا ـت   

توریسم در یک منوقه ضروری است که نـواحی بـا    ةتوسعاین اساه   ناسایی نواحی بهینه برای 

منـاع   که  آنجاکند. از  می های تفرمی  ناسایی ریزی و تارکز فعالیت برای برنامه را پتانسین بیشتر

 .Paracchini et al)  ـود  مـی  با کیفیت عبیعی باال اغبب مناع  دارای ارزش تفرمی در نظر گرفتـه 

. اگرچـه بـرآوردو کـردن انتظــارات    ند ــوایـن منـاع  بایـد بــا تارکـز بیشـتری مـدیریت        (2014

توانـد   مـی اابن تومهی برای موام  محبی بـه هاـراو دا ـته با ـد      د یفواتواند  می بازدیدکنندگان

ریزی فاـایی و مـدیریت دایـ      . بنابراین  برنامهکندتهدیدهای محیط زیستی بسیاری را نیز ایجاد 

 .(Kulczyk et al. 2018) است پایدار یک منوقه ضروری ةتوسعی به برای دستیاب

بـرای مـدیریت و حفـ     هـا   اولویـت سازی خدمات اکوسیستای فرهنگـی بـه  ناسـایی     نقشه
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 ;Z. Liu et al. 2021)کنـد   مـی  کاـک مدت ببندخدمات اکوسیستای  ةارائتب  آن  و بهها  اکوسیستم

Santarém et al. 2020) ویـهو در   تقاضای روزافزون خدمات اکوسیسـتای فرهنگـی بـه   که  نجاآ. از

هاـراو بـودو اسـت  خـدمات اکوسیسـتای فرهنگـی و       هـا   نآموام  صنعتی با هـدررفت مـداوم   

 ;Hermes et al. 2018)فاـایی مـورد تومـه اـرار گیـرد      های  ریزی نامهمنظر باید در برهای  زیبایی

Hernández-Morcillo et al. 2013; Franzika Komossa et al. 2020.) 

تـرین مـد، مغرافیـایی بـرای ارزیـابی پتانسـین تفرمـی یـک لنداسـکیپ عیـف             ـدو   ناخته

 Clark & Stankey)توسـعه پیـدا کـرد     1970 ةدهاست که در اواخر  (ROS) 1تفرمیهای  فرصت

  برای یک لنداسکیپ فاکتورهای بیولو یکی  مدیریتی  فیزیکـی  ROSسازی  در فرایند نقشه .(1979

و بـه هـر منوقـه از     فاـایی امـرا  هـای   وتحبین تجزیههاچنین  . وند می و امتااتی به کار گرفته

 ر این  یوو از توصیف پتانسین یـک منظـر   ود. د می زش تفرمی اختصاص دادولنداسکیپ یک ار

 دو توسط مدیریت   دو توسط عبیعت   رایط فراهم تفریحی  خدمات ارائههای  فرصت ةارائبرای 

اسـتفادو  امتااتی احتاالی با دیگر گرد گران تراکم مادو و ویهگی منگن( و تعامالت  مثالًزمین )

ویـهو در   ناایش فاایی برای  ناسایی توزی  فاایی خدمات اکوسیسـتای بـه  ابزارهای   دو است.

 .González-García et alاسـت )  ت کـه بسـیار مفیـد   تغییرات کاربری اراضی ثابت  دو اس ةپروس

ریـزی کـاربری اراضـی و توسـعه در      برنامه و گذاری برای مدیریت گیری و سیاست تصایم (.2020

 .(Peña et al. 2015) است سازی خدمات اکوسیستای یمختبف نیازمند کاّهای  مقیاه

 پایـدار از اراضـی   ةاسـتفاد سرزمین یک متد تحبیبی مهم برای اعاینـان از  ارزیابی تناسب فاایی 

اراضی درک  ود. این متد پایه و اساسـی   ةتوسعفرایندی از ارزیابی پتانسین  منزلةتواند به  می و است

 .(Li et al. 2018) کند می معقو، از مناب  زمینی فراهم ةاستفادتبای مهت های  گیری برای تصایم

 پژوهشؤاالت سو  اهداف

ی تناسب خدمات تفرمی با استفادو از یک دیـدگاو متـدولو یکی   ساز مد،هدف اصبی از این موالعه 

  . بـه عـور خـاص   بـود  تفرج و توریسـم  ةتوسعبرای  اولویتمدید به منظور  ناسایی نواحی دارای 

 ةمنوقـ ود در هـای مومـ   های اکوسیستم توزی  ویهگی .1: بودند به دنبا، درک مفاهیم زیر پهوهشگران
                                                                                                                                                       
1. recreation opportunity spectrum (ROS) 
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چه مناعقی دارای بیشترین  .2 ؛بر تناسب تفرمی چگونه است؟ثیرگذار أتمتغیرهای  منزلةموالعاتی به 

بـا تومـه بـه تغییرپـذیری فاـایی       .3 ؛؟انـد  خدمات اکوسیستای تفرمی ةارائو کاترین تناسب برای 

 یابد؟ می عقی تارکزتفرج و توریسم در چه منا ةتوسعریزی و  بندی برنامه اولویتتناسب تفرمی  

  منگـن و کوهسـتان   و به دلیـن هاجـواری دریـا     موالعاتی ةمنوقهای ذاتی  با تومه به ویهگی

هـا    ماننـد تـاالس   ـ عبیعی بودن بـاال  ةدرمتفرمی در مناع  با های  که اکثر ماذبه  د فرضچنین 

کـه     ـدو  احی سـاخته نیـز در نـو  هـا   و کاترین ماذبه اند تارکز یافته ـ نواحی کوهستانی  ها منگن

   واا   دو است.است انسانی در آن حداکثرهای  مداخبه

 مطالعه مورد قلمرو و محدوده

کوو  ر ته یبخش مرکز ی االهای  حوزو در دامنه. این دبو آبریز هراز ةحوض مورد موالعه ةمحدود

