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و ه رفـا ی،آزاد ندگی،زیکی از ارکان توسعه پایدار شهری جهت بهبود کیفیت  عنوانبهزیست شهری عدالت محی 

 مت اکوسیسـتمیخـد هدف از این مطالعـه ارزیـابی توزیـع عادالنـه .رودیمامنیت برای همه شهروندان به شمار 

 -مطالعـه ارزیـابی تحقیـق در ایـن . روششهری اسـت دمات اکوسیستمخ نیترمهمیکی از  عنوانبه گردشگری

 رسیقاضا و دستترا با استفاده از تحلیل عرضه،  گردشگری تحلیلی است و وضع موجود توزیع خدمات اکوسیستم

 یابیـمنظور ارزبـه در مطالعـه حاضـر، کنـد.گردشگری بررسی می عادالنه خدمت اکوسیستم عیتوزجهت ارزیابی 

ری بهره به این خدمت از سه مدل گردشگری اینوست، ژئوکش و طیف فرصت گردشگ ، عرضه و دسترسیجریان

 شـد. اسـتفادهن برای تحلیل تقاضا در تمـامی منـاطق تهـرا ی منزلت اجتماعیهاشاخص از نیهمچن گرفته شد.

 شـمالی شـهرق اطدر منـ در هر سه مـدل، و جریان خدمت اکوسیستم عرضه که داد ی هر سه مدل نشانهاافتهی

 ومنـاطق جنـوبی  در تقاضا بـرای ایـن خـدمت کهیدرحالبوده  چهار بیشتر از سایر مناطق یالمناطق یک  ژهیوبه

 جیتان یگردشگر فرصت فیهر سه مدل، مدل ط یمشابه در خروج باًیتقر جینتا رغمیعلمرکزی بیشتر بوده است. 

ع خدمت ه بودن توزیاصلی این تحقیق ناعادالن افتهیداد. ارائه  یگردشگر ستمیت اکوساخدم یابیجهت ارز یبهتر

اصله و کزی تهران به دلیل فی که مناطق جنوبی و مراگونهبهکرد  دیتائاکوسیستمی گردشگری در شهر تهران را 

 مت اکوسیسـتمیاقتصادی و اجتماعی بهره متناسبی از ایـن خـد ترنییپاعدم دسترسی مناسب همچنین وضعیت 

 .برندینم
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 مقدمه

یـع شـهری و توز خـدمات اکوسیسـتمی بحـ تمرکز بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرها بدون توجه بـه 

آیـد کـه منجـر بـه ناپایـداری شـهری شـده اسـت. یم شـمارشـهری بـه  سـتیز یمحعمـده  مسائل ازها آنعادالنه 

در بهبود سالمت، رفاه و کیفیت زندگی شهروندان از طریق ارائه کاال و خدمات اکوسیستمی مهمی ی شهری هااکوسیستم

ش سـیالب، بهبـود میکروکلیمـا، گردشـگری و کـاهش از تنوع زیستی، تولید اکسیژن، جذب کربن، کـاه یورنظیر بهره

در این راستا، آخرین گزارش شهرهای جهان برنامـه سـکونتگاه سـازمان ملـل . اندتیاهمحائز برای شهروندان  هایآلودگ

نقـش پررنـگ  به دلیـل های شهریها و منابع طبیعی در محی تأکید فراوانی بر وابستگی شهروندان به اکوسیستم 1متحد

عنوان یکـی را به ارائه عادالنه خدمات عمومیو  دارداکوسیستمی در بهبود کیفیت زندگی انسان و پایداری محی   خدمات

 UN:38)شـناخته اسـت اهـداف توسـعه پایـدار شـهری  در جهت تحققمحیطی شهرها زیست یهاترین چالشاز مهم

Habitat,2016.) ت اکوسیسـتمی در شـهرهای پرجمعیـت نظیـرلذا ارزیابی عدالت محی  زیستی از منظر توزیع خدما 

ی بندهیال (،78:1393کرمی،) ییفضاو  اجتماعی دلیل مرکزیت ثقل جمعیت ایران، تمرکز فعالیت و کار، نابرابری به تهران

 ژهیوبـهمتناسب به خدمات اکوسیستمی  اجتماعی، توزیع مکانی نامتناسب قشرهای اجتماعی، فقدان دسترسی یو قشربند

 رسـد.ی از کیفیت باالی زندگی اقشار مختلف ضروری به نظر میمندبهرهو عدم تعادل در  ترنییپات اجتماعی برای طبقا

خدمات  نیترمهمیکی از  عنوانبهدرون شهرها خدمت اکوسیستمی گردشگری  شدهییشناسامیان خدمات اکوسیستمی  از

مت فیزیکی و روانی شهروندان است و نقش به سزایی که دارای اثرات مثبت بر سال دیآیماکوسیستمی فرهنگی به شمار 

عدالت  در حوزههای پیشین نتایج پژوهش .(Maes et al,2016:5در رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرها دارد )

 ،پوسـتاناهیسنظیر مهاجران،  مندترکم بهرهبر سالمتی شهروندان  اثرات منفی ناشی از آلودگی هوا محی  زیستی تاکنون

 ,Moreno-Jimenez et al) ،(Li et al,2018:55) قراردادنــد موردمطالعـهو بیکـاران را  درآمـدکمی هـاگروه

در  اقتصـادی اجتمـاعی ریپذبیآسـی هاگروهخطر بودن  در معرض(. نتایج حاصل از این مطالعات حاکی از 2016:120

و اثـرات آن بـر طبقـات اجتمـاعی  هـایآلودگاز  مشـکالت ناشـی توجـه فـراوان بـه رغمیعل بوده است. هایآلودگبرابر 

در این دست مطالعات مغفول مانده است. مـائس و  ریپذبیآسطبقات  ی از خدمات اکوسیستمیمندسهم بهره ،ریپذبیآس

 خـدمات اکوسیسـتمی عادالنـه بـههای توزیع و دسترسی جنبهبه  2014و هاس و کبیژ در سال  2012همکاران در سال 

نشـان داد کـه دسترسـی و توزیـع متناسـب خـدمات اکوسیسـتمی گردشـگری در شـهرهای  هـاآنمطالعات  اند.پرداخته

ی عادالنه توزیع خدمات و لحاظ کردن نیازهـای طبقـات مختلـف اجتمـاعی بـوده هاجنبهبدون توجه به  شانموردمطالعه

 و( Paracchini et al,2012:2است )بوده نقشه سازی خدمات اکوسیستمی ی مطالعات ایشان در فقدان کاست است.

(Kabicsh & Haase,2014:131.)  تبیین ارتباا میان خـدمات اکوسیسـتمی و  در خصوصپیشین مطالعات  ریاز سا

ی اشـاره سبز شهر یبه فضا یدسترس قیاز طر یطیمحستیارتقاء عدالت ز نهیدرزممطالعات  توان بهعدالت اجتماعی می

 هـاگروهکمتر از سایر  ریپذبیآسی هاگروهتوس   و سبزه دسترسی به این فضاهای باز نتایج این مطالعه نشان داد ک کرد.

