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چکیده
عدالت محی زیست شهری بهعنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شهری جهت بهبود کیفیت زندگی ،آزادی ،رفـاه و
امنیت برای همه شهروندان به شمار میرود .هدف از این مطالعـه ارزیـابی توزیـع عادالنـه خـدمت اکوسیسـتمی
گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین خدمات اکوسیستم شهری اسـت .روش تحقیـق در ایـن مطالعـه ارزیـابی-
تحلیلی است و وضع موجود توزیع خدمات اکوسیستم گردشگری را با استفاده از تحلیل عرضه ،تقاضا و دسترسی
جهت ارزیابی توزیع عادالنه خدمت اکوسیستم گردشگری بررسی میکنـد .در مطالعـه حاضـر ،بـهمنظور ارزیـابی
جریان ،عرضه و دسترسی به این خدمت از سه مدل گردشگری اینوست ،ژئوکش و طیف فرصت گردشگری بهره
گرفته شد .همچنین از شاخصهای منزلت اجتماعی برای تحلیل تقاضا در تمـامی منـاطق تهـران اسـتفاده شـد.
یافتههای هر سه مدل نشان داد که عرضه و جریان خدمت اکوسیستم در هر سه مـدل ،در منـاطق شـمالی شـهر
بهویژه مناطق یک الی چهار بیشتر از سایر مناطق بوده درحالیکه تقاضا بـرای ایـن خـدمت در منـاطق جنـوبی و
مرکزی بیشتر بوده است .علیرغم نتایج تقریباً مشابه در خروجی هر سه مدل ،مدل طیف فرصت گردشگری نتایج
بهتری جهت ارزیابی خدمات اکوسیستم گردشگری ارائه داد .یافته اصلی این تحقیق ناعادالنه بودن توزیع خدمت
اکوسیستمی گردشگری در شهر تهران را تائید کرد بهگونهای که مناطق جنوبی و مرکزی تهران به دلیل فاصله و
عدم دسترسی مناسب همچنین وضعیت پایینتر اقتصادی و اجتماعی بهره متناسبی از ایـن خـدمت اکوسیسـتمی
نمیبرند.
واژگان کلیدی :عدالت محی زیست شهری ،خدمت اکوسیستم گردشگری ،اینوست ،مدل طیف فرصت
گردشگری.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم ساره قربانی در رشته برنامهریزی محی زیست به راهنمـایی نویـسندگان دوم و سوم و مشاوره نویسنده چهارم در
دانشکده محی زیست دانشگاه تهران میباشد.
 . 1نویسنده مسئول

Email: tehranssaleh@ut.ac.ir
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مقدمه
تمرکز بر توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در شهرها بدون توجه بـه بحـ خـدمات اکوسیسـتمی شـهری و توزیـع
عادالنه آنها از مسائل عمـده محی زیسـت شـهری بـه شـمار میآیـد کـه منجـر بـه ناپایـداری شـهری شـده اسـت.
اکوسیستمهای شهری در بهبود سالمت ،رفاه و کیفیت زندگی شهروندان از طریق ارائه کاال و خدمات اکوسیستمی مهمی
نظیر بهرهوری از تنوع زیستی ،تولید اکسیژن ،جذب کربن ،کـاهش سـیالب ،بهبـود میکروکلیمـا ،گردشـگری و کـاهش
آلودگیها برای شهروندان حائز اهمیتاند .در این راستا ،آخرین گزارش شهرهای جهان برنامـه سـکونتگاه سـازمان ملـل
متحد1تأکید فراوانی بر وابستگی شهروندان به اکوسیستمها و منابع طبیعی در محی های شهری به دلیـل نقـش پررنـگ
خدمات اکوسیستمی در بهبود کیفیت زندگی انسان و پایداری محی دارد و ارائه عادالنه خدمات عمومی را بهعنوان یکـی
از مهمترین چالشهای زیستمحیطی شهرها در جهت تحقق اهـداف توسـعه پایـدار شـهری شـناخته اسـت (UN :38

 .)Habitat,2016لذا ارزیابی عدالت محی زیستی از منظر توزیع خدمات اکوسیسـتمی در شـهرهای پرجمعیـت نظیـر
تهران به دلیل مرکزیت ثقل جمعیت ایران ،تمرکز فعالیت و کار ،نابرابری اجتماعی و فضایی (کرمی ،)78:1393،الیهبندی
و قشربندی اجتماعی ،توزیع مکانی نامتناسب قشرهای اجتماعی ،فقدان دسترسی متناسب به خدمات اکوسیستمی بـهویژه
برای طبقات اجتماعی پایینتر و عدم تعادل در بهرهمندی از کیفیت باالی زندگی اقشار مختلف ضروری به نظر میرسـد.
از میان خدمات اکوسیستمی شناساییشده درون شهرها خدمت اکوسیستمی گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین خدمات
اکوسیستمی فرهنگی به شمار میآید که دارای اثرات مثبت بر سالمت فیزیکی و روانی شهروندان است و نقش به سزایی
در رونق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرها دارد ( .)Maes et al,2016:5نتایج پژوهشهای پیشین در حوزه عدالت
محی زیستی تاکنون اثرات منفی ناشی از آلودگی هوا بر سالمتی شهروندان کم بهرهمندتر نظیر مهاجران ،سیاهپوسـتان،
گروههـای کمدرآمـد و بیکـاران را موردمطالعـه قراردادنــد (Moreno-Jimenez et al, ( ،)Li et al,2018:55