 ةحوضـ بـه   از غـرس  البـرز   خـزر  از منـوس بـه ارتفاتـات     یالبرز ارار دارد که از  اا، به دریا

هـای   از حوضـه  ی. این حوضه یکـ (1 ) کن د و می اترک محدود ةحوضو از  رق به   درودیسف

 23'مغرافیـایی  مختصات  نیهراز بآبریز  ةحوض. استمازندران  یدریااصبی  آبریز ةحوض 2 ةرتب

 ةمنوقـ مساحت ترض  االی واا   دو است.  36° 56'تا  35° 40'عو،  رای و  54° 45'تا  °51

 از درصد 5/26حدود  است و ید ت و ی. این حوضه کوهستاناست هکتار 21/1829284 عاتیموال

مهـم آن  هـای   . رودخانهدهد می نیتشک یکوهستان نیز اراضیدرصد را  5/73و  ید ت اراضیآن را 

  ی ـهر  سـار   آمن  محاودآباد  بابن  باببسر  اـائم  یو نکا است.  هرها   امن هراز  مویبار  تجن

)سـازمان آس   انـد  آبریز وااـ   ـدو   ةحوضو بندرگز در این   گبوگاو نکا  بهشهر  رگاو ی  د یسف پن

 ة د حفاظت ةمنوقموالعاتی  امن  ةمنوقمومود در  ة د مناع  حفاظت (.1387ای مازندران  منوقه

گـاو پـارک هـراز و     سو  ذخیرو  کار مانوع هراز ارو ةمنوقهراز   ة د حفاظت ةمنوقالبرز مرکزی  

که زیسـتگاو   است دماوند ةابو هاچنین اثر عبیعی مبی   کاله هراز  پارک مبی الر  تاالس میان ةماد

 آبریز هـراز  ةحوزظرفیت باالی زیست بومی  ةدهند نشانگیاهی و مانوری متنوع بسیار و های  گونه

 خـود  کـه  اسـت  آن عبیعـت  موالعه موردة منوق در گرد گری ماذبة ترین اصبی و ترین مهم .است

 726000 منگبی ةمنوقاست. مساحت  کوهستان و منگنو  دریا هاجواری متقابن تابکرد حاصن

. این مناع  از اهایت اکولو ی  ااتصـادی  و  است کیبومتر 18هکتار و عو، سواحن منوقه حدود 
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 ةتوسـع ریزی فاایی و مـدیریت بـه منظـور     که نیازمند برنامه ندگرد گری اابن تومهی برخوردار

 است. ج و توریسمپایدار تفر

 
 مطالعاتی ةمنطقموقعیت جغرافیایی  .1شکل 

 تحقیق ابزار و روش
 تناسب خدمات تفرجیهای  شناسایی شاخص

که در این مقاله به کار گرفتـه  ـدو    تناسب خدمات تفرمیسازی  چهارچوس مفهومی مهت نقشه

ارزیابی تعریـف   های بر اساه رنج وسیعی از  اخصاین چهارچوس  .ارائه  دو است 2 کن  در

بـا تومـه بـه مـرور منـاب  و      هـا   . این  اخصاست موالعاتی ةمنوق دو که معرف تناسب تفرمی 

  1پتانسـین تفرمـی اکوسیسـتم    ـ اصبی ةلفؤم چهارو  اند هاچنین در دستره بودن دادو تعیین  دو

                                                                                                                                                       
1. ecosystem recreational potential 
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یرد. هر یـک  گ می را در بر ـ3دسترسی  2   اخص مذابیت لنداسکیپاز منوقه 1بازدید میزان برآورد

 . ود میموالعاتی در ادامه تشریح  ةمنوقتعیین تناسب تفرمی کنندو در  مشارکتهای  لفهؤماز 

 
 مورد مطالعه ةمنطقسازی تناسب خدمات تفرجی در  چهارچوب مفهومی جهت نقشه .2شکل 

 پتانسیل تفرجی اکوسیستم

هـایی کـه    ترکیبـی از ویهگـی   با تومه به مرور مناب  مومـود  پتانسـین تفرمـی اکوسیسـتم از عریـ      

 ـود.   مـی  سـازی  دهـد نقشـه   مـی  موالعـاتی بـه گرد ـگران ارائـه     ةمنوقـ مومود در های  اکوسیستم

ـ  موالعاتی ةمنوقکه معرف پتانسین تفرمی اکوسیستم در هایی   اخص و پو ـش  کـاربری   د  ـامن ان

ـ یـک   منزلـة  دو به  دسترسی به مناع  حفاظت  اراضی سـاحن دریـا    تفریحـی  دسترسـی بـه     ةماذب

. هر یـک از  ستها و هاچنین دسترسی به رودخانه ـ ها ها و برکه  امن تاالس ـ دسترسی به سووح آبی

                                                                                                                                                       
1. visit rate estimation  
2. landscape attractiveness index 

3. accessibility 
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سـا    ود.  می عبیعی محاسبه و امتیازدهیهای  اابیدسی از ماذبه ةفاصباعالتاتی بر اساه های  الیه

معـرف   1ن فاصبه و تـدد  شترییمعرف ب 0که تدد  عوری ؛د و می نرما، 1و  0بین ها  هر یک از الیه

گـذاری   هـم  . در نهایـت  از روی اسـت  موالعاتی ةمنوقعبیعی مومود در های  کاترین فاصبه از ماذبه

  ود. می موالعاتی تهیه ةمنوقپتانسین تفرمی اکوسیستم در  ةنقشاعالتاتی فوق های  الیه

 بازدیدمیزان  برآورد

و بنـابراین پتانسـین بیشـتری     ترنـد  مذاس تفرمی بیشتری دارند برای مردمهای  مناعقی که فرصت

تفرمـی کـه توسـط    هـای   تنها بر اساه فرصـت  محور نه برای استفادو دارند. پتانسین تفرج عبیعت

انسانی نیز های   ود )پتانسین مبتنی بر اکوسیستم( ببکه بر اساه دیگر ورودی می ارائهها  اکوسیستم

 میـزان  بـرآورد  اسـت  تناسب تفرمی یک منوقـه  ةددهن که نشانهایی  یکی از  اخص . ود می ارزیابی

که  است تفرمی یک مکانهای  ها و ماذبه ویهگی ةکنند بازدید از یک منوقه منعک  میزانبازدید است. 