بـر هـا پارک فضای عمومی و تنوع به بررسی توزیع فضایی ی با عنوانامطالعهنتایج  .(Jennings et al,2012:2)است

ی در اغلـب شـهرها شـده عدالتیببه ی نژادی و طبقاتی منجر هاتفاوت دادنشان  یو تعامل یاهی، رویعیعدالت توزاساس 

 یزیربرنامه جادیا یبرا نشان داد ناهمگونی در توزیع فضاهای سبز شهری نیدر برلی امطالعه(. low,2013:298) است

خـاص  یازهایپارک و ن کی تیفیک نی، بفضای سبز یهاارزشصرف بر تمرکز  یجابه دیسبز با یهارساختیموفق در ز

ایـن مطالعـات بیشـتر بـر بررسـی  کردیرو .(Kabicsh & Haase,2014:132) شودتوجه اربر و وابسته به ک یفرهنگ
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مهـاجران،  ژهیوبـهو فضاهای باز و سـبز شـهری بـا وضـعیت اجتمـاعی و اقتصـادی شـهروندان  هاپارکارتباا فضایی 

اا معنـاداری میـان وضـعیت این مطالعات نشان دادند که ارتب .بوده است موردمطالعهو کودکان در شهرهای  پوستاناهیس

در کودکان با عدم دسترسی به فضاهای سبز و باز شهری و عوارض آلودگی هـوا  ژهیوبهو مهاجران  پوستاناهیسسالمتی 

بهره بیشتری از این خدمات اکوسیسـتمی  ترمرفهسایر طبقات اجتماعی  کهیدرصورتوجود دارد  درصد 99سطح اطمینان 

های فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتمـاعی در بح  نابرابریتوان به می در ایران . از مطالعات پیشینبرندیم

 یکرده )مبـارکی و عبـدلمباحـ  دسترسـی بـه خـدمات اشـاره در قالـبشهروندان از خدمات عمـومی  یهبرخورداری کل

در کرمـان  ن به خدمات شهریگروسی و همکاران میزان دسترسی شهروندا .(37:1394(، )نیک پور و همکاران،63:1392

تـأثیر را  نشان داد که دسترسی به خدمات رفاهی و تفریحی بیشـترین آن مطالعه. نتایج حاصل از ی قراردادندموردبررس را

ونقـل تـأثیر بر درک افراد از عدالت دارد. این در حالی است که دسترسی به خـدمات حفـاظتی و امنیتـی و خـدمات حمل

در این تحقیق بر اهمیت نقش دسترسی یکسان افراد به خـدمات در تعیـین ادراک  .عی افراد نداردچندانی بر عدالت اجتما

گردشـگری  ی به مقولهامطالعهدر ایران تاکنون  (.53:1392شده است )گروسی و همکاران،فردی از عدالت اجتماعی اشاره

بـر  مـؤثرزه گردشگری بیشتر به عوامـل خدمت اکوسیستمی در شهر بررسی نکرده است، مطالعات در حو از منظرشهری 

. نتیجه این مطالعات نشـان داد اندپرداخته swotی تاریخی شهری نظیر شهر تبریز با استفاده از مدل هامکانگردشگری 

نقـاا قـوت و  یاریو بسـ یافـرا منطقـه و کارکرد یجهان یو شهرت نهیرید یداشتن قدمتبه دلیل  زیتبر یخیزار تارکه با

 یخیمکان بـاارزش تـار نیا یدهایمنظور کاهش و حذف نقاا ضعف و تهدبه یدگیتوجه و رس ازمندین گر،ید ییهافرصت

 از طریــق تهـران 12ظرفیـت پــذیرش گردشـگری در منطقــه ی دیگـر امطالعــهدر اسـت.  والناز طـرف مـردم و مســئ

عـد فیزیکـی، واقعـی و مـؤثر جهـت ها از طریق مدل اتحادیه جهانی حفاظت از محی  طبیعی در سه بداده لیوتحلهیتجز

که حجم گردشگران به  داد این تحقیق نشان یهاافتهیسنجش ظرفیت پذیرش و کیفیت تجربه گردشگری انجام گرفت. 

شـعبانی این منطقه بیش از ظرفیت پذیرش بالفعل این منطقه است و روند توسعه گردشگری در این منطقه ناپایـدار دارد )

های منابع و مطالعات پیشین در این زمینه، مطالعـه حاضـر بـه دنبـال کاسـتی مروربهتوجه  با .(50:1388فرد و همکاران،

مطالعات پیشین به بررسی توزیع فضایی خدمت اکوسیستمی گردشگری درکالن شهر تهـران پرداختـه و توزیـع فضـایی 

در افـزایش پایـداری  شهری که نقـش بـه سـزایی ستیز یمحخدمت اکوسیستمی گردشگری را از منظر اصول عدالت 

توجـه وافـر بـه ارزیـابی و نقشـه سـازی  رغمیعل(. 65: 1393تیموری و همکاران،است )محی  شهری دارد، بررسی کرده 

کمتـر  گردشگری ژهیوبه خدمات اکوسیستمی تنظیمی، تولیدی و پشتیبان حیات در شهرها، خدمات اکوسیستمی فرهنگی

. دلیل این امر، عدم وجود اطالعات برای ارزیابی در مقیاس شهری اندشدهیررسریزان شهری بچارچوب عملیاتی برنامه در

شـهری بـا بررسـی توزیـع فضـایی خـدمت اکوسیسـتمی  سـتیز یعـدالت مح یابیـدر تحقیق حاضر ارز نیاست؛ بنابرا

از خـدمات  منـدیبهرهاین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای بررسـی چگـونگی  گردشگری موردمطالعه قرارگرفته است.

 خـدمت اکوسیسـتمی بـرایعرضـه، تقاضـا و دسترسـی  اکوسیستمی توس  طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلـف بحـ 

ی منزلـت هاشـاخص بـر اسـاس تیـدرنهاگردشگری را وارد مطالعات ارزیابی خدمات اکوسیستمی شهری کرده است و 

 نیـا. کنـدمیسیستمی گردشگری را ارزیـابی شهری از حی  توزیع خدمات اکو ستیز یمحاجتماعی شهر تهران عدالت 

عدالت محـی   نهیدرزمدنبال پر کردن شکاف در مطالعات پیشین  شهری، به ستیز یمحنحوه نگرش به ارزیابی عدالت 

ی ساده به ارزیابی ارتباا آلودگی و خدمات اکوسیسـتمی هاروشمطالعات این حوزه تاکنون تنها با  رای؛ ززیستی بوده است

ی اصلی عدالت محی  زیسـتی نظیـر بررسـی هاسمیبه مکانو  اندپرداخته طبقه اجتماعی و اقتصادی در شهرها با وضعیت

 .اندنپرداختهدر قالب یک چارچوب کامل  جریان عرضه و تقاضا و دسترسی جانبههمه
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 نظری مبانی

ها رابطه مستقیم بـا آننامتناسب که توزیع  ترین مواهب اکولوژیکی و اجتماعی هستندخدمات اکوسیستمی شهری از مهم

(؛ در Ernston,2013:8)د شـهر شـوپذیر آسیب تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی ساکنینعدالت اجتماعی دارد و می

هـای اکوسیسـتمی عنوان تمام خروجیخدمت اکوسیستمی فرهنگی به 1یستمیالمللی خدمات اکوسبندی مشترک بینطبقه

-Hainesدهـد )شده است که وضعیت جسمانی و ذهنـی افـراد را تحـت تـأثیر قـرار میفغیرمادی و غیر مصرفی تعری

Young & Potschin,2013:10هایی از خدمات اکوسیسـتمی فرهنگـی شـامل سـتایش سـیمای سـرزمین، (. نمونه

-Potschin & Hainesشـود )های نمـادین، ارزش آموزشـی، علمـی، معنـوی و مـذهبی تعبیـر میگردشگری، ارزش

Young,2011:582 ــا (. خــدمات اکوسیســتمی گردشــگری بخــش مهمــی از خــدمات فرهنگــی اســت کــه اغلــب ب

خدمت اکوسیستمی وابسـته  نیا .(Balzan et al,2018:713ها مرتب  است )شناسی و ارزش نمادین اکوسیستمزیبایی

اگـر بـا عـدم یسـتمی این خـدمت اکوس( توزیع Paracchini et al,2012:5) فضایی استتوزیع  و دسترسی به تقاضا

شـود. عـدالت زیسـتی میعـدالتی محی نشین همراه باشد منجر به بیپذیر و حاشیهآسیب های اجتماعیبرخورداری گروه

محیطی محتمل بدون در نظر گرفتن محی  زیستی به معنی دسترسی برابر به محی  پاک و حفاظت در برابر آسیب زیست

تنها یک اصل کلـی بلکـه (. درواقع عدالت نهSchwarte & Adebowale,2007نژاد، درآمد و طبقه اجتماعی است )

هـا اسـت آناجتمـاعی و اقتصـادی و محـی  زنـدگی روابـ  بـین افـراد و شـرای  نسـبی  مرتب  بایک مفهوم تطبیقی 

(Grasso,2007:224.) در  هاو برنامـه هااسـتیهای مختلف عدالت، غیرممکن است تا تأثیر سبدون تعریف دقیق جنبه