 .)2016:120نتایج حاصل از این مطالعات حاکی از در معرض خطر بودن گروههای آسـیبپذیر اقتصـادی اجتمـاعی در
برابر آلودگیها بوده است .علیرغم توجـه فـراوان بـه مشـکالت ناشـی از آلودگیهـا و اثـرات آن بـر طبقـات اجتمـاعی
آسیبپذیر ،سهم بهرهمندی از خدمات اکوسیستمی طبقات آسیبپذیر در این دست مطالعات مغفول مانده است .مـائس و
همکاران در سال  2012و هاس و کبیژ در سال  2014به جنبههای توزیع و دسترسی عادالنـه بـه خـدمات اکوسیسـتمی
پرداختهاند .مطالعات آنهـا نشـان داد کـه دسترسـی و توزیـع متناسـب خـدمات اکوسیسـتمی گردشـگری در شـهرهای
موردمطالعهشان بدون توجه به جنبههای عادالنه توزیع خدمات و لحاظ کردن نیازهـای طبقـات مختلـف اجتمـاعی بـوده
است .کاستی مطالعات ایشان در فقدان نقشه سازی خدمات اکوسیستمی بوده است ( )Paracchini et al,2012:2و
( .)Kabicsh & Haase,2014:131از سایر مطالعات پیشین در خصوص تبیین ارتباا میان خـدمات اکوسیسـتمی و
عدالت اجتماعی میتوان به مطالعات درزمینه ارتقاء عدالت زیستمحیطی از طریق دسترسی به فضای سبز شهری اشـاره
کرد .نتایج این مطالعه نشان داد که دسترسی به این فضاهای باز و سبز توس گروههای آسیبپذیر کمتر از سایر گروههـا
است( .)Jennings et al,2012:2نتایج مطالعهای با عنوان فضای عمومی و تنوع به بررسی توزیع فضایی پارکهـا بـر
اساس عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی نشان داد تفاوتهای نژادی و طبقاتی منجر به بیعدالتی در اغلـب شـهرها شـده
است ( .)low,2013:298مطالعهای در برلین نشان داد ناهمگونی در توزیع فضاهای سبز شهری برای ایجاد برنامهریزی
موفق در زیرساختهای سبز باید بهجای تمرکز صرف بر ارزشهای فضای سبز ،بین کیفیت یک پارک و نیازهای خـاص
فرهنگی و وابسته به کاربر توجه شود ( .)Kabicsh & Haase,2014:132رویکرد ایـن مطالعـات بیشـتر بـر بررسـی
1 . World cities report
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ارتباا فضایی پارکها و فضاهای باز و سـبز شـهری بـا وضـعیت اجتمـاعی و اقتصـادی شـهروندان بـهویژه مهـاجران،
سیاهپوستان و کودکان در شهرهای موردمطالعه بوده است .این مطالعات نشان دادند که ارتباا معنـاداری میـان وضـعیت
سالمتی سیاهپوستان و مهاجران بهویژه کودکان با عدم دسترسی به فضاهای سبز و باز شهری و عوارض آلودگی هـوا در
سطح اطمینان  99درصد وجود دارد درصورتیکه سایر طبقات اجتماعی مرفهتر بهره بیشتری از این خدمات اکوسیسـتمی
میبرند .از مطالعات پیشین در ایران میتوان به بح نابرابریهای فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتمـاعی در
برخورداری کلیه شهروندان از خدمات عمـومی در قالـب مباحـ دسترسـی بـه خـدمات اشـارهکرده (مبـارکی و عبـدلی
( ،)63:1392نیک پور و همکاران .)37:1394،گروسی و همکاران میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری در کرمـان
را موردبررسی قراردادند .نتایج حاصل از آن مطالعه نشان داد که دسترسی به خدمات رفاهی و تفریحی بیشـترین تـأثیر را
بر درک افراد از عدالت دارد .این در حالی است که دسترسی به خـدمات حفـاظتی و امنیتـی و خـدمات حملونقـل تـأثیر
چندانی بر عدالت اجتماعی افراد ندارد .در این تحقیق بر اهمیت نقش دسترسی یکسان افراد به خـدمات در تعیـین ادراک
فردی از عدالت اجتماعی اشارهشده است (گروسی و همکاران .)53:1392،در ایران تاکنون مطالعهای به مقوله گردشـگری
شهری از منظر خدمت اکوسیستمی در شهر بررسی نکرده است ،مطالعات در حوزه گردشگری بیشتر به عوامـل مـؤثر بـر
گردشگری مکانهای تاریخی شهری نظیر شهر تبریز با استفاده از مدل  swotپرداختهاند .نتیجه این مطالعات نشـان داد
که بازار تاریخی تبریز به دلیل داشتن قدمتی دیرینه و شهرتی جهانی و کارکرد فـرا منطقـهای و بسـیاری نقـاا قـوت و
فرصتهایی دیگر ،نیازمند توجه و رسیدگی بهمنظور کاهش و حذف نقاا ضعف و تهدیدهای این مکان بـاارزش تـاریخی
از طـرف مـردم و مســئوالن اسـت .در مطالعــهای دیگـر ظرفیـت پــذیرش گردشـگری در منطقــه  12تهـران از طریــق
تجزیهوتحلیل دادهها از طریق مدل اتحادیه جهانی حفاظت از محی طبیعی در سه بعـد فیزیکـی ،واقعـی و مـؤثر جهـت
سنجش ظرفیت پذیرش و کیفیت تجربه گردشگری انجام گرفت .یافتههای این تحقیق نشان داد که حجم گردشگران به
این منطقه بیش از ظرفیت پذیرش بالفعل این منطقه است و روند توسعه گردشگری در این منطقه ناپایـدار دارد (شـعبانی
فرد و همکاران .)50:1388،با توجه بهمرور منابع و مطالعات پیشین در این زمینه ،مطالعـه حاضـر بـه دنبـال کاسـتیهای
مطالعات پیشین به بررسی توزیع فضایی خدمت اکوسیستمی گردشگری درکالن شهر تهـران پرداختـه و توزیـع فضـایی
خدمت اکوسیستمی گردشگری را از منظر اصول عدالت محی زیست شهری که نقـش بـه سـزایی در افـزایش پایـداری
محی شهری دارد ،بررسی کرده است (تیموری و همکاران .)65 :1393،علیرغم توجـه وافـر بـه ارزیـابی و نقشـه سـازی
خدمات اکوسیستمی تنظیمی ،تولیدی و پشتیبان حیات در شهرها ،خدمات اکوسیستمی فرهنگی بهویژه گردشگری کمتـر
در چارچوب عملیاتی برنامهریزان شهری بررسیشدهاند .دلیل این امر ،عدم وجود اطالعات برای ارزیابی در مقیاس شهری
است؛ بنابراین در تحقیق حاضر ارزیـابی عـدالت محی زیسـت شـهری بـا بررسـی توزیـع فضـایی خـدمت اکوسیسـتمی
گردشگری موردمطالعه قرارگرفته است .این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای بررسـی چگـونگی بهرهمنـدی از خـدمات
اکوسیستمی توس طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلـف بحـ عرضـه ،تقاضـا و دسترسـی بـرای خـدمت اکوسیسـتمی
گردشگری را وارد مطالعات ارزیابی خدمات اکوسیستمی شهری کرده است و درنهایـت بـر اسـاس شـاخصهای منزلـت
اجتماعی شهر تهران عدالت محی زیست شهری از حی توزیع خدمات اکوسیستمی گردشگری را ارزیـابی میکنـد .ایـن
نحوه نگرش به ارزیابی عدالت محی زیست شهری ،به دنبال پر کردن شکاف در مطالعات پیشین درزمینه عدالت محـی
زیستی بوده است؛ زیرا مطالعات این حوزه تاکنون تنها با روشهای ساده به ارزیابی ارتباا آلودگی و خدمات اکوسیسـتمی
با وضعیت طبقه اجتماعی و اقتصادی در شهرها پرداختهاند و به مکانیسمهای اصلی عدالت محی زیسـتی نظیـر بررسـی
همهجانبه جریان عرضه و تقاضا و دسترسی در قالب یک چارچوب کامل نپرداختهاند.
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مبانی نظری
خدمات اکوسیستمی شهری از مهمترین مواهب اکولوژیکی و اجتماعی هستند که توزیع نامتناسب آنها رابطه مستقیم بـا
عدالت اجتماعی دارد و میتواند منجر به کاهش کیفیت زندگی ساکنین آسیبپذیر شـهر شـود ()Ernston,2013:8؛ در
طبقهبندی مشترک بینالمللی خدمات اکوسیستمی1خدمت اکوسیستمی فرهنگی بهعنوان تمام خروجیهـای اکوسیسـتمی
غیرمادی و غیر مصرفی تعریفشده است که وضعیت جسمانی و ذهنـی افـراد را تحـت تـأثیر قـرار میدهـد (Haines-

 .)Young & Potschin,2013:10نمونههایی از خدمات اکوسیسـتمی فرهنگـی شـامل سـتایش سـیمای سـرزمین،
گردشگری ،ارزشهای نمـادین ،ارزش آموزشـی ،علمـی ،معنـوی و مـذهبی تعبیـر میشـود (Potschin & Haines-

