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  سازي خدمات اکوسیستم  منابع اطالعاتی در ایران براي نقشه ارزیابی موجودي

  ریزي مکانی و مدیریت سرزمین در راستاي برنامه
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  28/07/1394: ؛ تاریخ پذیرش13/11/1393: تاریخ دریافت

  ١چکیده
ریزي مکانی سرزمین، ارزیابی سازي مفهوم خدمات اکوسیستم در مباحث برنامه با هدف یکپارچه سابقه و هدف:

اثرات توسعه، انتخاب مناطق حفاظتی و نیز حرکت به سوي بحث پرداخت براي خدمات اکوسیستم یکی از اولین 
توان خدمات اکوسیستم را از نظر مکانی تجسم نمود و براي چگونه میسواالتی که باید به آن پاسخ داد این است که 

گیران  هاي خدمات اکوسیستم ابزار مهمی براي تصمیماین کار چه اطالعاتی در ایران موجود و مورد نیاز است؟ نقشه
مات را شناسایی علت عرضه زیاد خد سازند تا به شکل مکانی نواحی داراي ارزش حفاظتی به ها را قادر می هستند و آن

شوند تا  مشخص نمود چه خدماتی و در کجا تولید می منظور دستیابی به توسعه پایدار باید دقیقاً کنند. از طرف دیگر به
هاي مورد استفاده  ها و نوع داده وسیله سطح عرضه خدمات را بتوان مدیریت و پایش نمود. در این پژوهش روش بدین

شود. نکته مهم در شرایط کنونی ایران  شرایط ایران در این خصوص بررسی می سازي خدمات اکوسیستم و در نقشه
سازي خدمات اکوسیستم چه اطالعاتی مورد نیاز است و از این اطالعات کدامیک در دسترس  این است که براي نقشه

 ها را برطرف نمایند. سعی نمایند خالء آن پژوهشگرانو کدامیک موجود نیستند تا  و موجود هستند
  

سازي خدمات اکوسیستم در ایران، چارچوبی تحلیلی بر پایه  با هدف مرور منابع اطالعاتی در نقشه ها: مواد و روش
هاي اطالعاتی مورد استفاده تجزیه و تحلیل شود. سازي و الیه هاي نقشه وسیله آن روش هچندین معیار تدوین شد تا ب

سازي، تنظیمی، فرهنگی، زیستگاهی)، میزان دسترسی منابع  (فراهممعیارها شامل انواع خدمات اکوسیستم مورد بررسی 
ترکیبی از هر دو) و در نهایت اجتماعی و یا  -هاي اکولوژیک، اقتصادي ها (داده داده (اولیه و ثانویه)، نوع داده

  سازي خدمات اکوسیستم است. هاي نقشه روش
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سازي  سازي و در برخی موارد نقشه در ایران که به کمینتایج بررسی نشان داد که مطالعات صورت گرفته ها:  یافته
ترین منابع داده مورد  خدمات اکوسیستم منتهی شده است، پراکنده و بدون چارچوب ساختاري مشخص هستند. بیش

دسترس هستند.  هاي پوشش گیاهی بود که اغلب در استفاده شامل متغیرهاي پوشش اراضی، توپوگرافی و شاخص
با اندازه سلول و سیستم  1:250000و یا به اجبار  1:100000، در مواردي 1:50000ها  این نقشهتر  مقیاس بیش

اي  سازد. نتایج نشان داد که در ایران تاکنون مطالعه سازي را با مشکل مواجه می مختصات متفاوت است که فرایند نقشه
 انجام نشده است.افشانی و کنترل زیستی  گرده مانندسازي خدمات تنظیمی  با هدف نقشه

  

سازي کاربردي خدمات  : براي حرکت از مباحث بنیادین و نظري مدیریت کاربري اراضی تا نقشهگیري نتیجه
دار و با مقیاس مناسب براي دستیابی به  ، باید مطالعات میدانی هدفبنابراینهاي مکانی مورد نیاز است.  اکوسیستم، داده

ها را با صحت نسبی  داده مناسب و منسجم تهیه شده بتوان این نقشه اساس پایگاه این هدف طراحی شود تا بر
  قبول تولید نمود. قابل

  
   سازي نقشه، مدیریت کاربري اراضیخدمات اکوسیستم،  هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

ی براي جامعه فراهم خدمات متفاوتها  اکوسیستم
  سازند که به نوبه خود در رفاه و تندرستی افراد  می
خدمات مفهوم . )37( استثر ؤثروت اقتصادي مو 