های مربوا به عدالت و عملکردهای آن را موردبررسـی برابر عدالت ارزیابی شود و تحقیقات بیشتری الزم است تا نگرانی

، عدالت توزیعیزیستی شامل  عدالت محی طورکلی، سه بعد . به(Morrison-Saunders et al,2015:60د )نقرار ده

ها و خـدمات اکوسیسـتمی تمرکـز دارد، عـدالت دالنه اکوسیسـتمعاتخصیص  توزیعی برای و ترویجی است. عدالت رویه

و عدالت ترویجی بـه تعامـل  دارد دیهای اجتماعی تأکگیری همه گروهریزی و تصمیمای به ادغام منصفانه در برنامهرویه

زیـابی و جهـت ار (.low,2013:301) کنـدمییک مکان خاص اشاره  زندگی درو بهبود کیفیت  یزیرافراد برای برنامه

و وضـعیت  سـوکاز ی وضعیت بیوفیزیکی اکوسیسـتم کنندهمنعکسخدمات اکوسیستمی، سه معیار عادالنه  عیتوزبررسی 

رسـد. ایـن سـه معیـار از خدمات اکوسیستمی از سوی دیگر ضروری به نظـر می مندبهرهاجتماعی و اقتصادی شهروندان 

خــدمات  یتقاضــا (.Wolff et al,2015:155) هســتندخــدمات اکوسیســتمی  یو تقاضــا یدسترســ عرضــه شــامل

 یتعـداد افـراد یریگو شامل اندازه شودیمجامعه اطالق  ازیموردن یستمیخدمات اکوس زانیم یریگاندازهبه  یستمیاکوس

 (. تحلیل تقاضای خـدمات اکوسیسـتمیVillamagna et al,2013:116به تجربه آن خدمات هستند ) لیکه ما است

کند چه کسی باید در اولویت استفاده از مزایای خـدمات اکوسیسـتمی باشـد مشخص می محی  زیستیدر ارزیابی عدالت 

(Wolff et al,2015:160) . تقاضا، بر اساس شناسایی شهروندان در استفاده از خدمات اکوسیستمی با توجه به وضعیت

و  رتریپذبیعیت اجتماعی و اقتصادی آسـهرچه شهروندان ازنظر وض کهیطوربه ،شودیتعریف م شانیاجتماعی و اقتصاد

منظور (. بـهwolff et al,2015:162مندتر باشند تقاضای بیشتری در استفاده از خـدمات اکوسیسـتمی دارنـد )کم بهره

ی تـاکنون سـتمیاکوس عرضـه خـدماتمختلـف  یهامؤلفه نیمختلف ب یهاچارچوب ،یستمیمفهوم خدمات اکوس یاجرا

 Potschin & Haines-Young,2011:577( )Villamagna et) (Bastian et al,2013:16است ) شدهانجام

al,2013:115 )خـدمات بـر اسـاس  عرضـه یبـرا هاسـتمیاکوس لیعنوان حداکثر پتانسبه یستمیخدمات اکوس تیظرف

ای سـیمدر سراسـر  توانـدیم ی گردشگریستمیخدمات اکوس تیاست. ظرف شدهنییتع یو اجتماع یکیزیوفیب یهایژگیو
                                                           
1 . The Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) 
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( و یو توپـوگراف سـتگاهیوهـوا، ز، آبزمـین پوشـشکـاربری و )ازجملـه  یکیزیوفیـبر اساس محـدوده بشهری  سرزمین

ــایژگیو ــاع یه ــه یاجتم ــدعنوان)ب ــا تیریمثال م ــو قابل تیس ــ تی ــاوت یدسترس ــد( متف  Villamagna et) باش

al,2014:263 .)اسـت  شـدهفیتعر خدمت اکوسیسـتمیز ا یواقع یمندبهرهمیزان  عنوانبه یستمیاکوس خدمات عرضه

دسترسی به خدمت اکوسیستمی بـر . شود یریگاندازه رندگانیبه تعداد خدمت گ میرمستقیغ ای میطور مستقبه تواندیکه م

دسترسـی بـه  یهارساختیزی توزیع فضایی اساس جریان خدمت اکوسیستمی، نزدیکی به خدمت اکوسیستمی و چگونگ

 منظوربـهدر این تحقیـق مورداستفاده نظری (. چارچوب wolff et al,2015:166) شودیخدمت اکوسیستمی تعریف م

اقتصـادی از جریـان خـدمات اکوسیسـتمی آغازشـده و بـه چگـونگی -ها به سیستم اجتمـاعیاکوسیستم برقراری ارتباا

متغیرهـای . شـودخـتم میمندی از خدمات اکوسیسـتمی گردشـگری در جهـت بهبـود سـالمت و رفـاه شـهروندان بهره

کننده کارکردهای اکوسیستمی جهت ایجاد خدمت اکوسیستمی گردشگری شـامل میـزان طبیعـی بـودن محـدوده تعیین

شده است که بر اساس ایـن چـارچوب موردنظر، مجاورت و دسترسی آسان به محدوده و آگاهی نسبت به مناطق حفاظت

(. سه نکتـه اصـلی در 1پردازند شکل )کوسیستمی میابزارهای مختلف به کمی سازی و نقشه سازی این خدمات ا نظری

جریان منافع حاصل از این خدمات اکوسیستمی اهمیت دارند که شامل عملکرد اکوسیستم، دسترسی و تقاضا است. شدت 

منظور برقـراری شود. دسترسی بهبندی میبا توجه به ویژگی اکوسیستم تعریف و از کم تا زیاد طبقه هاستمیعملکرد اکوس

تقاضا مبتنی بر پتانسیل تقاضای  .شودیهای دسترسی تعریف مریان خدمات اکوسیستمی برای مردم از طریق زیرساختج

برای استفاده از خدمات اکوسیستمی با توجه به وضـعیت اجتمـاعی و اقتصـادی شـهروندان و توزیـع فضـایی  شهروندان

 .(Paracchini et al,2014:372) گرددمیخدمات گردشگری در شهرها تعریف 

 

 
 (Paracchini et al,2014: 372برگرفته ) خدمت اکوسیستمی گردشگری یابیارز یچارچوب مفهوم .1شمارهشکل 

 

 پژوهش روش

ی گردشـگری در ارزیابی توزیع فضایی خدمت اکوسیسـتم منظوربه حلیلی است کهت -روش تحقیق در این مطالعه ارزیابی

ت جهـ دسترسـی ورا با استفاده از تحلیل عرضـه، تقاضـا  وسیستمی گردشگریشهر تهران وضع موجود توزیع خدمات اک

 نوسـتیاو وکش ژئـ ،گردشگری تفرص فیطسه مدل  عادالنه خدمت اکوسیستمی گردشگری با استفاده از عیتوزارزیابی 

مـدل ی هـر سـه هاافتـه( و در بخـش بعـد ی3بخـش شده ). لذا در این بخش ابتدا این سه روش تشریح کندمیبررسی 

 وت اکوسیسـتمی تحلیـل این خدما (. پس از ارائه خروجی از هر مدل، عرضه، تقاضا، دسترسی به5است )بخش  شدهارائه

 است. شدهیابیارزمراحل قبلی  بر اساستوزیع عادالنه خدمات اکوسیستمی  تیدرنها

 روش ارزیابی عادالنه خدمت اکوسیستمی گردشگری

سـازی و نقشـه سـازی خـدمت مدلی هـاروشریـان خـدمت اکوسیسـتمی از در این مطالعه جهت بررسـی عرضـه و ج
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مـدل طیـف فرصـت  اسـت. شـدهاستفادهو اینوست  ژئوکش ،مدل طیف فرصت گردشگری نظیر اکوسیستمی گردشگری

های گردشگری مشـخص برحسـب یک روش جامع برای تخصیص مناطق تفرجگاهی بر اساس طیف فرصت 1یگردشگر

منظور کمک به مـدیران جهـت درک روابـ  بـین یحات مردم است. طیف فرصت گردشگری بهتوان محی ، تقاضا و ترج

ارزش  گردشـگری و رفتـاری یهـایشده است که با استفاده از تئورهای گردشگری طراحیسیماهای سرزمین و خروجی