 .) Young,2011:582خــدمات اکوسیســتمی گردشــگری بخــش مهمــی از خــدمات فرهنگــی اســت کــه اغلــب بــا
زیباییشناسی و ارزش نمادین اکوسیستمها مرتب است ( .)Balzan et al,2018:713این خدمت اکوسیستمی وابسـته
به تقاضا دسترسی و توزیع فضایی است ( )Paracchini et al,2012:5توزیع این خـدمت اکوسیسـتمی اگـر بـا عـدم
برخورداری گروههای اجتماعی آسیبپذیر و حاشیهنشین همراه باشد منجر به بیعـدالتی محی زیسـتی میشـود .عـدالت
محی زیستی به معنی دسترسی برابر به محی پاک و حفاظت در برابر آسیب زیستمحیطی محتمل بدون در نظر گرفتن
نژاد ،درآمد و طبقه اجتماعی است ( .)Schwarte & Adebowale,2007درواقع عدالت نهتنها یک اصل کلـی بلکـه
یک مفهوم تطبیقی مرتب با روابـ بـین افـراد و شـرای نسـبی اجتمـاعی و اقتصـادی و محـی زنـدگی آنهـا اسـت
( .)Grasso,2007:224بدون تعریف دقیق جنبههای مختلف عدالت ،غیرممکن است تا تأثیر سیاسـتها و برنامـهها در
برابر عدالت ارزیابی شود و تحقیقات بیشتری الزم است تا نگرانیهای مربوا به عدالت و عملکردهای آن را موردبررسـی
قرار دهند ( .)Morrison-Saunders et al,2015:60بهطورکلی ،سه بعد عدالت محی زیستی شامل عدالت توزیعی،
رویهای و ترویجی است .عدالت توزیعی بر تخصیص عادالنه اکوسیسـتمها و خـدمات اکوسیسـتمی تمرکـز دارد ،عـدالت
رویهای به ادغام منصفانه در برنامهریزی و تصمیمگیری همه گروههای اجتماعی تأکید دارد و عدالت ترویجی بـه تعامـل
افراد برای برنامهریزی و بهبود کیفیت زندگی در یک مکان خاص اشاره میکنـد ( .)low,2013:301جهـت ارزیـابی و
بررسی توزیع عادالنه خدمات اکوسیستمی ،سه معیار منعکسکننده وضعیت بیوفیزیکی اکوسیسـتم از یکسـو و وضـعیت
اجتماعی و اقتصادی شهروندان بهرهمند از خدمات اکوسیستمی از سوی دیگر ضروری به نظـر میرسـد .ایـن سـه معیـار
شــامل عرضــه دسترسـی و تقاضــای خــدمات اکوسیســتمی هســتند ( .)Wolff et al,2015:155تقاضــای خــدمات
اکوسیستمی به اندازهگیری میزان خدمات اکوسیستمی موردنیاز جامعه اطالق میشود و شامل اندازهگیری تعـداد افـرادی
است که مایل به تجربه آن خدمات هستند ( .)Villamagna et al,2013:116تحلیل تقاضای خـدمات اکوسیسـتمی
در ارزیابی عدالت محی زیستی مشخص میکند چه کسی باید در اولویت استفاده از مزایای خـدمات اکوسیسـتمی باشـد
( .)Wolff et al,2015:160تقاضا ،بر اساس شناسایی شهروندان در استفاده از خدمات اکوسیستمی با توجه به وضعیت
اجتماعی و اقتصادیشان تعریف میشود ،بهطوریکه هرچه شهروندان ازنظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی آسـیبپذیرتر و
کم بهرهمندتر باشند تقاضای بیشتری در استفاده از خـدمات اکوسیسـتمی دارنـد ( .)wolff et al,2015:162بـهمنظور
اجرای مفهوم خدمات اکوسیستمی ،چارچوبهای مختلف بین مؤلفههای مختلـف عرضـه خـدمات اکوسیسـتمی تـاکنون
انجامشده است (Villamagna et ( )Potschin & Haines-Young,2011:577( )Bastian et al,2013:16

 )al,2013:115ظرفیت خدمات اکوسیستمی بهعنوان حداکثر پتانسیل اکوسیسـتمها بـرای عرضـه خـدمات بـر اسـاس
ویژگیهای بیوفیزیکی و اجتماعی تعیینشده است .ظرفیت خدمات اکوسیستمی گردشگری میتوانـد در سراسـر سـیمای
)1. The Common International Classification of Ecosystem Services (CICES
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سرزمین شهری بر اساس محـدوده بیـوفیزیکی (ازجملـه کـاربری و پوشـش زمـین ،آبوهـوا ،زیسـتگاه و توپـوگرافی) و
ویژگیهــای اجتمــاعی (بــهعنوانمثال مــدیریت ســایت و قابلیــت دسترســی) متفــاوت باشــد ( Villamagna et

 .)al,2014:263عرضه خدمات اکوسیستمی بهعنوان میزان بهرهمندی واقعی از خدمت اکوسیسـتمی تعریفشـده اسـت
که میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به تعداد خدمت گیرندگان اندازهگیری شود .دسترسی به خدمت اکوسیستمی بـر
اساس جریان خدمت اکوسیستمی ،نزدیکی به خدمت اکوسیستمی و چگونگی توزیع فضایی زیرساختهای دسترسـی بـه
خدمت اکوسیستمی تعریف میشود ( .)wolff et al,2015:166چارچوب نظری مورداستفاده در این تحقیـق بـهمنظور
برقراری ارتباا اکوسیستمها به سیستم اجتمـاعی-اقتصـادی از جریـان خـدمات اکوسیسـتمی آغازشـده و بـه چگـونگی
بهره مندی از خدمات اکوسیسـتمی گردشـگری در جهـت بهبـود سـالمت و رفـاه شـهروندان خـتم میشـود .متغیرهـای
تعیین کننده کارکردهای اکوسیستمی جهت ایجاد خدمت اکوسیستمی گردشگری شـامل میـزان طبیعـی بـودن محـدوده
موردنظر ،مجاورت و دسترسی آسان به محدوده و آگاهی نسبت به مناطق حفاظتشده است که بر اساس ایـن چـارچوب
نظری ابزارهای مختلف به کمی سازی و نقشه سازی این خدمات اکوسیستمی میپردازند شکل ( .)1سه نکتـه اصـلی در
جریان منافع حاصل از این خدمات اکوسیستمی اهمیت دارند که شامل عملکرد اکوسیستم ،دسترسی و تقاضا است .شدت
عملکرد اکوسیستمها با توجه به ویژگی اکوسیستم تعریف و از کم تا زیاد طبقهبندی میشود .دسترسی بهمنظور برقـراری
جریان خدمات اکوسیستمی برای مردم از طریق زیرساختهای دسترسی تعریف میشود .تقاضا مبتنی بر پتانسیل تقاضای
شهروندان برای استفاده از خدمات اکوسیستمی با توجه به وضـعیت اجتمـاعی و اقتصـادی شـهروندان و توزیـع فضـایی
خدمات گردشگری در شهرها تعریف میگردد (.)Paracchini et al,2014:372

شکل شماره .1چارچوب مفهومی ارزیابی خدمت اکوسیستمی گردشگری برگرفته ()Paracchini et al,2014: 372

روش پژوهش
روش تحقیق در این مطالعه ارزیابی -تحلیلی است که بهمنظور ارزیابی توزیع فضایی خدمت اکوسیسـتمی گردشـگری در
شهر تهران وضع موجود توزیع خدمات اکوسیستمی گردشگری را با استفاده از تحلیل عرضـه ،تقاضـا و دسترسـی جهـت
ارزیابی توزیع عادالنه خدمت اکوسیستمی گردشگری با استفاده از سه مدل طیف فرصت گردشگری ،ژئـوکش و اینوسـت
بررسی میکند .لذا در این بخش ابتدا این سه روش تشریح شده (بخـش  )3و در بخـش بعـد یافتـههای هـر سـه مـدل
ارائهشده است (بخش  .)5پس از ارائه خروجی از هر مدل ،عرضه ،تقاضا ،دسترسی به این خدمات اکوسیسـتمی تحلیـل و
درنهایت توزیع عادالنه خدمات اکوسیستمی بر اساس مراحل قبلی ارزیابیشده است.
روش ارزیابی عادالنه خدمت اکوسیستمی گردشگری