هاي اخیر مورد توجه زیادي قرار در دهه اکوسیستم
هاي  سیستم مانندگرفته است. نوآوري و ابتکاراتی 

المللی مانند  بندي خدمات اکوسیستم در سطح بین طبقه
با . اند از آن جمله MEA(1پایش اکوسیستم هزاره (

سازي مفهوم خدمات اکوسیستم در  هدف یکپارچه
و مدیریت کاربري  سرزمین ریزي مکانی مباحث برنامه

و نیز ارزیابی اثرات توسعه و انتخاب مناطق  اراضی
سوي بحث پرداخت براي خدمات  حفاظتی و حرکت به

پاسخ ، یکی از اولین سواالتی که باید به آن 2اکوسیستم
ا توان خدمات اکوسیستم ر داد این است که چگونه می

   ؟سازي کرد از نظر مکانی تجسم نمود و نقشه
خدمات اکوسیستم ابزار مهمی براي هاي  نقشه

به  سازند تا ها را قادر می گیران هستند و آن تصمیم
علت  تی بهداراي ارزش حفاظ شکل مکانی نواحی
از طرف ). 4( را شناسایی کنندعرضه زیاد خدمات 

                                                
1- Millennium Ecosystem Assessment (MA) 
2- Payment for Ecosystem Services 

 منظور دستیابی به توسعه پایدار باید دقیقاً بهدیگر 
ي ها مشخص نمود چه خدماتی و در کجا (در مقیاس

مکانی مختلف محلی، سیماي سرزمین، منطقه، کشور، 
وسیله سطح  شوند تا بدین قاره و جهانی) تولید می

 ).36عرضه خدمات را بتوان مدیریت و پایش نمود (
گر هدف حفظ اکوسیستم و باید توجه داشت که ا

ه طبیعی باشد، عرضه برداري پایدار از سرمای بهره
اکوسیستم باید با میزان تقاضاي  خدمات مختلف

عرضه و تقاضاي خدمات جامعه مطابقت داشته باشد. 
). 13ممکن است از نظر جغرافیایی مختلف باشد (

هاي عرضه  مستلزم نقشه مکانی این ناهمگنیمدیریت 
رو،  از این و تقاضاي خدمات اکوسیستم است.

ازي ابزار مفیدي براي نمایش عدم تطابق س نقشه
عرضه و تقاضا است که خود در  انمکانی می

ثر است ؤم سرزمین ریزي مکانی گیري و برنامه تصمیم
ترین عوامل  تغییر کاربري اراضی یکی از مهم ).8(

تغییر خدمات اکوسیستم در جهان شناخته شده است 
ثیر قرار داده و بقاي سایر أت که رفاه انسانی را تحت

بینی  پیش ،رو ). از این26کند ( ها را تهدید می گونه
ربري اراضی بر خدمات اکوسیستم کا غییراثرات ت
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عنوان یک نیاز اساسی در مدیریت سرزمین شناخته  به
هاي خدمات اکوسیستم که نیازمند نقشه شده است

اهمیت توجه به مقدمه ذکر شده در زمینه با است. 
 گیري مباحث تصمیمهاي خدمات اکوسیستم در  باالي نقشه

در تعداد  روزافزونافزایش  مدیریت سرزمین،
توزیع مکانی خدمات  سازيبه نقشه که یمطالعات

تعدادي از شود. مشاهده می اند، پرداختهم اکوسیست
مطالعات اخیر عرضه خدمات متعدد اکوسیستم را در 

) یا 10ملی ( ،)35اي ()، قاره24مقیاس جهانی (
اي، سیماي سرزمین و محلی) تر (منطقهسطوح پایین

اند. تعداد کمی از مطالعات سازي کردهنقشه) 27(
اند  سازي کردهتقاضاي خدمات اکوسیستمی را نقشه

توسعه مفهوم خدمات اکوسیستم  زمان با هم). 25(
 که از یک طرف است هافزارهایی توسعه یافت نرم

اطالعاتی در مورد عرضه مکانی خدمات اکوسیستم در 
و از  دهندمیگیران قرار  قالب نقشه در اختیار تصمیم

را بر ی طرف دیگر اثرات مدیریت کاربري اراض
توان به که در این میان می کنندبررسی میخدمات 

گذاري خدمات اکوسیستم و  افزار یکپارچه ارزش نرم
اشاره نمود که  1InVEST همکنشی میان خدمات،