شـگری مشـخص هـای گردبـرای شـرکت در فعالیترا  . بر مبنای این مدل مردم یک محی  خـاصشده انتظار بنانهاده

(. مـدل Joyce& Sutton,2009:410کننـد )منظور تحقق بخشیدن به مجموعه تجربه موردنظر خـود انتخـاب میبه

های اجتماعی و در دسترس مدل ژئوکش بوده است. پدیده اخیر شبکهتحقیق استفاده از روش و دیگر موردمطالعه در این 

گردشگری، امکان استفاده از چنین اطالعاتی را برای تحلیل مزایـا و  هایبودن ابزارهای جغرافیایی برای شناسایی فعالیت

هـای های حاصل از خدمات اکوسیستمی فرهنگـی ایجـاد کـرده اسـت. مطالعـات بسـیاری اخیـراً بازدیـد از مکانارزش

ه از اسـتفاد . ایـن مطالعـاتانـدکردهمعرفـی  عنوان شاخصی برای ارزیابی خدمت اکوسیستمی گردشگریبه را گردشگری

فلیکر، اینستاگرام وتوییتر را جهـت نقشـه سـازی ایـن خـدمت  نظیر ییهاتیهای جغرافیایی و سوابق بازدید از ساعکس

های از ایـن شـبکه دیگـر یکـی .(Hausmann et al,2018:27) ,(Figueroaet al,2017:268انـد )ارزیابی کرده

فرصتی برای به دسـت  در فضای جهانی وب است که شینگژئوک است ابزار شدهدادهی قرار موردبررسکه کمتر  اجتماعی

 Cord etدهــد )های گردشــگری ارائــه میآوردن اطالعــات مکــانی دقیــق و صــریح در مورداســتفاده از اکوسیســتم

al,2015:151های کاربردی مبتنـی بـر سیسـتم موقعیت(. این مدل از برنامه( یـابی جهـانیGPSاسـت کـه بـه ) طور

آوری اطالعـات را بـا سترش و محبوب گردشگران در سراسر دنیـا اسـت، همچنـین ایـن ابـزار فـنای در حال گفزاینده

کننـد و نقـاا مطلـوب مـردم شود ترکیب میمی شهری هایی که باع  افزایش تحرک و لذت بردن در فضای بازفعالیت

های مختلـف در ایتدر دسـترس بـوده کـه دارای سـ 2000ایـن مـدل از سـال  .کنـدبرای گردش را ثبت و ذخیـره می

قاره وجود دارد  7کشور مختلف در  191میلیون ژئوکش فعال در  3های مختلف زمین و ساحل است و بیش از اکوسیستم

انـد. ژئـوکش مختصـات میلیون نفـر در آن سـایت گردشـگری ثبـت کرده 585هزار صاحب ژئوکش و  360که بیش از 

قابل  تیسادر وب مربوا به مناطق گردشگری و به همراه توضیحات کردهاند ثبت هایی که کاربران رفتهجغرافیایی مکان

توانند پس از جستجو مکان گردشگری موردنظرشـان نتیجـه را در همـان کند. کاربران ژئوکش میبارگذاری و بازیابی می

شکل ارتباطات  های منطقه ثبت کنند. اینهای مربوا به وضعیت منطقه، سایر نظرات و عکسصفحه، همراه با یادداشت

 2010:1759,)شـده اسـت برای کمک به حفظ ذخیره اطالعات انفـرادی و جمعـی در سـطح جهـان بسـیار مفیـد واقع

Neustaedter et al)مـدل مطالعـه  نیـگردشـگری در ا اکوسیسـتمی ارزیابی خـدمت ی جهتموردبررس مدل. آخرین

افـزار رایگـان اسـت کـه نرم 23کیآن تعامالتو  تمیگذاری یکپارچه خدمات اکوسیسبوده است. ارزش اینوستگردشگری 

ای از ابزارهـایی اسـت کـه راه حـل متشـکل از مجموعـهیـک اینوستتوس  کنسرسیوم سرمایه طبیعی ایجادشده است. 

توانند آزادانه ترکیب شوند و کاربران را قادر به ارزیابی، تجسـم و مقایسـه خـدمات اکوسیسـتمی اصـلی بـا توجـه بـه می

هایی آمده بر اساس سناریوها نقشهدستهای بهکند. درنهایت بر اساس مقادیر ارزشی مختلف کاربری زمین میسناریوها

ایـن دیگر عبارت( بـهSieber & Pons, 2015:58کند و ارزش کاالها و خدمات را از طبیعت تخمین میزنـد )تولید می

هـای اجتمـاعی و اقتصـادی ارزشاکوسیسـتمی و  خدمات ی،های بیوفیزیکبه توصیف منابع طبیعی از دیدگاه ویژگی ابزار

خدمت اکوسیسـتمی  و دسترسی جهت ارزیابی عادالنه تقاضاشناخت جریان عرضه،  کهییازآنجا .پردازدیممردم  موردنظر

                                                           
1 . Recreation Opportunity Spectrum 

2 . Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs 
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 شود.ابتدا روش هر مدل بررسی میاین خدمت است  یسازمدلنیازمند نقشه سازی و گردشگری 

 (ROS) 1یگردشگر تفرص فیطمی گردشگری با استفاده از مدل محاسبه خدمت اکوسیست روش

حـل بـه شـرح ذیـل که این مرا کندمینقاا با پتانسیل گردشگری را محاسبه  مرحله 3در  گردشگری تفرص فیطمدل 

 است.

  )RPI(2یگردشگرشاخص پتانسیل  مرحله اول:

 عنوانبـه بودن یعیطب زانیم مبتنی بر رفتارها نیا که شود؛یمشهروندان نقشه سازی رفتار  قیاز طر گردشگری لیپتانس

 تیجـذاب و یمنـاطق گردشـگری عمـوم عنوانبـه شـدهحفاظتحـوزه یعـی، مناطق طب یمردم برا تیاولو یپروکس کی

 7درجـه طبیعـی بـودن در یـک طیـف  اسـاس بـرکه میزان طبیعی بودن محدوده مطالعاتی  اندشدهمیتقس ی آبیهاپهنه

. مناطق گردشگری عمومی بر اسـاس نقشـه کـاربری زمـین بـه شودیمی ازدهیامت )مصنوعی( 7تا  )طبیعی(1امتیازی از 

 ادشـدهسه جز ی .شودیمی بررسشاخص جذابیت و طبیعی بودن  عنوانبهی طبیعی هاپهنهو فاصله نسبی از  دیآیمدست 

داقل و حـداکثر ارزش بـه خـود حـ عنوانبـهرا  1تـا  0کـه مقیـاس  شـوندیمبرای ساخت شاخص ترکیبی استفاده  باهم

 رندیگیمبرابر امتیاز  صورتبههستند همگی  تیبااهمی اجزای فوق به دلیل اینکه به یک مقدار تمام .دهندیماختصاص 

(Paracchini et al,2011:77). 

 (RA) 3مرحله دوم دوری و نزدیکی و دسترسی

له از ترتیب که فاص نیبد .رودیمات گردشگری به کار ی مردم از خدممندبهرهبررسی چگونگی  منظوربهمیزان دسترسی 

سـبه شـاخص دوری و محا نحـوه 1جـدول . در رودیمنزدیکی به کار  پروکسی برای دوری عنوانبهمسیرهای دسترسی 

 است. شدهدادهدسترسی نشان 

 

 (Paracchini et al,2014:374) : برگرفتهدوری و دسترسی شاخص. 1 شماره جدول

  ی )کیلومتر(دسترس ریمسله از فاص شاخص دوری

 

 

فاصــــله از محــــل 

 کیلومتر() یزندگ

10< 10-5 5-1 1< 5< 

 1 2 2 4 : همسایگی1

 10-5 2 2 2 4 : مجاورت2

 25-10 3 3 3 4 : دسترسی متناسب3

 50-25 3 4 4 4 : دور4

 <50 4 4 4 5 : بسیار دور5

 

 4مرحله سوم محاسبه طیف فرصت گردشگری 

به سه دسته  (،RA) یدسترسو  (RPI) یگردشگرپتانسیل  الذکرفوق شاخص دو نهایی از ادغام گردشگری تصفر فیط