در این مطالعه جهت بررسـی عرضـه و جریـان خـدمت اکوسیسـتمی از روشهـای مدلسـازی و نقشـه سـازی خـدمت
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اکوسیستمی گردشگری نظیر مدل طیف فرصت گردشگری ،ژئوکش و اینوست استفادهشـده اسـت .مـدل طیـف فرصـت
گردشگری1یک روش جامع برای تخصیص مناطق تفرجگاهی بر اساس طیف فرصتهای گردشگری مشـخص برحسـب
توان محی  ،تقاضا و ترجیحات مردم است .طیف فرصت گردشگری بهمنظور کمک به مـدیران جهـت درک روابـ بـین
سیماهای سرزمین و خروجیهای گردشگری طراحیشده است که با استفاده از تئوریهـای رفتـاری گردشـگری و ارزش
انتظار بنانهاده شده .بر مبنای این مدل مردم یک محی خـاص را بـرای شـرکت در فعالیتهـای گردشـگری مشـخص
به منظور تحقق بخشیدن به مجموعه تجربه موردنظر خـود انتخـاب میکننـد ( .)Joyce& Sutton,2009:410مـدل
دیگر موردمطالعه در این تحقیق استفاده از روش و مدل ژئوکش بوده است .پدیده اخیر شبکههای اجتماعی و در دسترس
بودن ابزارهای جغرافیایی برای شناسایی فعالیتهای گردشگری ،امکان استفاده از چنین اطالعاتی را برای تحلیل مزایـا و
ارزش های حاصل از خدمات اکوسیستمی فرهنگـی ایجـاد کـرده اسـت .مطالعـات بسـیاری اخیـراً بازدیـد از مکانهـای
گردشگری را بهعنوان شاخصی برای ارزیابی خدمت اکوسیستمی گردشگری معرفـی کردهانـد .ایـن مطالعـات اسـتفاده از
عکسهای جغرافیایی و سوابق بازدید از سایتهایی نظیر فلیکر ،اینستاگرام وتوییتر را جهـت نقشـه سـازی ایـن خـدمت
ارزیابی کردهانـد ( .)Hausmann et al,2018:27( ,)Figueroaet al,2017:268یکـی دیگـر از ایـن شـبکههای
اجتماعی که کمتر موردبررسی قرار دادهشده است ابزار ژئوکشینگ در فضای جهانی وب است که فرصتی برای به دسـت
آوردن اطالعــات مکــانی دقیــق و صــریح در مورداســتفاده از اکوسیســتمهای گردشــگری ارائــه میدهــد ( Cord et

 .)al,2015:151این مدل از برنامههای کاربردی مبتنـی بـر سیسـتم موقعیتیـابی جهـانی ( )GPSاسـت کـه بـهطور
فزایندهای در حال گ سترش و محبوب گردشگران در سراسر دنیـا اسـت ،همچنـین ایـن ابـزار فـنآوری اطالعـات را بـا
فعالیتهایی که باع افزایش تحرک و لذت بردن در فضای باز شهری میشود ترکیب میکننـد و نقـاا مطلـوب مـردم
برای گردش را ثبت و ذخیـره میکنـد .ایـن مـدل از سـال  2000در دسـترس بـوده کـه دارای سـایتهای مختلـف در
اکوسیستمهای مختلف زمین و ساحل است و بیش از  3میلیون ژئوکش فعال در  191کشور مختلف در  7قاره وجود دارد
که بیش از  360هزار صاحب ژئوکش و  585میلیون نفـر در آن سـایت گردشـگری ثبـت کردهانـد .ژئـوکش مختصـات
جغرافیایی مکانهایی که کاربران رفتهاند ثبت کرده و به همراه توضیحات مربوا به مناطق گردشگری در وبسایت قابل
بارگذاری و بازیابی میکند .کاربران ژئوکش میتوانند پس از جستجو مکان گردشگری موردنظرشـان نتیجـه را در همـان
صفحه ،همراه با یادداشتهای مربوا به وضعیت منطقه ،سایر نظرات و عکسهای منطقه ثبت کنند .این شکل ارتباطات
برای کمک به حفظ ذخیره اطالعات انفـرادی و جمعـی در سـطح جهـان بسـیار مفیـد واقعشـده اسـت (,2010:1759

 .)Neustaedter et alآخرینمدل موردبررسی جهت ارزیابی خـدمت اکوسیسـتمی گردشـگری در ایـن مطالعـه مـدل
گردشگری اینوست بوده است .ارزشگذاری یکپارچه خدمات اکوسیستمی و تعامالت آنیک32نرمافـزار رایگـان اسـت کـه
توس کنسرسیوم سرمایه طبیعی ایجادشده است .اینوست یـکراه حـل متشـکل از مجموعـهای از ابزارهـایی اسـت کـه
می توانند آزادانه ترکیب شوند و کاربران را قادر به ارزیابی ،تجسـم و مقایسـه خـدمات اکوسیسـتمی اصـلی بـا توجـه بـه
سناریوهای مختلف کاربری زمین میکند .درنهایت بر اساس مقادیر ارزشهای بهدستآمده بر اساس سناریوها نقشههایی
تولید میکند و ارزش کاالها و خدمات را از طبیعت تخمین میزنـد ( )Sieber & Pons, 2015:58بـهعبارتدیگر ایـن
ابزار به توصیف منابع طبیعی از دیدگاه ویژگیهای بیوفیزیکی ،خدمات اکوسیسـتمی و ارزشهـای اجتمـاعی و اقتصـادی
موردنظر مردم میپردازد .ازآنجاییکه شناخت جریان عرضه ،تقاضا و دسترسی جهت ارزیابی عادالنه خدمت اکوسیسـتمی
1 . Recreation Opportunity Spectrum
2 . Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs
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گردشگری نیازمند نقشه سازی و مدلسازی این خدمت است ابتدا روش هر مدل بررسی میشود.
روش محاسبه خدمت اکوسیستمی گردشگری با استفاده از مدل طیف فرصت گردشگری)ROS(1

مدل طیف فرصت گردشگری در  3مرحله نقاا با پتانسیل گردشگری را محاسبه میکند که این مراحـل بـه شـرح ذیـل
است.
مرحله اول :شاخص پتانسیل گردشگری)(RPI2

پتانسیل گردشگری از طریق رفتار شهروندان نقشه سازی میشود؛ که این رفتارها مبتنی بر میزان طبیعی بودن بـهعنوان
یک پروکسی اولویت مردم برای مناطق طبیعـی ،حـوزه حفاظتشـده بـهعنوان منـاطق گردشـگری عمـومی و جـذابیت
پهنههای آبی تقسیمشدهاند که میزان طبیعی بودن محدوده مطالعاتی بـر اسـاس درجـه طبیعـی بـودن در یـک طیـف 7
امتیازی از (1طبیعی) تا ( 7مصنوعی) امتیازدهی میشود .مناطق گردشگری عمومی بر اسـاس نقشـه کـاربری زمـین بـه
دست میآید و فاصله نسبی از پهنههای طبیعی بهعنوان شاخص جذابیت و طبیعی بودن بررسی میشود .سه جز یادشـده
باهم برای ساخت شاخص ترکیبی استفاده میشـوند کـه مقیـاس  0تـا  1را بـهعنوان حـداقل و حـداکثر ارزش بـه خـود
اختصاص میدهند .تمامی اجزای فوق به دلیل اینکه به یک مقدار بااهمیت هستند همگی بهصورت برابر امتیاز میگیرند
).(Paracchini et al,2011:77
مرحله دوم دوری و نزدیکی و دسترسی)RA(3
میزان دسترسی بهمنظور بررسی چگونگی بهرهمندی مردم از خدمات گردشگری به کار میرود .بدین ترتیب که فاصله از
مسیرهای دسترسی بهعنوان پروکسی برای دوری نزدیکی به کار میرود .در جـدول  1نحـوه محاسـبه شـاخص دوری و
دسترسی نشان دادهشده است.
جدول شماره  .1شاخص دوری و دسترسی :برگرفته ()Paracchini et al,2014:374
شاخص دوری

فاصله از مسیر دسترسی (کیلومتر)
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 :1همسایگی
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2
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2

5-10

فاصــــله از محــــل

 :3دسترسی متناسب

4

3

3

3

10-25

زندگی (کیلومتر)