افزار  یافته است. نرم  توسعه 2توسط پروژه سرمایه طبیعی
InVEST هاي مجزا است که  اي از مدل شامل مجموعه

خدمات اکوسیستم و تغییرات  سازيیک به نقشه هر
  پردازد. ها با توجه به تغییر کاربري اراضی می آن

ي ساز با عنوان نقشههاي اندکی در ایران  ژوهشپ
ریزي  در راستاي برنامهخدمات چندگانه اکوسیستم 

که از آن سرزمین انجام شده است مکانی و مدیریت 
 و )2017زرندیان و همکاران (توان به  جمله می

. )38 و 3( اشاره نمود) 2018اسدالهی و همکاران (
 گذاري با هدف ارزش) 1389مطالعه مبرقعی و همکاران (

سازي و با کمیات اکوسیستمی خدم برخی اقتصادي
 ،چنین هم. )22( همراه بوده استها  ن سازي آ نقشه

                                                
1- Integrated Valuation of Ecosystem Services and 
Tradeoff 
2- /http://www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html 

ورد ارزش اقتصادي آ) به بر1393(موسوي و ارزانی 
هاي مرتعی البرز  اکوسیستمخدمت تنظیم آب در 

در مطالعات صورت گرفته  .)23( اند مرکزي پرداخته
در  سازي و با سایر اهداف که به کمیکشور ایران 
منتهی  اکوسیستم سازي خدمات نقشه برخی موارد

شده است، پراکنده و بدون چارچوب ساختاري 
تر در این زمینه  ه لزوم بررسی بیشمشخص هستند ک

هاي  و نوع داده ها طلبد. در این مطالعه روش را می
سازي خدمات اکوسیستم و مورد استفاده در نقشه

نکته شود.  شرایط ایران در این خصوص بررسی می
نونی ایران این است که براي مهم در شرایط ک

مورد نیاز  چه اطالعاتی اکوسیستم سازي خدمات نقشه
کدامیک در دسترس و موجود است و از این اطالعات 

سعی  پژوهشگرانند تا یک موجود نیست هستند و کدام
مفاهیم اصلی ز ا ها را برطرف نمایند. نمایند خالء آن
خدمات  توان به در این مطالعه میمورد استفاده 
ي خدمات عرضه و تقاضاتعاریف اکوسیستم و 

 ها آن سازي نقشه الزم برايو اطالعات اکوسیستم 
  گیرد.  اشاره نمود که در ادامه مورد توجه قرار می

عنوان اولین سیستم  به MA در چارچوب پیشنهادي
از  ها ارزیابی اکوسیستم در مقیاس کالن، اکوسیستم

سازند، دیده  منظر خدماتی که براي جامعه فراهم می
 د که افراد بهشده و خدمات اکوسیستم منافعی هستن

دست  مستقیم از اکوسیستم بهشکل مستقیم یا غیر
و با هدف ایجاد ارتباط بین خدمات  آورند می

ها را در چهار طبقه  اکوسیستم با رفاه انسانی آن
 6و فرهنگی 5، تنظیمی4، حمایتی3سازي فراهم
بندي برنامه مطالعه ). در طبقه20( کند بندي می دسته

 TEEB،( 22( ها و تنوع زیستی اقتصاد اکوسیستم
خدمت اکوسیستمی در چهار طبقه قرار دارند که 

سازي، تنظیمی و  عالوه بر سه طبقه خدمات فراهم
                                                
3- Providing 
4- Supporting 
5- Regulating 
6- Cultural 



 1397) 1(، شماره )7(برداري از منابع طبیعی جلد  حفاظت و بهره نشریه
 

112 

یش اکوسیستم هزاره، یک فرهنگی ارائه شده توسط پا
نیز در آن معرفی  ،خدمات زیستگاهی ،طبقه جدید

بندي  ). یک اختالف عمده طبقه1شده است (جدول 
عنوان  گیري آن بهتیب، حذف خدمات حمایتی و قرار

زیرمجموعه فرایندهاي اکولوژیک است. در عوض، 
عنوان یک طبقه مجزا با هدف  خدمات زیستگاهی به

سازي زیستگاه  ها در فراهم بیان اهمیت اکوسیستم
  ها مطرح شده است.  اکثریت گونه

  
  . )37( از خدمات اکوسیستم TEEBبندي  طبقه -1جدول 

Table 1. Classification of Ecosystem Services.  
  )Providing Services( سازي خدمات فراهم