در  (.Cunha et al. 2018)گـذارد   می ثیرأتیک فرد برای انتخاس مقصد گرد کری های  گیری در تصایم

InVESTج این موالعه از مد، تفر
ایـن  موالعاتی اسـتفادو  ـد.    ةمنوقبازدید از  میزانبینی  مهت پیش 1

بـرآورد   بـرای  یک  ـاخص منزلة به  Flickr websiteسایت  دو در وس  های بارگذاری تک مد، از 

-photoبازدیـد بـه صـورت     میزانکند.  می انه از یک اکوسیستم مشخص استفادویتعداد بازدیدهای سال

user days (PUD) (ً1 مثال PUD  ا ارو دارد به یک  خص در یک مکان خاص در یک روز خاص از

هـای منظـر را بـر توزیـ       هر یک از ویهگی سهمین مد، اهایت و . اد و می سا،( در این مد، برآورد

 کنـد.  مـی  بـرآورد  1رابوـة  مواب    2مد، رگرسیون خوی سادو با استفادو از یک  مکانی تعداد بازدیدها

 Predictor کننـدو یـا   بینی ثیرگذارند و پیشأبازدید ت میزانکه بر   موالعاتی ةمنوقوسیستم های اک ویهگی

 است. ساحن و سووح آبی و  دو مناع  حفاظت و  امن پو ش اراضی روند  به  اار میدر این مد، 

(1) 
 

 ةوقـ مندر  iدر هر گریـد سـن   ها  سوح هر یک از  اخص Xipبازدید و  میزان yi رابوهدر این 

 است. سن nکه  امن  است موالعاتی

                                                                                                                                                       
1. integrated valuation of ecosystem services and tradeoffs 

2. simple linear regression 
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 شاخص جذابیت لنداسکیپ

ثیرگذار أت ود و یکی از پارامترهای  می  اخص مذابیت لنداسکیپ کیفیت زیبایی یک منوقه تعریف

 ـود.   می گیری . این  اخص با استفادو از یک مد، رگرسیون خوی اندازواست در مذس گرد گران

  داسکیپ  امن تنوع ارتفاع  تنوع  یب  اختالف پسـتی و ببنـدی  های فیزیکی و بیولو یکی لن ویهگی

 ـود   مـی  ایـن مـد، در نظـر گرفتـه    هـای   موالعاتی به تنوان ورودی ةمنوقو تنوع پو ش گیاهی در 

(Chhetri & Arrowsmith 2008). ـود.   مـی  نرمـا،  1و  0بین فوق های  هر یک از  اخصهای  نقشه 

ورودی  ةالیـ موالعاتی بـا ضـرس کـردن ارزش هـر سـبو، از       ةمنوق اخص مذابیت لنداسکیپ در 

 آید: دست میه ب 2رابوة  دو با ضریب مربوعه و سا  ما  کردن از عری   نرما،

(2)  

 امتیاز هر یک از متغیرهای مـورد اسـتفادو در مـد،    iXو ها  وزن هر یک از الیه β این رابوهدر 

 است.

 دسترسی

دستره بودن  زیرا در . ود می اصبی در مد، تناسب خدمات تفرمی در نظر گرفته ةلفؤدسترسی م

اسـت   منـد  ـدن از خـدمات تفرمـی ضـروری      های تفریحی برای مـردم بـه منظـور بهـرو     سایت

(Paracchini et al. 2014)  هـای اصـبی و هاچنـین فاصـبه از مراکـز       . در این موالعـه فاصـبه از راو

 سازی  د. اابیدسی محاسبه و نقشه ةفاصبمسکونی با استفادو از 

  CRITICوشاز ربا استفاده ها  دهی شاخص وزن

سـازی تناسـب    کننـدو در نقشـه   مشارکتهای  دهی هر یک از  اخص به منظور وزن  موالعهدر این 

CRITIC روشموالعاتی از  ةمنوقخدمات تفرمی 
بسیار مناسـب و   یوش رو راین  استفادو  د. 1

درونـی  از انحـراف معیـار و هابسـتگی     با استفادودر آن که  ستکاربردی برای تعیین وزن معیارها

 ةمحاسبهای اصبی در  گام (.Wu et al. 2020; Xu et al. 2020)  ود معیارها وزن هر معیار تعیین می

 :است به  رح زیرها  وزن  اخص

                                                                                                                                                       
1. CRITIC 
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در ایـن   . ـود  مـی  محاسـبه  3رابوة که با استفادو از  است Xگام او، ایجاد ماتری  ارزیابی  .1

 است. ارزیابیهای  تعداد زیر اخص mارزیابی و های  تعداد  اخص nمرحبه 

(3) X =  

 

 . ود می محاسبه 4رابوة از عری  که  است یاصب  یگام دوم نرما، کردن ماتر .2

(4) =  

 

ارزش مـاکزیام و ارزش   xij minو  xij max اسـت و  j ـاخص   ةاولیارزش  xij رابوهدر این 

 است. در کن منوقه jمینیام  اخص 

هابستگی ضریب و ( )استفادو از انحراف معیار  ( باCj) وزن اعالتات ةمحاسبگام بعدی  .3

 است. 5 ةرابوعری  از  (rij) ها دادو

(5) 
 

  ود. می تعیینها  و روش خوی وزن دادو 6 ةبا استفادو از رابوآخر   ةمرحبدر  .4

(6) 
 

 وتحلیل فضایی تناسب خدمات تفرجی تجزیه

یـا متغیرهـای   هـا   ب  ـاخص ی تناسب فاایی خدمات تفرمی ابتدا نیاز به ترکیساز مد،به منظور 

امتااتی و  و اکولو یکیهای  اغبب از لحاظ  اخصها  مفهوم چندمتغیری الیه. است مورد ارزیابی