 :4دور

4

4

4

3

25-50

 :5بسیار دور

5

4

4

4

مرحله سوم محاسبه طیف فرصت

> 50

گردشگری4

طیف فرصت گردشگری نهایی از ادغام دو شاخص فوقالذکر پتانسیل گردشگری ( )RPIو دسترسی ( ،)RAبه سه دسته
زیاد متوس و کم بر اساس آستانههای برگرفتهشده از توزیع دادههای  RPIو دسترسـی ( )RAطبقهبنـدی میشـود .بـا
ادغام طبقات نزدیکی ،مجاورت ،دور و بسیار دور به دست آمدند .طبقات  RPIمنـاطقی را بـا امکانـات گردشـگری کـم،
متوس و زیاد مشخص میکنند :عرضه کم بـرای اکوسیسـتمهای سادهشـده شـهری (بـهعنوانمثال ،بخـش بزرگـی از
زمینهای زراعی) مشخص میشود ،عرضه متوس برای پوشش گیاهی دائمی (پارکهای شهری) ،مقـادیر عرضـه زیـاد
برای مناطق حفاظتشده (زیستگاههای جنگلی) و جنگلها که دارای درجه باالیی از طبیعی بودن هستند در نظـر گرفتـه
. The Recreation Opportunity Spectrum
). Recreation potential indicator (RPI
. Remoteness and accessibility
. The Recreation Opportunity Spectrum

1
2
3
4
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میشود .در جدول  2طبقات طیف فرصت گردشگری نشان دادهشده است.
جدول شماره .2طبقات طیف فرصت گردشگری ( )ROPمنبع :برگرفته ()Paracchini et al,2014:376
پتانسیل گردشگری
مدل مبتنی بر
مجاورت

< /025

0/19 – 0/25

> /019

 =1عرضه کم
دسترسی زیاد

 =4عرضه متوسط-
دسترسی آسان

 7عرضه زیاد-
دسترسی آسان

4

7
 =8عرضه زیاد-
قابلدسترسی

1

محلی

2

همسایگی

1

3

دسترسی
متناسب

 =2عرضه کم
دسترسی زیاد

 =5عرضه متوسط
– قابلدسترس

4

دور

 =3عرضه کم-
دسترسی سخت

 =6عرضه متوسط-
دسترسی سخت

 =9عرضه زیاد
دسترسی سخت

5

بسیار دور

3

6

9

محبوبیت برنامههای کاربردی نظیر موقعیتیاب جهانی ( )GPSکه فنّاوری اطالعات را با فعالیتهایی که باع افـزایش
جذب گردشگر در فضای باز میشود ،ترکیب میکند ،بهعنوان روشی برای ارزیابی این خدمات اکوسیسـتمی بـا امکانـات
استفاده از دادههای جغرافیایی به کار میرود .در این مطالعه ،از دادههای ژئوکش بهعنوان یـک پروکسـی بـرای خـدمات
اکوسیستمی گردشگری در سیمای سرزمین استفاده شد .ژئوکش یکی از ابزارهای جهانی و بهعنوان یک وبسایت دقیـق
مکانیابی مکانهای گردشگری در فضای اینترنت است که نقاا موردتوجه مردم بـهویژه اکوسیسـتمهای طبیعـی بـرای
بازدید و گردش را در فضاهای شهری ثبت میکند .ارزشافزوده ژئوکش نسبت به رویکردهای سـنتی کـه تنهـا ظرفیـت
اکوسیستمها را بر اساس اندازه ،کیفیت و دسترسی فضاهای سبز ارزیابی میکنند ،در ارائه نرخ بازدیدکننـدگان بـر اسـاس
مکانهای گردشگری است؛ بنابراین ژئوکش میتواند بهعنوان یک ابزار انـدازهگیری مسـتقیم از جریـان واقعـی خـدمت
اکوسیستمی گردشگری به کار رود (.)Cord et al,2015:153
روش محاسبه خدمت اکوسیستمی گردشگری با استفاده از مدل اینوست

اینوست در حال حاضر شامل  15ماژول است که خدمات اکوسیستمی مختلفی از محی دریایی و زمینی را تجزیهوتحلیل
میکند .هدف از مدل گردشگری اینوست پیشبینی گستره روزهای گردشگری و استفاده مردم از مکانهـای گردشـگری
است که مبتنی بر محل زیستگاه طبیعـی و دسترسـیها ماننـد جادههـا اسـت کـه در تصـمیمگیریهای مـردم در مـورد
گردشـگری نقـش تعیینکننـده دارد ( )Adamowicz et al,2011:195خروجـی ایـن ابـزار نقشـههایی اسـت کـه
نشاندهنده الگوهای فعلی گردشگری بهطور اختیاری و نقشـههای اسـتفاده آینـده در گزینـههای مختلـف اسـت .مـدل
گردشگری اینوست ،گستره روزهای گردشگری در فضا را با استفاده از ویژگیهای مکـانی ،ازجملـه ویژگیهـای طبیعـی،
ویژگیهای ساختهشده و کاربریهای انسانساخت ،در میان سایر کاربریها پیشبینی میکند .این مـدل یـک رگرسـیون
خطی ساده بر اساس میانگین تعداد عکسهای کاربران در روز در هر سلول منطقه موردمطالعه ترسیم میکند .سـپس ،بـا
استفاده از این برآوردها (ارزش  )ßpرا به دست میآورد .بهعالوه ایـن مـدل چگـونگی تغییـرات میـزان بازدیـد ناشـی از
تغییرات آتی در سیمای سرزمین را میتواند پیشبینی کند .این مدل از یک راب بـرای ورودی تمـام اطالعـات موردنیـاز
استفاده میکند که به سرور تحت مدیریت پروژه سرمایه طبیعی در کالیفرنیا وصل است که توسـ آن سـرور محاسـبات
انجام و سپس نتایج برای کاربر ارسال میشود .سرور خروجی یکشکل چندضلعی پلـی گـون وکتـوری و جـداول CSV

نتایج را نشان میدهد .مدل گردشگری اینوست شامل دو ابزار منحصربهفرد است که باید بهصورت پیوسته اجرا شوند.1 :
ابزار اولیه که شامل عکس کاربر در روز ( ،)yiپوشش پیشبینی کنندهها ( )xipو اثرات پیشبینی کننـده ( )ßpاسـت.2 .
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ابزار سناریو  -که به برآورد میزان بازدید در آینده را بر اساس سیمای سرزمین پیشبینی میکند .زمان الزم برای اجـرای
ابزار اولیه بسته به محدوده موردنظر ،تعداد سلولهای شبکه و تعداد الیههای پیشبینی متفـاوت اسـت .ایـن ابـزار سـهم
ویژگی های سیمای سرزمین را به میزان بازدید ،با استفاده از رگرسیون خطی ساده تخمین میزند
Yi = ß0 + ß1 *xi 1+ … + ßp *xip i = 1...n
بر اساس رابطه فوق که در آن  xipپوشش وابسته به اطالعات توصیفی در هـر سـلول ،در محـدوده مـوردنظر حـاوی n

سلول است .این مدل از یک پروکسی ،در غیاب دادههای تجربی در مورد بازدید از  yiبرای بازدید کردن استفاده میکنـد
که آن تعداد عکسهای جغرافیایی ارسالشده به وبسایت فلیکر است .دادههای ورودی این مدل ،الیه وکتوری محـدوده
موردنظر است .این الیه در نرمافزار  GISبر اساس مختصات جغرافیایی پروجکت شـده و سـپس وارد مـدل گردشـگری
اینوست ،شده است .همچنین از دادههای جهانی پیشفرض که متشکل از چندین مجموعه دادههای فضایی جهـانی کـه
کاربران بهطور اختیاری بهعنوان متغیر پیشبینی برای  AOIخود استفاده کردهاند بهره بـرده اسـت کـه در ایـن تحقیـق
دسترسی بهعنوان متغیرهای پیشبین بودهاند .خروجی مدل گردشگری اینوست شامل فایلهای متنی حاوی پارامترهـای
مدل رگرسیونی الیه پلی گونی وکتوری حاوی محدوده موردنظر ،شبکه با تعداد عکسهای روزانـه کـاربر و پوشـش هـر
متغیر پیشبینی کننده در هر سلول است.
بحث و یافتهها
یافتههای حاصل از ژئوکش