  غذا (ماهی، شکار، میوه)  1
  سازي) براي آشامیدن، آبیاري، خنکآب (  2
  مواد خام (فیبر، چوب، کود، علوفه)  3
  محصول)منابع ژنتیکی (براي اهداف پزشکی و بهبود   4
  منابع دارویی (محصوالت بیوشیمیایی)  5
  آموز) منابع تزیینی (گیاهان زینتی، حیوانات دست  6

  )Regulating Services( خدمات تنظیمی
  تنظیم کیفیت هوا  7
  تنظیم اقلیم  8
  تعدیل وقایع شدید (جلوگیري از سیل و حمایت در مقابل طوفان)  9
  آبیاري وجلوگیري از خشکسالی)تنظیم جریان آب (زهکشی طبیعی،   10
  تصفیه مواد زائد (تصفیه آب)  11
  جلوگیري از فرسایش  12
  حفظ حاصلخیزي خاك (تشکیل خاك)  13
  افشانی گرده  14
  ها، انتشار بذر) کنترل زیستی (کنترل آفات و بیماري  15

 )Habitat Services( خدمات زیستگاهی

  هاي مهاجرحفظ چرخه زندگی گونه  16
  حفظ تنوع ژنتیکی (حفظ سرمایه ژنتیکی)  17

 )Cultural Services( ات فرهنگیخدم

  شناختی اطالعات زیبایی  18
  هایی براي تفریح و گردشگري فرصت  19
  منبع الهام براي فرهنگ، هنر و طراحی  20
  تجربه معنوي و روحی  21
  اطالعات براي افزایش شناخت  22

 
خدمات اکوسیستم عبارت است از ظرفیت  1عرضه

اي از خدمات  و توان یک منطقه براي تولید مجموعه
اکوسیستم در طول یک دوره زمانی معین با توجه به 
                                                
1- Supply 

هاي اکوسیستم  ). بسته به ویژگی6تقاضاي افراد (
ثیر أت (ساختار اکوسیستم) سطح عرضه خدمات تحت

خدمات اکوسیستمی، میزان  2تقاضاي گیرد. قرار می
                                                
2- Demand 
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  عبارت  نیاز انسان به یک خدمت ویژه است. به
دیگر مجموع خدمات اکوسیستم که در یک منطقه 
مشخص در بازه زمانی معین در حال استفاده یا 
مصرف است، تقاضاي خدمات اکوسیستم خوانده 

  ).6شود ( می
  

  ها مواد و روش
سازي  منابع اطالعاتی در نقشهبا هدف مرور 

خدمات اکوسیستم در ایران، چارچوبی تحلیلی بر 
هاي  وسیله آن روش هپایه چند معیار تدوین شد تا ب

هاي اطالعاتی مورد سازي و الیه مختلف نقشه
استفاده مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گیرند 

). معیارها شامل انواع خدمات اکوسیستم 2(جدول 

سازي، تنظیمی، فرهنگی،  ررسی (فراهممورد ب
زیستگاهی)، میزان دسترسی منابع داده (اولیه و 

 - هاي اکولوژیک، اقتصادي ها (داده ثانویه)، نوع داده
اجتماعی و یا ترکیبی از هر دو) و در نهایت 

سازي خدمات اکوسیستم است.  هاي نقشه روش
منظور بررسی مطالعات خدمات اکوسیستم از  هب

و پایگاه اطالعات  1طالعات نشریات کشورپایگاه ا
استفاده شد. در ادامه با مرور  2علمی جهاد دانشگاهی

سازي  هاي مورد نیاز براي نقشه منابع خارجی داده
خدمات اکوسیستم بررسی شد و در مقایسه با 

  مطالعات داخلی مورد بحث قرار گرفت.  

  
  2 1. سازي خدمات اکوسیستم سازي و نقشه شده با هدف کمی بندي مطالعات انجام معیارهاي مورد استفاده در جهت طبقه -2جدول 

Table 2. Criteria used to classify studies carried out with the aim of quantification and mapping of ecosystem services. 