 کنند تا زمـانی  نای داری منتقنامعنتنهایی اعالتات  بهها   ود. این  اخص می ااتصادی توضیح دادو

مختبـف ومـود دارد   هـای    اخصای که در پ  ترکیب  ترکیب و آنالیز  وند. ایدو دیگر یککه با 

کـه از نظـر ریاضـی بـه صـورت       است 1ترکیب مفاهیم چندبعدی و متغیرها در یک ارزش انفرادی

  ود. می تعریف 7رابوة 

                                                                                                                                                       
1. single value 
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(7) 
 

 

1 رابوهدر این 
RSC

وزن هـر   Wi   ـدو  نرمـا، های  ارزش  اخص Xi  ترکیبی دمات تفرمیخ 

 است. یابیمورد ارزهای  تعداد  اخص Nو   ها یک از  اخص

موالعـاتی   ةمنوقدمات تفرمی در تناسب خ 2فااییهای  خو هبه منظور  ناسایی در گام بعد  

این  اخص یکی از متدهای  د.  استفادو 8رابوة مواب  با  Getis-Ord Gi* statisticاز آنالیز آماری 

 .H. Liu et al)  ـود  مـی  که در موالعات خدمات اکوسیسـتای اسـتفادو   است آنالیز آماریمتداو، 

2020; Lorilla et al. 2019).  ةمحاسبنتایج حاصن از Getis-Ord Gi* تقسـیم  خو ه یـا زون  پنج به 

کـه رنجـی از    اسـت  موالعـاتی  ةمنوقها معرف تناسب خدمات تفرمی در  . هر یک از زون ود می

هـای خـدمات    تاسـاا  هـات  ةکننـد  گیرد. باالترین امتیاز منعک  می بسیار کم تا بسیار زیاد را در بر

واا  مناعقی را  و در است خدمات تفرمیهای  اساات دکب ةدهند نشانتفرمی و کاترین امتیاز نیز 

 خدمات تفرمی اکوسیستم در آن ناچیز است. ةترضکه د  و می  امن

(8) 

 

و   jو  iبـین ویهگـی    ةفاصـب  𝑤𝑖𝑗موالعاتی   ةمنوقهای فاایی در  تعداد ویهگی n رابوهدر این 

𝑥𝑗 است که معرف خدمات تفرمی اکوسیستم است نیز امتیاز هر ویهگی .S    ـ  9رابوـة  از عریـ ه ب

 .آید می دست

(9) S=  

                                                                                                                                                       
1. recreation services composite (RSC) 

2. spatial cluster 
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 پژوهش های یافته
 مطالعاتی ةمنطقسازی پتانسیل تفرجی اکوسیستم در  نقشه

هـای    ـاخص   موالعـاتی  ةمنوقـ مومـود در  هـای   اکوسیسـتم  پتانسین تفرمـی سازی  به منظور نقشه

ها و  دسترسی به سووح آبی  امن تاالس و دسترسی به ساحن دریا و  دو دسترسی به مناع  حفاظت

پتانسـین یـک اکوسیسـتم بـرای مـذس       ةکننـد  که منعک   ها و هاچنین دسترسی به رودخانهها  برکه

 3در  ـکن   موالعاتی ةمنوقتبفی   دند. الگوی توزی  پتانسین تفرمی در  دیگر یک  با است گرد گر

موالعاتی پتانسین بسیار بـاال   ةمنوقدرصد از  4/38گیرد.  می است که عیفی از کم تا زیاد را در بر آمدو

هـا   . باالترین ارزشرا دا تدرصد کاترین پتانسین تفرمی  8/8 فقطکه  درحالی ؛برای تفرج نشان داد

هـا  منـاع  عبیعـی     ها  تاالس رودخانهها   توسط منگن که تادتاً اند در مناعقی تارکز یافته (1ـ   8/0)

موالعـاتی گسـتردو    ةمنوقـ میـانی  هـای   در بخـش  د و تادتاًن و می  دو مشخص برمسته و حفاظت

هـای   بـا اکوسیسـتم   که تاـدتاً  اند متارکز  دو ای در نواحی (2/0ـ   0) ها . ولی کاترین ارزشاند  دو

 اند. چیرو  دو زی و بایراراضی کشاور و از مابه مناع  مسکونی  دو هاگن و ساخته

 
 مطالعاتی ةمنطقالگوی توزیع پتانسیل تفرجی در  .3شکل 
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 مطالعاتی ةمنطقبازدید در  میزانبرآورد 

 ـدو در سـایت    هـای بارگـذاری   و بر اساه تعداد تکـ   InVESTبازدید با استفادو از مد،  میزان

Flickr  دهد. با تومه  می موالعاتی را نشان ةمنوقبازدید در  میزانالگوی توزی   4برآورد  د.  کن

در آن تارکز یافتـه   عبیعیهای  بازدید متعب  به مناعقی است که ماذبه میزانبه این نقشه  بیشترین 

هـای   که نزدیـک بـه سـکونتگاو   هایی  ماذبهسایر و   کاله  نواحی ساحبی از مابه تاالس میان ؛است

ه بــا د در منــاعقی بــرآورد  ــدو اســت کــبازدیــ میــزانانســانی بــودو اســت. در مقابــن  کاتــرین 

 یست.ن گرد گران اابن دستره برایکوهستانی و مرتف  پو یدو  دو که اغبب های  اکوسیستم

 مطالعاتی ةمنطقسازی جذابیت لنداسکیپ در  نقشه

تنـوع ارتفـاع   ـیب  پسـتی و     هـای   موالعاتی از عری  تبفی   ـاخص  ةمنوقمذابیت لنداسکیپ در 

الگوی توزی  مذابیت لنداسـکیپ را در   5سازی  دو است.  کن  ش گیاهی نقشهو تنوع پو   ببندی

ناهاگن متارکز های  پیدهد. عب  این نقشه  باالترین مذابیت در لنداسک می مورد موالعه نشان ةمنوق

. در اسـت  که اختالف ارتفاع و پستی و ببندی هاراو پو ش گیـاهی متنـوع غالـب    مایی ؛ دو است