بـا  .شـودیمی بنـدطبقه( RA) یدسترسـو  RPIی هادادهاز توزیع  شدهبرگرفتهی هاآستانهبر اساس  زیاد متوس  و کم

 ،را بـا امکانـات گردشـگری کـم یمنـاطق RPI قاتبه دست آمدند. طب دور اریو بس دور ،مجاورت ی،کینزد طبقاتادغام 

از  ی، بخـش بزرگـمثالعنوانبـه) یشـهر شـدهسادهی هاسـتمیاکوس یبـرا عرضه کم: کنندیممشخص و زیاد متوس  

عرضـه زیـاد  ری(، مقـادی شهریهاپارک) یدائم یاهیپوشش گبرای  وس متعرضه ، شودیم( مشخص یزراع یهانیزم

در نظـر گرفتـه  بودن هستند یعیاز طب ییدرجه باال یدارا که هاجنگل( و ی جنگلیهاستگاهیز) شدهحفاظت مناطق برای

                                                           
1 . The Recreation Opportunity Spectrum 

2 . Recreation potential indicator (RPI) 

3 . Remoteness and accessibility 
4 . The Recreation Opportunity Spectrum 



 1398 تان تابس ،2، شمارۀ 2، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                    42

 است. شدهدادهطبقات طیف فرصت گردشگری نشان  2در جدول  .شودیم

 
 (Paracchini et al,2014:376) : برگرفتهمنبع (ROP) یگردشگرطیف فرصت  طبقات .2جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیکه باع  افـزا ییهاتیفعالاطالعات را با  یفنّاور( که GPS) یجهان ابیتیموقع نظیر یکاربرد یهابرنامه تیمحبوب

 اتبـا امکانـ یسـتمیمات اکوسخدابی این روشی برای ارزی عنوانبه ،کندمیترکیب ، شودیمباز  یدر فضاجذب گردشگر 

دمات خـ یبـرا یپروکسـ کیـعنوان به ژئوکش یهامطالعه، از داده نیدر ا .رودیمبه کار  ییایجغراف یهادادهاستفاده از 

دقیـق  تیساوب کیعنوان بهو  یجهان ابزارهایاز  یکی شد. ژئوکشاستفاده  سیمای سرزمیندر  گردشگری یستمیاکوس

بـرای  یعـیطب یهاسـتمیاکوس ژهیوبـهمردم  موردتوجه نقاا که است اینترنت یدر فضای گردشگری هاانمکی ابیمکان

 تیـظرف تنهـا کـه یسـنت یاکردهیرو ژئوکش نسبت به افزودهارزش. کندمیبازدید و گردش را در فضاهای شهری ثبت 

بـر اسـاس  دکننـدگانیرخ بازدن ، در ارائهکنندیمی ابیسبز ارز یفضاها یو دسترس تیفیاندازه، ک اساس بر را هاستمیاکوس

مت خـد یواقعـ انیـاز جر میمسـتق یریگانـدازه ابزار کیعنوان به تواندیم بنابراین ژئوکش؛ ی گردشگری استهامکان

 .(Cord et al,2015:153) گردشگری به کار رود یستمیاکوس

 روش محاسبه خدمت اکوسیستمی گردشگری با استفاده از مدل اینوست

 لیوتحلهیتجزرا  ینیو زم ییایدر  یاز مح یمختلف اکوسیستمی است که خدمات ماژول 15در حال حاضر شامل  ینوستا

ی گردشـگری هـامکانو استفاده مردم از گردشگری  یروزها هگستر ینیبشیپ اینوست گردشگریاز مدل  هدف. کندمی

 مـردم در مـورد یهایریگمیتصـماسـت کـه در  هـاجادهماننـد  هایدسترسـ و یعـیطب ستگاهیمحل ز مبتنی براست که 

یی اسـت کـه هانقشـهابـزار  نیـاخروجـی ( Adamowicz et al,2011:195)دارد  کننـدهنییتعنقـش  گردشـگری

مـدل  ی مختلـف اسـت.هانـهیگزدر  نـدهیاسـتفاده آ یهانقشـهی و اریاخت طوربه گردشگری یفعل یالگوها دهندهنشان

هـای طبیعـی، های مکـانی، ازجملـه ویژگیبا استفاده از ویژگی های گردشگری در فضا را، گستره روزاینوستگردشگری 

کند. این مـدل یـک رگرسـیون بینی میها پیشساخت، در میان سایر کاربریهای انسانشده و کاربریهای ساختهویژگی

کند. سـپس، بـا مطالعه ترسیم میهای کاربران در روز در هر سلول منطقه موردخطی ساده بر اساس میانگین تعداد عکس

 ناشـی از میـزان بازدیـد اتتغییـر گیعالوه ایـن مـدل چگـونآورد. به( را به دست میßpاستفاده از این برآوردها )ارزش 

بینی کند. این مدل از یک راب  بـرای ورودی تمـام اطالعـات موردنیـاز تواند پیشتغییرات آتی در سیمای سرزمین را می

که به سرور تحت مدیریت پروژه سرمایه طبیعی در کالیفرنیا وصل است که توسـ  آن سـرور محاسـبات کند استفاده می

 CSVشکل چندضلعی پلـی گـون وکتـوری و جـداول شود. سرور خروجی یکانجام و سپس نتایج برای کاربر ارسال می

. 1صورت پیوسته اجرا شوند: باید بهفرد است که شامل دو ابزار منحصربه اینوستدهد. مدل گردشگری نتایج را نشان می

. 2. اسـت( ßpبینی کننـده )( و اثرات پیشxipها )بینی کننده(، پوشش پیشyiعکس کاربر در روز )که شامل ابزار اولیه 

 <19/0 19/0 – 25/0 >25/0  پتانسیل گردشگری

مدل مبتنی بر 

 مجاورت

کم  = عرضه1 محلی 1

 دسترسی زیاد

 -= عرضه متوسط4

 دسترسی آسان

 -عرضه زیاد 7

 دسترسی آسان

 7 4 1 همسایگی 2

دسترسی  3

 متناسب

= عرضه کم 2

 دسترسی زیاد

= عرضه متوسط 5

 دسترسقابل –

 -= عرضه زیاد8

 یدسترسقابل

 -= عرضه کم3 دور 4

 تدسترسی سخ

 -= عرضه متوسط6

 دسترسی سخت

= عرضه زیاد 9

 دسترسی سخت

 9 6 3 بسیار دور 5
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کند. زمان الزم برای اجـرای میی نیبشیپسیمای سرزمین  برآورد میزان بازدید در آینده را بر اساس به که -ابزار سناریو 

بینی متفـاوت اسـت. ایـن ابـزار سـهم های پیشهای شبکه و تعداد الیهزار اولیه بسته به محدوده موردنظر، تعداد سلولاب

 زندهای سیمای سرزمین را به میزان بازدید، با استفاده از رگرسیون خطی ساده تخمین میویژگی

 Yi = ß0 + ß1 *xi 1 + … + ßp *xip i = 1 ...n 
 nردنظر حـاوی پوشش وابسته به اطالعات توصیفی در هـر سـلول، در محـدوده مـو xipه در آن بر اساس رابطه فوق ک

کنـد ستفاده میبرای بازدید کردن ا yiمورد بازدید از  های تجربی دردر غیاب داده ،این مدل از یک پروکسی .سلول است

یه وکتوری محـدوده ی ورودی این مدل، الهااست. داده فلیکرسایت شده به وبهای جغرافیایی ارسالکه آن تعداد عکس

س وارد مـدل گردشـگری بر اساس مختصات جغرافیایی پروجکت شـده و سـپ GISافزار الیه در نرم نیا .موردنظر است

های فضایی جهـانی کـه فرض که متشکل از چندین مجموعه دادههای جهانی پیش، شده است. همچنین از دادهاینوست

اند بهره بـرده اسـت کـه در ایـن تحقیـق خود استفاده کرده AOIبینی برای عنوان متغیر پیشبهطور اختیاری کاربران به

متنی حاوی پارامترهـای  هایایلفشامل  اینوست اند. خروجی مدل گردشگریبین بودهعنوان متغیرهای پیشدسترسی به