 معیار
Criteria  

 بررسیطبقات مورد 
Checking Classes 

 توضیحات
Description  

  نوع
  خدمات اکوسیستم

  فرهنگی
 وسیستم مانند تفریح، زیبایی منظرمنافع ملموس و ناملموس ناشی از ارتباط بین انسان و اک 

  و مانند آن

  آیند مانند آب، غذا، فیبر دست می از اکوسیستم به محصوالتی که مستقیماً   سازي فراهم

هاي ناشی از اکوسیستم که شرایط محیط زیستی براي زیست انسان را تنظیم  شخصهم   تنظیمی
  هاي هیدرولوژیک، کیفیت آب) کند (تنظیم اقلیم، چرخه می

 سازد چه را که یک گونه گیاهی یا جانوري براي بقا نیاز دارد فراهم می زیستگاه، هر آن   زیستگاه

  میزان دسترسی 
  منابع داده به

  هاي میدانی، پیمایش، مصاحبه یا سرشماري) برداري و کار میدانی (داده هاي حاصل از نمونه نقشه   داده اولیه

هاي کارتوگرافیک،  اند (داده هاي حاصل از اطالعات موجود که توسط کار میدانی تایید نشده نقشه   داده ثانویه
  هاي سنجش از دور، توپوگرافی، هیدرولوژیک و اقلیمی) داده

  انواع داده

  هاي پوشش اراضی، سنجش از دور، توپوگرافیک، هیدرولوژیک و اقلیم داده   فیزیکی داده زیست

 هاي سرشماري ها و داده نقشه جاده، جمعیت، عکس   داده اقتصادي اجتماعی

  هاي میدانی) فائو، فهرست کتب، پیمایش و داده هاي اده (آمار و ارقام جهانی، گزارشپایگاه د   منابع ترکیبی

  

                                                
1- www.magiran.com 
2- www.sid.ir 
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  و بحثنتایج 
در مطالعات داخلی مورد بررسی  مجموعه مقاالت

قابل مشاهده است. مطالعات انجام شده  3جدول در 
 ي کلی از روشسیما با اهداف مختلف بیانگر

در ت اکوسیستم سازي خدما نقشهسازي و  کمی
تر مطالعات  در بیش دهد.نشان میمطالعات داخلی 

اي   نقشه به شکل غیرسازي خدمات اکوسیستم  کمی
تر  نمایش مکانی به شکل نقشه کم وانجام شده است 

سازي خدمات تنظیمی شامل  شود. نقشه مشاهده می
شناختی در حوزه آبخیزداري و خدمت  خدمات آب

سازي تولید غذا در حوزه کشاورزي بیش از  فراهم
طور  همانرفته است. سایر خدمات مورد توجه قرار گ

سازي  اي با هدف نقشه مطالعهشود  که مشاهده می
افشانی و کنترل زیستی  گردهمانند خدمات تنظیمی 
  .انجام نشده است

ترین منابع داده مورد استفاده شامل متغیرهاي  بیش
هاي پوشش  پوشش اراضی، توپوگرافی و شاخص

تر این  گیاهی است که در دسترس هستند. مقیاس بیش
و یا به اجبار  1:100000، در مواردي 1:50000ها  نقشه

با اندازه سلول و سیستم مختصات متفاوت  1:250000
سازي خدمات اکوسیستم را با مشکل  است که نقشه

هاي  سازد. تعداد کمی از مطالعات از داده مواجه می
ها استفاده  گیري اولیه حاصل از مشاهدات و اندازه

عنوان  ي و پوشش اراضی بههاي کاربر نموده و داده
تر  اند. بیش کار رفته هاي خدمات اکوسیستم به شاخص

هاي ثانویه است و سازي مبتنی بر داده موارد نقشه
هاي اولیه براي اجراي  گاهی وابسته به میزانی از داده

اختی (تنظیم شن که در مورد خدمات آب استمدل 
در ) با توسعه مدل، قابلیت اجرا آب و نگهداشت خاك

  سایر نواحی با شرایط محیطی مشابه را دارد.
سازي خدمات  انتخاب رویکرد روشمند براي نقشه

اکوسیستم وابسته به داده است. استفاده مکرر از 
سازي ساده با  کارگیري فنون مدل ههاي ثانویه و ب داده

هاي زمان، داده یا بودجه به  توجه به محدودیت
که  طور ست، همانا منجر شدهسازي بیش از حد   ساده

طالعات م سازي خدمات زیستگاهی در در مورد نقشه
سازي بیش از حد  مشاهده است ساده داخلی قابل

گیري را گمراه  تواند فرایند تصمیم گاهی اوقات می
تر مورد توجه  سازي خدمات فرهنگی کم نماید. نقشه

تر در این  قرار گرفته است که لزوم مطالعات بیش
طور خالصه، تعداد کمی از  به طلبد. زمینه را می