موالعـاتی دارای   ةمنوقـ درصد از  33. را دارد گرد گری ةماذبهاگن کاترین های  مقابن  لنداسکیپ

بـا  هـای   . پهنـه اسـت  موالعاتی دارای مذابیت پایین ةمنوقدرصد از  4/15مذابیت باال و بسیار باال و 

هـای   ترکیبـی از اکوسیسـتم   ةدربرگیرنـد کـه    موالعـاتی  ةمنوقمیانی های  مذابیت باال اغبب در بخش

  تارکز یافته اسـت. نـواحی مسـکونی و    است ـ ارتفاتات کوهستانی   امن منگن  رودخانه ـ مختبف

رزی و بـایر احاعـه  ـدو اسـت  مـذابیت      وکه با کاربری اراضـی کشـا     دو و  هری اراضی ساخته

متنـوع و نـاهاگن نسـبت بـه     هـای   . بـه بیـان دیگـر  لنداسـکیپ    دارد کاتری برای مذس توریسـت 

 د.ندار مذابیت بیشتری  ها برای گرد گران و بازدیدکنندو  یکنواختهاگن و های  لنداسکیپ

 مطالعاتی ةمنطقالگوی توزیع دسترسی در 

مراکـز  هـای   است. این نقشه از تبفی  الیـه  آمدو 6موالعاتی در  کن  ةمنوقالگوی توزی  دسترسی در 

اابیدسـی تهیـه  ـدو     ةفاصـب  ةمحاسبهای اصبی و بر اساه  راو ة بکماعیتی ) هرها و روستاها( و 

نظـر   با ااببیت دسترسی باال درهای  د پهنهنتر نزدیکها  راو ة بکاست. مناعقی که به مراکز ماعیتی و 

 ببکـه ند ا گرد گران اابن دستره برایتنها  هستند که نههایی   وند. در واا  این مناع  پهنه می گرفته
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. در مقابـن  نـواحی   نـد دار نیـز را به دلین نزدیکی به مراکز ماعیتـی بیشـترین تقاضـای گرد ـگری     

کاتـرین ااببیـت    نـد محدودهـا   ای و زیرسـاخت  مـادو  ة ـبک  ةتوسعکوهستانی و مرتف  که از لحاظ 

. انـد  هـای انسـانی وااـ   ـدو     ر از مراکز ماعیتی و سکونتگاواین نواحی اغبب دو را دارند.دسترسی 

عبیعی و پتانسـین خـدمات تفرمـی    های  اگرچه دارای ماذبه  با ااببیت دسترسی کم  تادتاًهای  پهنه

توسط گرد گران ومود نـدارد. ایـن    ها مندی از آن به دلین در دستره نبودن  امکان بهرو هستند  باال

 د.نو آمایش سرزمین ارار گیرایی اف ةتوسعریزان  باید مورد تومه برنامه مناعقی هستند کهها  پهنه

دهـی  ـدند.    وزن CRITICتناسب تفرمی با اسـتفادو از متـد    ةدهند تشکینهای  هر یک از الیه

موالعـاتی   ةمنوقـ کنندو در تعریف تناسب تفرمی  مشارکتهای  دهی بین  اخص نتایج وزن ةمقایس

در الگـوی توزیـ    ثیرگـذاری  أتتب  آن بـاالترین   رای بیشترین وزن و بهد توزی  دسترسی دااد نشان

هـای   مندی از فرصت راو و دسترسی برای بهرو ة بککه اهایت ومود  است فاایی تناسب تفرمی

 میـزان . پتانسـین تفرمـی اکوسیسـتم     دهـد  را نشان میتفرمی مومود در منوقه توسط گرد گران 

هابسـتگی و  بعدی از نظر اهایت اـرار دارنـد.   های  یپ در رتبهو پتانسین مذابیت لنداسک  بازدید

 ارائه  دو است. 1موالعاتی در مدو، های  انحراف معیار و وزن هر یک از الیه

  
 مطالعاتی ةمنطقبازدید در  میزانتغییرات  .4شکل 
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 مطالعاتی ةمنطقالگوی توزیع جذابیت لنداسکیپ در  .5شکل 

 CRITICحراف معیار و وزن الیه از روش مدل همبستگی و ان .1جدول 

 

Wi 

 

 
 

 

 

 

 
 

برآورد نرخ بازدید
 

دسترسی و 

ت تفریحی
فرص

ت  
ص مذابی

 اخ

پ
لنداسکی

پتانسین تفرمی  

اکوسیستم
 

 معیار

 پتانسین تفرمی اکوسیستم 1.00 0.23- 0.15 0.18- 0.139 3.26 0.45 0.32

  اخص مذابیت لنداسکیپ 0.23- 1.00 0.16- 0.08 0.107 3.31 0.35 0.25

 دسترسی و فرصت تفریحی 0.15 0.16- 1.00 0.12 0.197 2.89 0.57 0.40

 بازدید میزانبرآورد  0.18- 0.08 0.12 1.00 0.014 2.98 0.04 0.03
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 مطالعاتی ةمنطقتوزیع دسترسی در  ةنقش .6شکل 

 مطالعاتی ةمنطقالگوی توزیع فضایی تناسب تفرجی در  

پتانسـین تفرمـی   هـای   موالعـاتی   ـاخص   ةمنوقی تناسب خدمات تفرمی در ساز مد،به منظور 

تبفی  و با اسـتفادو از   دیگر یکپ و دسترسی با بازدید   اخص مذابیت لنداسکی میزاناکوسیستم  

معـرف تناسـب   ( الـف  7 کن )آمدو  دست هب ةنقش. د بندی  زون *Getis-Ord Giمحاسبات آماری 

 بـر  کـه عیفـی از بسـیار بـاال تـا بسـیار پـایین را در        است موالعاتی ةمنوقتفرمی فاایی خدمات 

یک با تومه بـه   موالعاتی  ناسایی  د که هر ةمنوقدر یا خو ه زون  پنجگیرد. عب  این نقشه   می