هـر  های روزانـه کـاربر و پوشـشعکسوکتوری حاوی محدوده موردنظر، شبکه با تعداد  یگون یالیه پلی مدل رگرسیون

 بینی کننده در هر سلول است.متغیر پیش
 

 هایافتهبحث و 

 ی حاصل از ژئوکشهاافتهی

را  ر محـدوده شـهر تهـرانژئـوکش د نقطـه 6است تنهـا  شدهدادهنشان  2 که در شکل طورهمانی این تحقیق هاافتهی

. اسـت شـدهثبت انـدبودهی خـارجی هاستیتورکاربرانی که اغلب سبز و توس   بارنگشناسایی کرد. این نقاا در تصویر 

( 3منطقـه ) یطالقـانک ( پـار3منطقـه ) ملت( پارک 1در محدوده مطالعاتی شامل پارک جمشیدیه )منطقه  شدهثبتنقاا 

در  شـدهبتثمنـاطق  عنوانهبـ. ایـن منـاطق اندبوده( 1دربند )منطقه  و( 22منطقه ) تگریچ( دریاچه 6منطقه ) اللهپارک 

ربـ   امانهسبران ایرانی به این به عدم آشنایی کار توانیمرا  در این سامانه شدهثبتدلیل تعداد کم نقاا  هستند. ژئوکش

ت. اخته مانـده اسـهمچنـان در ایـران ناشـن امـا رودیمـاینکه ژئوکش در جهان سیستم آشنایی بـه شـمار  رغمیعلداد. 

که  اندودهبازدید گردشگران و ب موردتوجهالی شهر تهران بیشتر از سایر نقاا شهر ژئوکش مناطق شم اساس بر وجودنیباا

 سازی کرد. این مناطق را نقشه توانیمخدمت اکوسیستمی فرهنگی گردشگری  کنندهعرضه عنوانبه

 

 
  نتایج خروجی مدل ژئوکش شهر تهران .2شمارهشکل 

 

 (ROS) گردشگری تفرص فیطی حاصل از مدل هاافتهی

از شـهرداری  تهران )اخذشـدهشهر  نیزم یکاربراجرای مدل طیف فرصت گردشگری در شهر تهران ابتدا الیه  منظوربه 
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منـاطق  سپس ی قرار گرفت.موردبررس نیزم یکاربر طبقات نییمرزها و تع قیقدتجهت  GISافزار نرمتهران( در محی  

نزدیکی بـه فضـاهای بـاز و  بر اساسستفاده از دستور بافر و ی طبیعی با اهاپهنهفاصله نسبی از  بر اساسشهری تهران 

بر ی مصنوعی( هاپهنهی طبیعی و نزدیکی به هاپهنه)دوری از  7ی طبیعی( تا هاپهنهنزدیکی به )1ی شهری از عیسبز طب

رحلـه م در (.RPI یگردشـگرشاخص پتانسـیل  مرحله اول:شدند )ی ازدهیامتی و بندپهنه GISی بندطبقهدستور  اساس

ی هاپهنـهفاصله بـا  بر اساسمیزان دسترسی مناطق شهر تهران  ی اتوبوس و متروهاستگاهیااز الیه راه،  دوم با استفاده

 1عـدد  کـهیطوربهی شـد بندطبقه 5تا  1جدول یک شاخص دوری و دسترسی از  بر اساسو  GIS افزاردر نرمطبیعی 

ی هاپهنـهدوری از مسیرهای دسترسی بـه  دهندهنشان 5رسی و عدد همسایگی و نزدیکی به مسیرهای دست دهندهنشان

فوق حاصـل از میـزان  هیدوالی گذارهم یرو با(. سپس RA مرحله دوم دوری و نزدیکی و دسترسیاست )طبیعی بوده 

عرضه خدمت اکوسیستمی از کم تا زیاد  بر اساسدسترسی و طبیعی بودن مناطق گردشگری، مناطق مختلف شهر تهران 

و  (ی شـهریهاپارک) وس متعرضه  ی،شهر شدهسادهی هاستمیاکوس دهندهنشانعرضه کم  کهیطوربهی شد بندطبقه

طیـف فرصـت  طبقـاتی شدند تـا درنهایـت بند( طبقهی جنگلیهاستگاهیز) شدهحفاظت مناطقدهنده نشانزیاد  عرضه

حاصـل از شـاخص  جینتـا ی(.صـت گردشـگرفر فیـ)مرحله سوم محاسبه ط دیآبه دست  2جدول  اساس بری گردشگر

شهر تهران بیشتر از سـایر منـاطق شـهر تهـران دارای  4و  3،1این شاخص در مناطق  پتانسیل گردشگری نشان داد که

پتانسـیل گردشـگری را بـه خـود اختصـاص  شاخص درصدبیشترین  3و  1منطقه  کهیطوربهپتانسیل گردشگری است. 

 .اندداده

 

 
 پتانسیل گردشگری شاخص .3شمارهشکل 

 

 حاصل از تحلیل دسترسی خدمت اکوسیستمی گردشگری تهرانی هاافتهی
قشه نین تحقیق اعی دارد. در ای مختلف اجتمهاگروهبه فاصله و دسترسی  یگی زیادبست یدسترس لیوتحلهیتجز جینتا

ی دبررسمور 2 جدولکور در مذی بافرها اساس بری دسترسی و هاراه ی، مترو،راناتوبوسدسترسی بر اساس مسیرهای 
ی در ا گردشگررسی به نقانشان داد که مناطق شمالی تهران نظیر مناطق یک و سه از حی  دست هاافتهی .قرار گرفت

 (.4دارند )شکل نسبت به سایر مناطق قرار  وضعیت بهتری برای ساکنین همین مناطق

 

 



 45                                       ....        شهری مبتنی بر توزیع فضایی خدمت اکوسیستمی گردشگری ستیزطیمحارزیابی عدالت 

 
 دسترسی و نزدیکی به نقاط گردشگری نقشه .4شمارهشکل 

 

 
 نقشه طیف فرصت گردشگری .5شمارهشکل 

 

بـه دسـت آمـد  ی نتایج حاصل از نقشه دسترسی و نقشه پتانسیل گردشگری نقشه طیف فرصـت گردشـگریبندجمعبا 

ر اکوسیسـتمی د که مناطق شمالی شهر تهران از حی  عرضه خـدمت دهدیم(. نتایج حاصل از این نقشه نشان 5)شکل 

قـدان فکم جمعیتـی و تـرا مناطق جنوبی با توجـه بـه وضـعیت کهیدرحالمناطق قرار دارند. رتبه باالتری نسبت به سایر 

 .برندینمدسترسی بهره متناسبی از این خدمت نسبت به ساکنین سایر مناطق تهران 

 

 
 نقشه ادغام تقاضای خدمت اکوسیستمی گردشگری با طیف فرصت گردشگری .6شمارهشکل 



 1398 تان تابس ،2، شمارۀ 2، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                    46

داد که  آمد نشان گردشگری که مبتنی بر تراکم جمعیتی مناطق شهری تهران به دست نتیجه حاصل از تقاضای تیدرنها

وزیع متناسبی از منظـر تدارای  دارند قرارکه در فاصله دورتری  22و  21، 6ی ال 1شهر تهران نظیر مناطق  مناطق شمالی

سـاکنین  دشـگری بـرایی گرهـامکانگردشگری هستند. الزم به ذکر است که  طیف فرصت خدمات اکوسیستمی مدل

 .(6 شکلمناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران دورتر هستند و توزیع متناسبی در کل شهر تهران ندارند )

 

 اینوست گردشگریمدل ی حاصل از هاافتهی

اسـت،  شـدهدهداسرور جهـانی و مـدل نمـایش  اساس برکه در نقشه خدمت اکوسیستمی فرهنگی گردشگری  طورهمان

صاص یانه به خود اختتعداد بازدید سال ازنظرخدمات اکوسیستمی فرهنگی و گردشگری را  یشترین عرضهب 6 ،3، 1مناطق 

یزان کمتری شهر تهران م تریجنوبمناطق  گریدیعبارتبه. اندداشتهمیزان کمتری بازدید  تریجنوبمناطق  کهیدرحالدادند 