یافتههای این تحقیق همانطور که در شکل  2نشان دادهشده است تنهـا  6نقطـه ژئـوکش در محـدوده شـهر تهـران را
شناسایی کرد .این نقاا در تصویر بارنگ سبز و توس کاربرانی که اغلب توریستهای خـارجی بودهانـد ثبتشـده اسـت.
نقاا ثبتشده در محدوده مطالعاتی شامل پارک جمشیدیه (منطقه  )1پارک ملت (منطقـه  )3پـارک طالقـانی (منطقـه )3
پارک الله (منطقه  )6دریاچه چیتگر (منطقه  )22و دربند (منطقه  )1بودهاند .ایـن منـاطق بـهعنوان منـاطق ثبتشـده در
ژئوکش هستند .دلیل تعداد کم نقاا ثبتشده در این سامانه را میتوان به عدم آشنایی کاربران ایرانی به این سامانه ربـ
داد .علیرغم اینکه ژئوکش در جهان سیستم آشنایی بـه شـمار مـیرود امـا همچنـان در ایـران ناشـناخته مانـده اسـت.
بااینوجود بر اساس ژئوکش مناطق شمالی شهر تهران بیشتر از سایر نقاا شهر موردتوجه و بازدید گردشگران بودهاند که
بهعنوان عرضهکننده خدمت اکوسیستمی فرهنگی گردشگری میتوان این مناطق را نقشه سازی کرد.

شکل شماره .2نتایج خروجی مدل ژئوکش شهر تهران

یافتههای حاصل از مدل طیف فرصت گردشگری ()ROS

بهمنظور اجرای مدل طیف فرصت گردشگری در شهر تهران ابتدا الیه کاربری زمین شهر تهران (اخذشـده از شـهرداری
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تهران) در محی نرمافزار  GISجهت تدقیق مرزها و تعیین طبقات کاربری زمین موردبررسی قرار گرفت .سپس منـاطق
شهری تهران بر اساس فاصله نسبی از پهنههای طبیعی با استفاده از دستور بافر و بر اساس نزدیکی بـه فضـاهای بـاز و
سبز طبیعی شهری از (1نزدیکی به پهنههای طبیعی) تا ( 7دوری از پهنههای طبیعی و نزدیکی به پهنههای مصنوعی) بر
اساس دستور طبقهبندی  GISپهنهبندی و امتیازدهی شدند (مرحله اول :شاخص پتانسـیل گردشـگری  .)RPIدر مرحلـه
دوم با استفاده از الیه راه ،ایستگاههای اتوبوس و مترو میزان دسترسی مناطق شهر تهران بر اساس فاصله بـا پهنـههای
طبیعی در نرمافزار  GISو بر اساس جدول یک شاخص دوری و دسترسی از  1تا  5طبقهبندی شـد بهطوریکـه عـدد 1
نشاندهنده همسایگی و نزدیکی به مسیرهای دسترسی و عدد  5نشاندهنده دوری از مسیرهای دسترسی بـه پهنـههای
طبیعی بوده است (مرحله دوم دوری و نزدیکی و دسترسی  .)RAسپس با روی همگذاری دوالیه فوق حاصـل از میـزان
دسترسی و طبیعی بودن مناطق گردشگری ،مناطق مختلف شهر تهران بر اساس عرضه خدمت اکوسیستمی از کم تا زیاد
طبقهبندی شد بهطوریکه عرضه کم نشاندهنده اکوسیستمهای سادهشده شهری ،عرضه متوس (پارکهای شـهری) و
عرضه زیاد نشاندهنده مناطق حفاظتشده (زیستگاههای جنگلی) طبقهبندی شدند تـا درنهایـت طبقـات طیـف فرصـت
گردشگری بر اساس جدول  2به دست آید (مرحله سوم محاسبه طیـف فرصـت گردشـگری) .نتـایج حاصـل از شـاخص
پتانسیل گردشگری نشان داد که این شاخص در مناطق  3،1و  4شهر تهران بیشتر از سـایر منـاطق شـهر تهـران دارای
پتانسیل گردشگری است .بهطوریکه منطقه  1و  3بیشترین درصد شاخص پتانسـیل گردشـگری را بـه خـود اختصـاص
دادهاند.

شکل شماره .3شاخص پتانسیل گردشگری

یافتههای حاصل از تحلیل دسترسی خدمت اکوسیستمی گردشگری تهران
نتایج تجزیهوتحلیل دسترسی بستگی زیادی به فاصله و دسترسی گروههای مختلف اجتماعی دارد .در این تحقیق نقشه
دسترسی بر اساس مسیرهای اتوبوسرانی ،مترو ،راههای دسترسی و بر اساس بافرهای مذکور در جدول  2موردبررسی
قرار گرفت .یافتهها نشان داد که مناطق شمالی تهران نظیر مناطق یک و سه از حی دسترسی به نقاا گردشگری در
وضعیت بهتری برای ساکنین همین مناطق نسبت به سایر مناطق قرار دارند (شکل .)4
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شکل شماره .4نقشه دسترسی و نزدیکی به نقاط گردشگری

شکل شماره .5نقشه طیف فرصت گردشگری

با جمعبندی نتایج حاصل از نقشه دسترسی و نقشه پتانسیل گردشگری نقشه طیف فرصـت گردشـگری بـه دسـت آمـد
(شکل  .)5نتایج حاصل از این نقشه نشان میدهد که مناطق شمالی شهر تهران از حی عرضه خـدمت اکوسیسـتمی در
رتبه باالتری نسبت به سایر مناطق قرار دارند .درحالیکه مناطق جنوبی با توجـه بـه وضـعیت تـراکم جمعیتـی و فقـدان
دسترسی بهره متناسبی از این خدمت نسبت به ساکنین سایر مناطق تهران نمیبرند.

شکل شماره .6نقشه ادغام تقاضای خدمت اکوسیستمی گردشگری با طیف فرصت گردشگری
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درنهایت نتیجه حاصل از تقاضای گردشگری که مبتنی بر تراکم جمعیتی مناطق شهری تهران به دست آمد نشان داد که
مناطق شمالی شهر تهران نظیر مناطق  1الی  21 ،6و  22که در فاصله دورتری قرار دارند دارای توزیع متناسبی از منظـر
مدل طیف فرصت خدمات اکوسیستمی گردشگری هستند .الزم به ذکر است که مکانهـای گردشـگری بـرای سـاکنین
مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران دورتر هستند و توزیع متناسبی در کل شهر تهران ندارند (شکل .)6
یافتههای حاصل از مدل گردشگری اینوست

همانطور که در نقشه خدمت اکوسیستمی فرهنگی گردشگری بر اساس سرور جهـانی و مـدل نمـایش دادهشـده اسـت،
مناطق  6 ،3 ،1بیشترین عرضه خدمات اکوسیستمی فرهنگی و گردشگری را ازنظر تعداد بازدید سالیانه به خود اختصاص
دادند درحالیکه مناطق جنوبیتر میزان کمتری بازدید داشتهاند .بهعبارتیدیگر مناطق جنوبیتر شهر تهران میزان کمتری
خدمت اکوسیستمی گردشگری نسبت به مناطق شمالیتر عرضه میکنند.