 7) ـکن   دهـد  می متنوع مومود در آن خدمات تفرمی متفاوتی را ارائههای  های اکوسیستم ویهگی

هــای تناســب تفرمــی کــه معــرف  اراضــی مومــود در زونهــای  ســهم هــر یــک از کــاربری. س(

 .ارائه  دو است 8در  کن  ستها غالب در هر یک از زونهای  اکوسیستم

دهد باالترین تناسـب   می موالعاتی را پو ش ةمنوقدرصد از  5/16که  5  زون 8 تومه به  کن با

 ـ و سـا  سـووح آبـی    5/55. کاربری غالب در این پهنه منگن بـا  را دارد خدمات تفرمی ةارائبرای 

. ومـود اراضـی بـا پو ـش عبیعـی بـاال و       اسـت  درصـد  2/17بـا   ـهاـ  و تـاالس هـا    امن رودخانه

اساات خدمات تفرمی بد، کردو است که پتانسین بسیار باالیی  خوردو این زون را به یک هاتن دست
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بـه  هـا   است  دت توسعه در این پهنه گفتنیکند.  می تفرج و توریسم در این منوقه ارائه ةتوسعبرای 

یکی  دو باید متناسب با ظرفیـت بـرد اکولـو     ای باال و هاچنین مناع  حفاظت دلین ومود تنوع گونه

 .دشونهای توریستی منجر به تخریب محیط زیست منوقه  ای که فعالیت به گونه ؛منوقه با د

 موالعـاتی را در بـر   ةمنوقـ درصـد از   4/4 فقـط پـراکنش دارد    1زون های  که در حا یه  4زون 

 و %( پو ـیدو  ـدو اسـت   7/18%( و مرتـ  ) 3/72منگـن ) گیرد. این پهنه به عور غالب با کاربری  می

. این زون نیـز بـه دلیـن    است  دو و  هری و اراضی بایر در این زون بسیار ناچیز اراضی ساختهسهم 

هـای   . هاچنـین ومـود منگـن   دارد ییتناسب بـاال  تفرج و توریسم ةتوسعپو ش عبیعی زیاد مهت 

یـار گرد ـگران   تتفرمی مختبفی را در اخهای  با خاصیت دارویی و خوراکی  فرصت  عبیعی و مرات 

 پایدار از این مناب  است. ةاستفادایی مهت اریزی ف دهد که نیازمند برنامه می گردان ارار و عبیعت

دهد. این زون  می موالعاتی را به خود اختصاص ةمنوقدرصد بیشترین مساحت از  56با  3زون 

 کشاورزیهای  ترکیبی از کاربری تادتاً

( اسـت.  %7/1 ـهری ) هـای   نـه و په  (%7/5کا ت ) دستهای  (  منگن%6/35(  مرات  )60%) 

. تفـاوت ایـن   اسـت  درصـد  1آبی  اراضی بایر در این زون کاتر از های  سهم اراضی مخبوط  پهنه

متنوع تفرمی را برای های  فعالیت امکانکه  است ومود خط ساحبی در آن 2و  1های  زون با زون

هـای اببـی دارای    بـه زون تر نسبت  کند. این زون به دلین پو ش عبیعی پایین می گرد گران فراهم

متنـوع  هـای   امـا بـه دلیـن ومـود کـاربری      اسـت.  تفـرج و توریسـم   ةتوسـع تناسب متوسط برای 

 دهد. می تفرمی مختبفی را ارائههای  فرصت

دهـد و   مـی  موالعاتی را پو ش ةمنوقدرصد از  9/19و  2/3یک به ترتیب  هر 1و زون  2زون 

مرتـ  و  ـهری در ایـن     و کشـاورزی های  هم کاربری. ساست ی توزی  کاربری یکسانیادار نسبتاً

درصـد از   7/54درصـد از کـاربری  ـهری و     8/6بـا   1. زون سـت ها بیش از سایر کاربریها  پهنه

 دو بـه دلیـن    . ومود اراضی ساختهاست کاربری کشاورزی دارای کاترین تناسب خدمات تفرمی

  هـا  هـا  تـاالس   ماننـد منگـن   ـ های انسانی و هاچنین سهم بسـیار نـاچیز پو ـش عبیعـی     دخالت

ریزی  این زون را به یک کبداساات خدمات تفرمی تبدین کردو است که نیازمند برنامه ـها رودخانه

 است. مومود در منوقهن اساکننیازهای تفرمی دن کرفاای سبز مهت برآوردو  ةتوسعبرای 
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 مطالعاتی ةمنطقناسب خدمات تفرجی در توزیع فضایی تالگوی  (ب ؛تناسب فضایی خدمات تفریحی( الف .7شکل 
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 های تناسب خدمات تفرجی اراضی موجود در زونهای  سهم هر یک از کاربری .8شکل 

 بحث و نتیجه

ی تناسب خدمات تفرمی در سوح اکوسیستم ساز مد،این موالعه یک چهارچوس متدولو یکی برای 

اکولو یکی و هاچنین امتااتی پیشـنهاد دادو اسـت کـه     و مختبف فیزیکیهای  با استفادو از  اخص

یـک اکوسیسـتم   هـای   ریزی توسعه و تفرج را در مسیری پایدار با تومـه بـه پتانسـین    نیاز برای برنامه

 کـاربرد ترکیبـی از  بـا  موالعـاتی   ةمنوقـ کند. در متـدولو ی پیشـنهادی  تناسـب تفرمـی      می برآوردو

بنـدی فاـایی     با استفادو از آنالیز خو ه  ی  د. هاچنینزسا مد،سازی و  یمختبف کاّهای  ص اخ

 ناسـایی  ـدند کـه معـرف نـواحی بـا       مـورد موالعـه    ةمنوقـ تفرمـی در   خدمات های تناسب زون

 گرفته. تفاوت این موالعه با سایر موالعاتی که تاکنون انجام است تفرج و توریسم ةتوسعهای  اولویت
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. ایـن  اسـت  خـدمات تفرمـی   ةارائپتانسین اکوسیستم برای  ةپایهای تناسب تفرمی بر   ناسایی زون