 .کنندیمعرضه  تریشمالخدمت اکوسیستمی گردشگری نسبت به مناطق 

 

 
 نتایج خدمت اکوسیستمی گردشگری. 7شمارهشکل 

 

دید در زتعداد روز با سرور جهانی این مدل، اساس برگردشگری اینوست نشان داد که  نتایج حاصل از نقشه سازی با مدل

ازدیـد ب ادتعـد ازنظـری بـرداربهرهی دیدنی نیز باال بوده است همچنین هاکاخبه دلیل وجود بازار بزرب و  12و  6 مناطق

مناطق به دلیـل جاذبـه  است که این داشته قرارنیز در درجه باالیی  3 و 2، 1گردشگران در شهر تهران مربوا به مناطق 

 ازنظـر منـاطق مـذکور نیبنـابرا انـد؛دادهی توس  گردشگران را به خود اختصاص برداربهرهاهای سبز و باز بیشترین فض

 د.باالتری نسبت به سایر مناطق در شهر تهران قرار دارن هفرهنگی در رتب جریان خدمت اکوسیستمی

 

 ی حاصل از تحلیل عرضه خدمت اکوسیستمی گردشگری تهرانهاافتهی

سـپس  است. شدهزده نیخمت، موردمطالعهمحدوده در  عرضه خدمت اکوسیستمی الذکرفوق یهامدلی هانقشهبر اساس 

عرضه  ازلحاظعملکرد ممکن  نیبهتر دهندهنشان 10 کهیطوربه، ده استنمره دهی ش 10تا  0 اسیمق از هاپهنهتمام  به

مالی شدر مناطق  نتایج حاصل نشان داد میزان عرضه خدمت اکوسیستمی باشد.خدمت اکوسیستمی در محدوده مطالعاتی 

یـن منـاطق جـز ا ن دربیشتر افـراد سـاک کهیدرصورتبیشتر از سایر مناطق بوده است.  4، 3، 1شهر تهران یعنی مناطق 

 (.8 شکل) اندبوده مندتربهرهی هاگروه
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 نقشه عرضه خدمت اکوسیستمی گردشگری تهران .8شماره شکل

 

 ی حاصل از تحلیل تقاضای خدمت اکوسیستمی گردشگری تهرانهاافتهی

 :98) اولـزرتقاضا برای خدمات اکوسیستمی در شهر در قالب بح  عـدالت محـی  زیسـتی و بـر مبنـای نظریـات جـان 

Rawls,1958( و هاروی )Harvey & Braun,1996:157اسـت. در  بهرهکمو  رتریپذبیآسافراد  عیتوزبه  ( مربوا

و  مـاعی، فقـراین تحقیق تقاضای خدمت اکوسیستمی گردشگری بر اساس متغیرهای اقتصادی و اجتمـاعی، منزلـت اجت

 اجتمـاعی شـامل مؤلفـهی شـد. بنـدپهنهنه تهران گا 22شاخص به تفکیک مناطق  10و  اصلی مؤلفهبرخورداری در سه 

 زانیـم ل بـرتصادی مشـتماق مؤلفهجمعیتی، بعد خانوار، تراکم خانوار در واحد مسکونی، نسبت باسوادی بوده است.  تراکم

وده و بـی دانشگاه التیدرصد تحص ،نیکل شاغلنسبت به رانیدرصد مد ،نیکل شاغلنسبت به انیدرصد کارفرما اشتغال،

ع مجمـو کونی،زیربنـای مسـ سـرانه تغییـر قیمـت زمـین، کالبدی شامل میانگین قیمت فروش هر مترمربع زمین، همؤلف

ان بـه دسـت آمـد. نتـایج گانه شهر تهر 22رتبه اقتصادی و اجتماعی مناطق  هاآنی بررسی شد که با تلفیق ملک تیمالک

 ریپذبیآسـبیشترین افـراد  20، 19، 18اطق در من مندترهبهر کمو  رتریپذبیآسافراد حاصل از تحلیل تقاضا نشان داد که 

ی سـازنرمالو  امتیازدهی 10-1ی تقاضا نیز مانند تحلیل عرضه خدمت اکوسیستمی بر اساس نمرات سازمدلهستند که 

اسـت  شـدهدادهنشـان  9 کـه در شـکل طورهمـانمربوا به باالترین تقاضا اسـت.  10بیشترین نمره  کهیطوربهشدند، 

 .است تهران شهر مرکزدر جنوب و  20الی  15یشترین تقاضا مربوا به مناطق ب

 

 
 نقشه تقاضای خدمت اکوسیستمی گردشگری تهران .9شماره شکل
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 ی حاصل از تحلیل دسترسی خدمت اکوسیستمی گردشگری تهرانهاافتهی

قشـه نارد. در این تحقیـق اجتماعی دی مختلف هاگروهگی زیادی به فاصله و دسترسی بست یدسترس لیوتحلهیتجز جینتا

ی موردبررسـ 2 ر جـدولدی مـذکور بافرها اساس بری دسترسی و هاراه ی، مترو،راناتوبوسدسترسی بر اساس مسیرهای 

ری در ه نقـاا گردشـگبـنشان داد که مناطق شمالی تهران نظیر مناطق یک و سه از حی  دسترسی  هاافتهقرار گرفت. ی

 (.4نسبت به سایر مناطق قرار دارند )شکل  ین همین مناطقوضعیت بهتری برای ساکن

 

 خدمت اکوسیستمی گردشگری تهرانعادالنه  عیتوزی حاصل از هاافتهی

دمات خـفضایی هر یـک از  ی، عرضه، تقاضا و توزیعدسترس لیوتحلهیتجزبا توجه به عادالنه خدمات اکوسیستمی  توزیع

 صـورتبهاکوسیسـتمی  از آنـالیز عرضـه، تقاضـا و دسترسـی خـدمات آمدهدسـتبهی هانقشهاکوسیستمی به دست آمد. 

عرضـه کمتـر و  این فرض که هرچـه دسترسـی و اساس برخروجی نهایی  تیدرنها و نمایش داده شد ی رستریهانقشه

 بـروسیسـتمی بودن توزیع خـدمات اک ترناعادالنه دهندهنشان 10عدد  نیبنابرا ؛است ترناعادالنهتقاضا بیشتر باشد توزیع 

 10کـه در شـکل  طورهمـاناسـت.  شدهدادهی عرضه، تقاضا و دسترسی خدمات اکوسیستمی تشخیص هالیتحل اساس

یشـترین ت اکوسیسـتمی باست مناطق جنوبی و مرکزی شهر تهران از حی  امتیاز ارزیابی عادالنـه خـدما شدهدادهنشان 

 20لـی ا 16یسـتمی در منـاطق ر ناعادالنه بودن توزیع خدمات اکوسکه بیانگ انددادهرا به خود اختصاص  (10نمره )نمره 

 ران در ایـن تحقیـقهای عدالت محی  زیسـتی شـهر تهـتااسپهات عنوانبهشهر تهران است. گفتنی است این مناطق 

 .باشندیمی متناسب هایزیربرنامهبنابراین نیازمند توجه و  اند؛شدهشناخته

 

 
 خدمت اکوسیستمی گردشگری تهرانعادالنه  ینقشه ارزیاب .10شمارهشکل 

 

 گیرینتیجه

داد که بیشتر این مطالعات به مشکالت سـالمتی  نشان شهری تاکنون، ستیز یمحبررسی مبانی نظری در حوزه عدالت 

-Li et al, 2018:55( ،)Moreno) انـدپرداختهو نـژادی  ریپذبیآسـی هـاگروهی شـهری بـر هـایآلودگناشـی از 

Jimenez et al,2016:120ی این دست مطالعات در عدم پرداخت بـه مواهـب محـی  زیسـتی شـهری نظیـر ( کاست

خدمات اکوسیستمی شهری است. از میان خدمات اکوسیستمی شهری نیز تاکنون بیشـتر خـدمات تولیـدی و تنظیمـی و 

کوسیستمی گردشگری شـهری مطالعه حاضر به بررسی توزیع عادالنه خدمت ا نیبنابرا ؛شده است مطالعهپشتیبان حیات 

حفاظت اکولوژیکی  بهبود وضعیت اقتصادی،رونق  نقشه سازی این خدمت اکوسیستمی نقش به سزایی در .پرداخته است
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سـه  گردشـگری در ایـن مطالعـه از ی خدمت اکوسیستمیابیمنظور ارزبهو ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شهری دارد. 