شکل شماره .7نتایج خدمت اکوسیستمی گردشگری

نتایج حاصل از نقشه سازی با مدل گردشگری اینوست نشان داد که بر اساس سرور جهانی این مدل ،تعداد روز بازدید در
مناطق  6و  12به دلیل وجود بازار بزرب و کاخهای دیدنی نیز باال بوده است همچنین بهرهبـرداری ازنظـر تعـداد بازدیـد
گردشگران در شهر تهران مربوا به مناطق  2 ،1و  3نیز در درجه باالیی قرار داشته است که این مناطق به دلیـل جاذبـه
فضاهای سبز و باز بیشترین بهرهبرداری توس گردشگران را به خود اختصاص دادهانـد؛ بنـابراین منـاطق مـذکور ازنظـر
جریان خدمت اکوسیستمی فرهنگی در رتبه باالتری نسبت به سایر مناطق در شهر تهران قرار دارند.
یافتههای حاصل از تحلیل عرضه خدمت اکوسیستمی گردشگری تهران

بر اساس نقشههای مدلهای فوقالذکر عرضه خدمت اکوسیستمی در محدوده موردمطالعه ،تخمین زدهشده است .سـپس
به تمام پهنهها از مقیاس  0تا  10نمره دهی شده است ،بهطوریکه  10نشاندهنده بهترین عملکرد ممکن ازلحاظ عرضه
خدمت اکوسیستمی در محدوده مطالعاتی باشد .نتایج حاصل نشان داد میزان عرضه خدمت اکوسیستمی در مناطق شمالی
شهر تهران یعنی مناطق  4 ،3 ،1بیشتر از سایر مناطق بوده است .درصورتیکه بیشتر افـراد سـاکن در ایـن منـاطق جـز
گروههای بهرهمندتر بودهاند (شکل .)8
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شکل شماره .8نقشه عرضه خدمت اکوسیستمی گردشگری تهران

یافتههای حاصل از تحلیل تقاضای خدمت اکوسیستمی گردشگری تهران
تقاضا برای خدمات اکوسیستمی در شهر در قالب بح عـدالت محـی زیسـتی و بـر مبنـای نظریـات جـان راولـز (:98

 )Rawls,1958و هاروی ( )Harvey & Braun,1996:157مربوا به توزیع افراد آسیبپذیرتر و کمبهره اسـت .در
این تحقیق تقاضای خدمت اکوسیستمی گردشگری بر اساس متغیرهای اقتصادی و اجتمـاعی ،منزلـت اجتمـاعی ،فقـر و
برخورداری در سه مؤلفه اصلی و  10شاخص به تفکیک مناطق  22گانه تهران پهنهبنـدی شـد .مؤلفـه اجتمـاعی شـامل
تراکم جمعیتی ،بعد خانوار ،تراکم خانوار در واحد مسکونی ،نسبت باسوادی بوده است .مؤلفه اقتصادی مشـتمل بـر میـزان
اشتغال ،درصد کارفرمایان نسبت بهکل شاغلین ،درصد مدیران نسبت بهکل شاغلین ،درصد تحصیالت دانشگاهی بـوده و
مؤلفه کالبدی شامل میانگین قیمت فروش هر مترمربع زمین ،تغییـر قیمـت زمـین ،سـرانه زیربنـای مسـکونی ،مجمـوع
مالکیت ملکی بررسی شد که با تلفیق آنها رتبه اقتصادی و اجتماعی مناطق  22گانه شهر تهران بـه دسـت آمـد .نتـایج
حاصل از تحلیل تقاضا نشان داد که افراد آسیبپذیرتر و کم بهرهمندتر در مناطق  20 ،19 ،18بیشترین افـراد آسـیبپذیر
هستند که مدلسازی تقاضا نیز مانند تحلیل عرضه خدمت اکوسیستمی بر اساس نمرات  10-1امتیازدهی و نرمالسـازی
شدند ،بهطوریکه بیشترین نمره  10مربوا به باالترین تقاضا اسـت .همـانطور کـه در شـکل  9نشـان دادهشـده اسـت
بیشترین تقاضا مربوا به مناطق  15الی  20در جنوب و مرکز شهر تهران است.
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یافتههای حاصل از تحلیل دسترسی خدمت اکوسیستمی گردشگری تهران

نتایج تجزیهوتحلیل دسترسی بستگی زیادی به فاصله و دسترسی گروههای مختلف اجتماعی دارد .در این تحقیـق نقشـه
دسترسی بر اساس مسیرهای اتوبوسرانی ،مترو ،راههای دسترسی و بر اساس بافرهای مـذکور در جـدول  2موردبررسـی
قرار گرفت .یافتهها نشان داد که مناطق شمالی تهران نظیر مناطق یک و سه از حی دسترسی بـه نقـاا گردشـگری در
وضعیت بهتری برای ساکنین همین مناطق نسبت به سایر مناطق قرار دارند (شکل .)4
یافتههای حاصل از توزیع عادالنه خدمت اکوسیستمی گردشگری تهران

توزیع عادالنه خدمات اکوسیستمی با توجه به تجزیهوتحلیل دسترسی ،عرضه ،تقاضا و توزیع فضایی هر یـک از خـدمات
اکوسیستمی به دست آمد .نقشههای بهدسـتآمده از آنـالیز عرضـه ،تقاضـا و دسترسـی خـدمات اکوسیسـتمی بهصـورت
نقشههای رستری نمایش داده شد و درنهایت خروجی نهایی بر اساس این فرض که هرچـه دسترسـی و عرضـه کمتـر و
تقاضا بیشتر باشد توزیع ناعادالنهتر است؛ بنابراین عدد  10نشاندهنده ناعادالنهتر بودن توزیع خـدمات اکوسیسـتمی بـر
اساس تحلیلهای عرضه ،تقاضا و دسترسی خدمات اکوسیستمی تشخیص دادهشده اسـت .همـانطور کـه در شـکل 10
نشان دادهشده است مناطق جنوبی و مرکزی شهر تهران از حی امتیاز ارزیابی عادالنـه خـدمات اکوسیسـتمی بیشـترین
نمره (نمره  )10را به خود اختصاص دادهاند که بیانگر ناعادالنه بودن توزیع خدمات اکوسیسـتمی در منـاطق  16الـی 20
شهر تهران است .گفتنی است این مناطق بهعنوان هاتاسپاتهای عدالت محی زیسـتی شـهر تهـران در ایـن تحقیـق
شناختهشدهاند؛ بنابراین نیازمند توجه و برنامهریزیهای متناسب میباشند.

شکل شماره .10نقشه ارزیابی عادالنه خدمت اکوسیستمی گردشگری تهران

نتیجهگیری
بررسی مبانی نظری در حوزه عدالت محی زیست شهری تاکنون ،نشان داد که بیشتر این مطالعات به مشکالت سـالمتی
ناشـی از آلودگیهـای شـهری بـر گروههـای آسـیبپذیر و نـژادی پرداختهانـد (Moreno-( ،)Li et al, 2018:55