 کند.پایدار تفرج و توریسم کاک  ةتوسعبرای ها  اولویتتواند به  ناسایی  می رویکرد

بـه   اند اغبب موالعاتی که تناسب اراضی را برای کاربری تفرج و توریسم در داخن کشور تعیین کردو

مهـات مغرافیـایی      امن  ـیب و   فیزیکیهای  و از  اخصارزیابی توان اکولو یک سرزمین با استفاد

 ؛Zabihi et al. 2020) انـد  و پو ش گیاهی پرداخته  تا  و حاصبخیزی و  امن بافت  های خاک ویهگی

موســوی و  ؛1395 هاکــارانمنصــوری و  ؛1390 هاکــارانترفــانی و  ؛1394 هاکــاراننــهاد و  ضــیایی

مختبـف  هـای   سایر موالعاتی که در خارج از ایران بـه آنـالیز تناسـب تفرمـی سـایت     . (1396 هاکاران

بـدون آنکـه    ؛انـد  تبفی  کـردو  دیگر یکبیولو یکی و انسانی را با  و پارامترهای فیزیکی تادتاً اند پرداخته

 ةتوسـع کـه یکـی از الزامـات     گیرنـد خدمات تفرمی در نظر  ةارائدر را مختبف های  پتانسین اکوسیستم

 .Kaptan Ayhan et al. 2020; Khazaee Fadafan et al. 2018; Kienast et al. 2012; Li et al) است پایدار

2018; Ustaoglu & Aydınoglu 2020.)  و یکی مدید ارائه دادو است کـه  یک دیدگاو متدول پهوهشاین

خدمات تفرمـی   ةارائکه در   اکولو یکی و امتااتی را و مختبف بیوفیزیکیهای  ای از  اخص مجاوته

که تناسب خدمات تفرمی یک پهنه با  عوری ؛کند می ترکیب دیگر یکبا   یک اکوسیستم مشارکت دارند

این موالعه ابتدا به منظور  ناسایی الگوهـای   . درد و می تومه به پتانسین خدمات اکوسیستای آن تعیین

موالعـاتی  ـاخص پتانسـین تفرمـی اکوسیسـتم   ـاخص مـذابیت         ةمنوقفاایی خدمات تفرمی در 

در مقیـاه  هـا   ای از زیر ـاخص  و توزیـ  دسترسـی بـا اسـتفادو از مجاوتـه       بازدید میزانلنداسکیپ  

اراضـی   و هـا  و تـاالس هـا   رودخانـه  و هـا  منگـن  امن  ـ متنوعهای  اکوسیستم ةدربرگیرندکه   ای منوقه

ترکیب  دند. هاچنین وزن هـر   دیگر یک  با است ـ  دو ساختههای  کشاورزی و مرتعی و هاچنین پهنه

بدین ترتیب میزان اهایت هر یک از  .د محاسبه  CRITICدهی  با استفادو از متد وزنها  یک از  اخص

. توزیـ  فاـایی خـدمات    د ـ موالعاتی تعیین  ةمنوقگیری تناسب خدمات تفرمی  در  کنها   اخص

در مناعقی تارکز یافتـه اسـت    خدمات باالی تفرمی تادتاً ةارائمورد موالعه نشان داد  ةمنوقتفرمی در 

  هـا  و تـاالس هـا   مانند رودخانه  آبیهای   دو و اکوسیستم مناع  حفاظت و منگبیهای  که با اکوسیستم

عبیعی بـودن بـاال و پتانسـین بـاالی      ةدرمبا ها  یدو  دو است. این پهنهمتنوع پو های  هاراو لنداسکیپ

 حـداکثر ها  نآهای انسانی در   دو که دخالت . در مقابن  مناع   هری و ساختهند و می تفرمی  ناسایی
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. سایر موالعات نیز به نتـایج مشـابهی دسـت    را دارند آوری خدمات تفرمی کاترین پتانسین فراهم است

خدمات تفرمی ارتباط مستقیای با پو ـش عبیعـی و زیبـایی     ةترضند که پتانسین ا وو نشان دادند ا هیافت

 ;L. Nahuelhual et al. 2017; Laura Nahuelhual et al. 2013; Paracchini et al. 2014; Peña et al. 2015)منظر دارد 

Schirpke et al. 2018)پتانسـین تفرمـی    ةکنند منعک های  یکی از  اخص منزلةبازدید به  میزانبینی  . پیش

که   این  اخصبرآورد  دو است.  InVESTاکوسیستم در این موالعه پیشنهاد  دو که با استفادو از مد، 

 منزلـة هـایی بـه    دهد چه اکوسیسـتم  می   نشاناست Flickrهای آپبود دو در سایت  معرف تعداد تک 

 .(Cunha et al. 2018)ند ا اولویتردمی برای انتخاس مقصد گرد گری دارای ترمیحات م

 Getis-Ord Gi* statisticموالعاتی از آنالیز آماری  ةمنوقی تناسب تفرمی در ساز مد،به منظور 

 اسـت  هـای تفرمـی   هـا و کبداسـاات   اسـاات  استفادو  د که یک متد پرکاربرد در  ناسـایی هـات  

(Lorilla et al. 2019.) موالعـاتی  ناسـایی    ةمنوقتناسب تفرمی در های  با امرای این متد  خو ه

 تفرج و توریسـم  ةتوسعرا که معرف تناسب بسیار کم تا بسیار زیاد برای  5تا  1های   دند که زون

که خصوصیات مشترکی را  است ای از واحدهای موالعاتی مجاوته گیرد. هر خو ه می در بر است

 .(Hamann et al. 2015; Schirpke et al. 2018)دهـد   مـی  از نظر توزی  الگوی خـدمات تفرمـی ارائـه   

هـای   بـا منگـن   تاـدتاً نـد  دار تفرج و توریسم ةتوسعهایی که تناسب بسیار زیاد و زیاد برای  زون