نتایج حاصل از مدل گردشگری اینوسـت  است. شدهاستفادهرصت گردشگری گردشگری اینوست، ژئوکش و طیف ف مدل

تهـران بـوده اسـت  12 منطقه وتنها در مناطق شمالی  پتانسیل گردشگری از حی  نرخ بازدید در روز بودن باالحاکی از 

پرداخته  می گردشگریای که در شهر سنگاپور با استفاده از مدل اینوست به ارزیابی خدمت اکوسیستدر مطالعه کهیدرحال

 اسـت داشـته شـهربود حاکی از توزیع متناسب با تقاضا و دسترسی به این خـدمت اکوسیسـتمی بـرای شـهروندان ایـن 

(Sieber & Pons,2015:59 در مقایسه .)درصـد شـهرهای اتحادیـه اروپـا  38 ازکه مشخص کرد بـیش  یابامطالعه

 شـهروندان ازدرصد  35 پاسخگویی تقاضای بیش از توانایی د ودارای پتانسیل گردشگری خوب و دسترسی مناسب هستن

این تحقیـق در  طیف فرصت گردشگری حاصل از مدل جینتا (،Paracchini et al,2014:382) رادارندبه گردشگری 

نشان داد که توزیع و دسترس فضاهای گردشگری متناسب با تقاضای این خدمت اکوسیستمی نبـوده اسـت.  شهر تهران

دارای بیشترین پتانسیل گردشگری هستند اما سـاکنین  باًیتقر 4ی ال 1شهر تهران نظیر مناطق  مناطق شمالی کهیطوربه

 ییفضـا یهاداده لیوتحلهیتجزحاصل از  جینتا .برندیمسایر نقاا مرکزی و جنوبی شهر تهران از این خدمات کمتر بهره 

از ارزش  ی کـهعیطبمهین یهاستمیاکوسسبز و  یردر مناطق شه ذخیره ژئوکش نقااتراکم  نیشتریب ژئوکش، ییایجغراف

را نشـان داد. بـرخالف  3پـارک ملـت در منطقـه  و 1یدیه در منطقه جمشیی برخوردارند نظیر پارک باال سیمای سرزمین

ی مرکزی شهر الیپزیـگ آلمـان را نشـان هابخشکه تراکم زیاد ژئوکش در  (Cord et al,2015:158)نتایج تحقیق 

آشـنایی  در عـدم توانیماین امر را  لیدل د، تراکم این نقاا در شهر تهران بسیار کم و در نقاا شمالی شهر بوده است.دا

اینوست، ژئوکش و طیف فرصـت  نتایج حاصل از سه مدل کاربران و کارشناسان گردشگری با این ابزار دانست. با مقایسه

خـدمت  کنندهعرضـهمنـاطق  ازنظـرنتـایج مشـابهی  بـاًیتقردل به این نتیجه رسید کـه هـر سـه مـ توانیمگردشگری 

طیف فرصت گردشگری بـه دلیـل  و با این تفاوت که در مدل گردشگری اینوست دهندیماکوسیستمی گردشگری نشان 

اما در ژئـوکش بـه  ؛ی از عرضه خدمت اکوسیستمی گردشگری به دست آمدشتریبسرور جهانی، جزئیات  اطالعات بیشتر

گردشگری کمتر بوده است. همچنین مدل طیف  موردتوجهآشنایی کاربران ایرانی با این سامانه تعداد ثبت نقاا دلیل عدم 

این مدل  گامبهگامی هالیتحلداده شد دلیل این امر در  صیتشخمدل در بین این سه مدل  نیترکاملفرصت گردشگری 

ی گردشـگری هافرصـتطق گردشـگری، پتانسـیل و در تحلیل طبیعی بودن منطقه گردشگری، دسترسی مناسب به منـا

مبنی بـر عـدم توزیـع  دریافت کلی این تحقیق از مقایسه نتایج حاصل از هر سه مدل .منطقه برای شهروندان بوده است

ی کـه در ابامطالعـهبا نتایج ایـن تحقیـق  سهیمقا دراست  تهران شهرعادالنه فضایی خدمات اکوسیستمی گردشگری در 

 ریپذبیآسـ شـهروندان وی متناسب مهاجران مندبهرهان داد توزیع نابرابر فضاهای باز و سبز منجر به عدم شهر برلین نش

نشـان  (Kabicsh & Haase,2014:132) قیـتحق اجتماعی و اقتصادی شده است، مطالعه حاضر نیز همسو بـا ازنظر

توزیـع  نیـا وبـوده اسـت  4الـی  1اطق ی گردشگری در شهر تهران مربوا به منستمیاکوسداد بیشترین عرضه خدمات 

 سـایر کـهیدرحالبر اسـاس تقاضـا متناسـب بـوده اسـت.  فضایی تنها برای ساکنین شمال و بخشی از غرب شهر تهران

 .برندینمجنوبی و مرکزی شهر تهران به دلیل فاصله و عدم دسترسی به این خدمات اکوسیستمی بهره متناسبی  ساکنین

ی هاشـاخص بررسی عرضه، تقاضـا و دسترسـی بـر اسـاس محی  زیستی در این تحقیق پس ازچارچوب ارزیابی عدالت 

داد عدم برخورداری متوازن از این خدمت اکوسیستمی بـرای همـه طبقـات اجتمـاعی  نشانمنزلت اجتماعی شهر تهران 

بـه مـوارد  توجـه بـا شهری اسـت. ستیز یمحنیازمند توجه برنامه ریزان شهری و محیطی جهت بهبود وضعیت موجود 

و عـدم  سـوکاز ی 4الـی  1مناطق شمالی شهر تهران مناطق در  خدمات گردشگری دهندهارائهی هاستمیاکوس الذکرفوق

 تهـرانو باال و پـایین در  یدوقطبیجاد مناطق ا دسترسی مناسب به این مناطق برای شهروندان ساکنین جنوبی منجر به

تنهـا  نیبنـابرا ؛اسـت داشــته تهران نـامطلوبی بـر پایداری شـهری ریتأثخدمات،  نامتعادل امکانات و شده است و توزیع
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مناسـب نیسـت؛ بلکـه آنچـه  یرسانخدماتدلیل بر  سطح فضاهای باز و سبز کمـیافزایش مناطق گردشگری و افزایش 

حسب نیـاز و فـارا از  بهینـه ایـن مراکـز و دسترسی مناسـب بـرای همـه شـهروندان فضایی حائز اهمیت اسـت توزیـع

جنـوبی و مرکـزی در  منـدتربهره کـماین راستا توجه ویژه به شهروندان سـاکن منـاطق  در .است هاآنمنزلت اجتماعی 

بـاز جهـت ارائـه  سبزفضاهای  کهیطوربهی برخوردارند ضروری است، ترنییپاکه از منزلت اجتماعی  20الی  16مناطق 

تقاضای شهروندان  اساس برمناطق حسب نیاز ساکنین با توزیع فضایی متناسبی و خدمت اکوسیستمی گردشگری به این 

گردشـگری خـوبی  لیپتانسـ ازکه  4الی  1این مناطق صورت گیرد. از طرفی دیگر مناطق شمالی شهر تهران در مناطق 

 منـدتربهره کـموندان برخوردارند نیازمند افزایش سطح دسترسی ارزان و ارائه تسهیالتی در ایام خاصی هسـتند تـا شـهر

عملیاتی دیگـر در  اقدام ساکن جنوب و مرکز شهر تهران بهره متناسبی از خدمات اکوسیستمی شمالی شهر دریافت کنند.

 الـذکرفوق منـدبهره کـماین زمینه قانونی و اجرایی کردن بح  تقاضا، دسترسی و عرضه در مقیاس محلی برای مناطق 

مناطق با منزلت  از خدمات اکوسیستمی ساکنان برخورداری سطح ی باشد کهاگونهبهست بای. انجام اقدامات فوق میاست
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