 )Jimenez et al,2016:120کاستی این دست مطالعات در عدم پرداخت بـه مواهـب محـی زیسـتی شـهری نظیـر
خدمات اکوسیستمی شهری است .از میان خدمات اکوسیستمی شهری نیز تاکنون بیشـتر خـدمات تولیـدی و تنظیمـی و
پشتیبان حیات مطالعه شده است؛ بنابراین مطالعه حاضر به بررسی توزیع عادالنه خدمت اکوسیستمی گردشگری شـهری
پرداخته است .نقشه سازی این خدمت اکوسیستمی نقش به سزایی در رونق وضعیت اقتصادی ،بهبود حفاظت اکولوژیکی
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و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شهری دارد .بهمنظور ارزیابی خدمت اکوسیستمی گردشـگری در ایـن مطالعـه از سـه
مدل گردشگری اینوست ،ژئوکش و طیف فرصت گردشگری استفادهشده است .نتایج حاصل از مدل گردشگری اینوسـت
حاکی از باال بودن پتانسیل گردشگری از حی نرخ بازدید در روز تنها در مناطق شمالی و منطقه  12تهـران بـوده اسـت
درحالیکه در مطالعهای که در شهر سنگاپور با استفاده از مدل اینوست به ارزیابی خدمت اکوسیستمی گردشگری پرداخته
بود حاکی از توزیع متناسب با تقاضا و دسترسی به این خـدمت اکوسیسـتمی بـرای شـهروندان ایـن شـهر داشـته اسـت
( .)Sieber & Pons,2015:59در مقایسه بامطالعهای که مشخص کرد بـیش از  38درصـد شـهرهای اتحادیـه اروپـا
دارای پتانسیل گردشگری خوب و دسترسی مناسب هستند و توانایی پاسخگویی تقاضای بیش از  35درصد از شـهروندان
به گردشگری رادارند ( ،)Paracchini et al,2014:382نتایج حاصل از مدل طیف فرصت گردشگری این تحقیـق در
شهر تهران نشان داد که توزیع و دسترس فضاهای گردشگری متناسب با تقاضای این خدمت اکوسیستمی نبـوده اسـت.
بهطوریکه مناطق شمالی شهر تهران نظیر مناطق  1الی  4تقریباً دارای بیشترین پتانسیل گردشگری هستند اما سـاکنین
سایر نقاا مرکزی و جنوبی شهر تهران از این خدمات کمتر بهره میبرند .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای فضـایی
جغرافیایی ژئوکش ،بیشترین تراکم نقاا ذخیره ژئوکش در مناطق شهری سبز و اکوسیستمهای نیمهطبیعی کـه از ارزش
سیمای سرزمین باالیی برخوردارند نظیر پارک جمشیدیه در منطقه  1و پـارک ملـت در منطقـه  3را نشـان داد .بـرخالف
نتایج تحقیق ( )Cord et al,2015:158که تراکم زیاد ژئوکش در بخشهای مرکزی شهر الیپزیـگ آلمـان را نشـان
دا د ،تراکم این نقاا در شهر تهران بسیار کم و در نقاا شمالی شهر بوده است .دلیل این امر را میتوان در عـدم آشـنایی
کاربران و کارشناسان گردشگری با این ابزار دانست .با مقایسه نتایج حاصل از سه مدل اینوست ،ژئوکش و طیف فرصـت
گردشگری میتوان به این نتیجه رسید کـه هـر سـه مـدل تقریبـاً نتـایج مشـابهی ازنظـر منـاطق عرضـهکننده خـدمت
اکوسیستمی گردشگری نشان میدهند با این تفاوت که در مدل گردشگری اینوست و طیف فرصت گردشگری بـه دلیـل
اطالعات بیشتر سرور جهانی ،جزئیات بیشتری از عرضه خدمت اکوسیستمی گردشگری به دست آمد؛ اما در ژئـوکش بـه
دلیل عدم آشنایی کاربران ایرانی با این سامانه تعداد ثبت نقاا موردتوجه گردشگری کمتر بوده است .همچنین مدل طیف
فرصت گردشگری کاملترین مدل در بین این سه مدل تشخیص داده شد دلیل این امر در تحلیلهای گامبهگام این مدل
در تحلیل طبیعی بودن منطقه گردشگری ،دسترسی مناسب به منـاطق گردشـگری ،پتانسـیل و فرصـتهای گردشـگری
منطقه برای شهروندان بوده است .دریافت کلی این تحقیق از مقایسه نتایج حاصل از هر سه مدل مبنی بـر عـدم توزیـع
عادالنه فضایی خدمات اکوسیستمی گردشگری در شهر تهران است در مقایسه با نتایج ایـن تحقیـق بامطالعـهای کـه در
شهر برلین نشان داد توزیع نابرابر فضاهای باز و سبز منجر به عدم بهرهمندی متناسب مهاجران و شـهروندان آسـیبپذیر
ازنظر اجتماعی و اقتصادی شده است ،مطالعه حاضر نیز همسو بـا تحقیـق ( )Kabicsh & Haase,2014:132نشـان
داد بیشترین عرضه خدمات اکوسیستمی گردشگری در شهر تهران مربوا به مناطق  1الـی  4بـوده اسـت و ایـن توزیـع
فضایی تنها برای ساکنین شمال و بخشی از غرب شهر تهران بر اسـاس تقاضـا متناسـب بـوده اسـت .درحالیکـه سـایر
ساکنین جنوبی و مرکزی شهر تهران به دلیل فاصله و عدم دسترسی به این خدمات اکوسیستمی بهره متناسبی نمیبرند.
چارچوب ارزیابی عدالت محی زیستی در این تحقیق پس از بررسی عرضه ،تقاضـا و دسترسـی بـر اسـاس شـاخصهای
منزلت اجتماعی شهر تهران نشان داد عدم برخورداری متوازن از این خدمت اکوسیستمی بـرای همـه طبقـات اجتمـاعی
نیازمند توجه برنامه ریزان شهری و محیطی جهت بهبود وضعیت موجود محی زیست شهری اسـت .بـا توجـه بـه مـوارد
فوقالذکر اکوسیستمهای ارائهدهنده خدمات گردشگری در مناطق شمالی شهر تهران مناطق  1الـی  4از یکسـو و عـدم
دسترسی مناسب به این مناطق برای شهروندان ساکنین جنوبی منجر به ایجاد مناطق دوقطبی و باال و پـایین در تهـران
شده است و توزیع نامتعادل امکانات و خدمات ،تأثیر نـامطلوبی بـر پایداری شـهری تهران داشــته اسـت؛ بنـابراین تنهـا
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افزایش مناطق گردشگری و افزایش کمـی سطح فضاهای باز و سبز دلیل بر خدماترسانی مناسـب نیسـت؛ بلکـه آنچـه
حائز اهمیت اسـت توزیـع فضایی بهینـه ایـن مراکـز و دسترسی مناسـب بـرای همـه شـهروندان حسب نیـاز و فـارا از
منزلت اجتماعی آنها است .در این راستا توجه ویژه به شهروندان سـاکن منـاطق کـم بهرهمنـدتر جنـوبی و مرکـزی در
مناطق  16الی  20که از منزلت اجتماعی پایینتری برخوردارند ضروری است ،بهطوریکه فضاهای سبز بـاز جهـت ارائـه
خدمت اکوسیستمی گردشگری به این مناطق حسب نیاز ساکنین با توزیع فضایی متناسبی و بر اساس تقاضای شهروندان
این مناطق صورت گیرد .از طرفی دیگر مناطق شمالی شهر تهران در مناطق  1الی  4که از پتانسـیل گردشـگری خـوبی
برخوردارند نیازمند افزایش سطح دسترسی ارزان و ارائه تسهیالتی در ایام خاصی هسـتند تـا شـهروندان کـم بهرهمنـدتر
ساکن جنوب و مرکز شهر تهران بهره متناسبی از خدمات اکوسیستمی شمالی شهر دریافت کنند .اقدام عملیاتی دیگـر در
این زمینه قانونی و اجرایی کردن بح تقاضا ،دسترسی و عرضه در مقیاس محلی برای مناطق کـم بهرهمنـد فوقالـذکر
است .انجام اقدامات فوق میبایست بهگونهای باشد که سطح برخورداری از خدمات اکوسیستمی ساکنان مناطق با منزلت
اجتماعی پایینتر با سطح نیازمندی آنها تطابق داشته باشد تا ضمن برقراری عدالت اجتمـاعی منجـر بـه حفـظ سـاختار
اکولوژیکی انسانی و طبیعی شهر گردد و درنهایت شهری سالم مبتنی بر توسعه پایدار ارائه دهد .ارزیـابی توزیـع عادالنـه
خدمت اکوسیستمی گردشگری با استفاده از مدلهای مذکور در این تحقیق و بر اساس جریان عرضه و تقاضای خـدمات
اکوسیستمی این امکان را به برنامه ریزان شهری و محی زیستی میدهد تا با استفاده از خروجیهای این تحقیق جهـت
بهبود کیفیت مناطق گردشگری شهر تهران بکوشند لذا پیشنهاد میشود در تحقیقات آتـی بـه بررسـی و ارزیـابی توزیـع
عادالنه سایر خدمات اکوسیستمی شهری جهت بهبود کیفیت زندگی همه اقشار بهخصوص اقشار کم بهرهمندتر بر اساس
معیارهای عدالتی پرداخته شود.
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