از  بـاالیی  ةدرمـ  ـدو کـه    و هاچنین مناع  حفاظـت   ها و رودخانهها  متراکم  تاالس متراکم و نیاه

های با تناسب بسیار کم و کـم بـرای    که زون . درحالیاند د پو یدو  دونده می عبیعی بودن را نشان

های انسانی و اراضـی کشـاورزی    که با سکونتگاو اند تفرج و توریسم اغبب در مناعقی تارکز یافته

سایی کرد. تفرج و توریسم را  نا ةتوسعبرای  اولویتپو یدو  دو است. این تحقی  نواحی دارای 

 هسـتند.  خـدمات بـاالی اکوسیسـتای    ةکننـد  گیرد کـه ارائـه   می را در برهایی  این مناع  اکوسیستم

 ؛اکولو یکی منوقـه صـورت گیـرد   های  گرفتن ظرفیت نظر ها باید با در بنابراین توسعه در این زون

ای که  وسعهبا اهداف حفاظتی این مناع  با د. بدیهی است ت سو همتوسعه های  اولویتکه  عوری

پایدار از خـدمات اکوسیسـتای و    ةاستفادیک اکوسیستم با د زمینه را برای های  منوب  بر ظرفیت

 .(Alemu I et al. 2021; Schirpke et al. 2019) کند می فراهمها  حف  و مدیریت اکوسیستم
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توانـد بـر اسـاه خـدمات      می این تحقی  نشان داد چگونه تناسب تفرمی یک منوقههای  یافته

د. متـدولو ی پیشـنهادی در ایـن    سازی  و سازی و نقشه یمومود در آن کاّهای  تفرمی اکوسیستم

هـای   تفرج و توریسم را بر اسـاه پتانسـین   ةتوسعهای  اولویتبا های  یابی پهنه موالعه امکان مکان

فاـایی یـک سـرزمین    هـای   ریـزی  تواند در فرایند برنامه می کند که می خدمات تفرمی فراهم ةارائ

توانـد در   مـی  فاـایی های  ریزی مهگنجاندو  ود. در نظر گرفتن دانش خدمات اکوسیستای در برنا

 کند. که مریان ببندمدت خدمات را تااین عوری ؛پایدار توریسم سودمند با د ةتوسع

هـا مهـت    ریزی کاربری اراضی بـه منظـور ارتقـای تـالش     تواند در برنامه می نتایج این موالعه

ن تحقیـ  یـک   ایـ هـای   از مناب  عبیعی و مدیریت اکوسیستم به کـار گرفتـه  ـود. یافتـه    ت ظحفا

کـه   عـوری  ؛کنـد  می ریزی فاایی تفرج و توریسم ارائه سازی برنامه چهارچوس کارآمد برای بهینه

 دهد. می پایدار از مناب  سوق ةتوسعای را به سات  توسعههای  استراتهی

 پیشنهاد

سازی تناسب خـدمات تفرمـی در نظـر     را برای نقشهها  اگرچه این موالعه رنج وسیعی از  اخص

پیچیـدو کـه خـدمات    هـای   توانـد بـرای مـدیریت لنداسـکیپ     مـی  است و نتایج این موالعه گرفته

تحقیـ  و  بـه  کـه   سـت ها دارای برخی محدودیت  دهند به کار رود می اکوسیستای متنوتی را ارائه

ـ پتانسـین  د  و می . پیشنهادنیاز دارد بیشتر ةموالع بـه    موالعـاتی  ةمنوقـ خـدمات تفرمـی در    ةارائ

سازی  ود. بر این اساه  امکان آنالیز ارتباط فاـایی بـین    محاسبه و نقشه  و تقاضاتفکیک ترضه 

ریـزی   تـر بـرای برنامـه    تایـ   یها ومود دارد که دید ترضه و تقاضا و هاچنین هابستگی بین آن

 کند. می تقاضای تفرمی مردم فراهمدن کربرآوردو  مهتتفرج و تورسیم  ةتوسع

نفعان در  ه این است که ترمیحات و نظرات مردم محبی و ذیهای این موالع یکی از محدودیت

 ود در موالعات  می سازی تناسب خدمات تفرمی در نظر گرفته نشدو است. بنابراین پیشنهاد نقشه

 صحت و اتتبـار نتـایج تحقیـ    ارتقای  به منظور 1سازی بر اساه مشارکت مردمی آتی از متد نقشه

  ود.استفادو 

                                                                                                                                                       
1. public participatory mapping 
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 منابع
ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری  "(  1394) ؛ حایدرضا پورخباز؛ فروزان فرخیانی  هدضیایی نهاد

  "(کهگیبویـه و بویراحاـد  )موالعه موردی: منوقـه تنـس سـولک بهایـی     GIS توریسم با استفادو از

 . 108-99 صص   11    اارو6دورو نشریه پهوهشهای محیط زیست  

مکانیابی برای تفرج متارکز  "( 1390؛ احاد پهبوانروی )آسیه صادای ترفانی  مبیحه ؛ عاهرو اردکانی؛ 

وهشـهای    په "گیری چند متغیرو  با استفادو از سیستم تصایم ( در منوقه چاهنیاه ) هرستان زابن

  .50-41صص    4  اارو  2محیوزیست  سا، 

ارزیـابی   "( 1395) محاد مواد تزیـزی  ؛یان الدین بادو ضیاء ؛زهرا حواسی ابداالنی ؛معصومهمنصوری  

فصـبنامه تبـوم و     "و تقاضـای تفرمـی پـارک منگبـی مورینـه  هرسـتان نورآبـاد       ااببیت تفرج 

 .333-318  صص 18  دورو تکنولو ی محیط زیست

تفـرج   ی تـوان اکولـو یکی توسـعه    ارزیـاب  "(1396موسوی  حجت؛ آسیه تباسیان؛  پرینـاز زورمنـد )  

سـا،    مغرافیـایی نشـریه تحقیقـات کـاربردی تبـوم        "سم در  هرضایمتارکز و گستردو اکوتور

 .138-119صص   64هفدهم   اارو 
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