تهیه  سازي براي نقشهصحیح دقیق و  اي پایه ،مطالعات
شده در سطح  با مرور مطالعات انجامدر ادامه اند.  کرده

سازي  منظور نقشه مورد نیاز به هاي اصلیداده جهان،
و در  مورد توجه قرار گرفتهخدمات اکوسیستم 

مقایسه با مطالعات داخلی انجام شده مورد بحث قرار 
 گیرد. می

  
  سازي خدمات فراهم

سازي خدمت تولید غذا از گیاهان  : نقشهغذا -
با استفاده از ب شده و حیوانات اهلی غال کشت

تفکیک و بزرگنمایی  هاي کاربري اراضی با حد داده
البته، باید شود.  پایین همراه با آمار کشاورزي انجام می

کلی  طور هاي کاربري اراضی به توجه داشت که داده
سازي نوع  بزرگنمایی مکانی مناسب و کافی براي نقشه

محصول و احشام را ندارد. تعداد کمی مطالعه 
هاي  سازي تفصیلی کاال را از طریق پیوند مدل نقشه

هاي کاربري اراضی، خاك و کشاورزي با الیه
). براي بیان سطح 5اند ( داده متغیرهایی اقلیمی انجام

تولید غذا واحدهاي مختلفی از واحد دوگانه (باینري) 
شود.  گرفته تا کیلوکالري/ هکتار/ سال استفاده می

محصوالت و آبی یابی مناطق مستعد کشت دیم  مکان
توان به نوعی  در مطالعات داخلی را می زراعی
هاي  سازي این خدمت محسوب نمود. روش نقشه
تر به روش فائو و ارزیابی چندمعیاره  سازي بیش نقشه

 ).17 و 14 ،11شود (هاي ثانویه منتهی میمکانی با داده
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ها  سازي خدمت تولید آب نیازمند مدل: نقشهآب  -
هایی است که حجم آب تولیدي موجود و شاخص

هاي مصرفی را در یک واحد مکانی مانند براي استفاده
ها در ها و شاخصمدلحوضه رودخانه تخمین بزند. 

هاي  مقیاس حوضه آبخیز با در نظر گرفت عامل
بارش، تبخیر و تعرق بالقوه و بالفعل، پوشش اراضی و 

شناختی متغیر هاي پیچیده آب) تا مدل39آب خاك (
هاي ساده در مقیاس حوضه آبخیز وقتی که است. مدل

فیزیکی تفصیلی هاي پوشش اراضی و زیست داده
هیدرولوژیک) محدود باشند، بسیار  (اقلیم، خاك و

مناسب هستند که در مطالعات داخلی نیز قابل مشاهده 
  است.

: با وجود اهمیت منابع ژنتیکی، دارویی و تزیینی -
مواد زیستی براي تامین کاالهاي ژنتیکی، دارویی و 

سازي گیاهان دارویی تزیینی، مطالعات اندکی از نقشه
ن زمینه در مطالعات سفانه در ایأ). مت7وجود دارد (

 داخلی موردي مشاهده نشد. 

  
  خدمات زیستگاهی

 خدمت اکوسیستمی حفظ چرخه حفظ چرخه زندگی: -
) عبارت TEEB )2010زندگی با توجه به تعریف 

فیزیکی که  هاي محیط زیست دسته ویژگی است از آن
. )37( کند ها را حمایت می چرخه زندگی گونه

سازي مطلوبیت زیستگاه این خدمت با مدل سازي نقشه
هاي وروري براي پذیر است. دادهبراي یک گونه امکان

ها،  هاي مطلوبیت زیستگاه شامل توزیع گونه مدل
هاي خاك، متغیرهاي اقلیمی و توپوگرافیک،  ویژگی

سازي مطلوبیت  پوشش اراضی است. مدل کاربري/
هاي  زیستگاه شامل رویکردهاي متفاوت از مدل

تر است. در  هاي ترکیبی سادهشاخص پیچیده آماري تا
مطالعات داخلی این خدمت در قالب ارزیابی 

 ). 34مطلوبیت زیستگاه مورد توجه قرار گرفته است (

سازي  این خدمت در قالب نقشه حفظ تنوع ژنتیکی:
طوالنی در علوم  نقاط داغ تنوع زیستی پیشینه نسبتاً

مطالعات ریزي حفاظت دارد. تاکنون مدیریت و برنامه
سازي حفظ تنوع ژنتیکی به نقشه داخلی صریحاً

سازي  هاي مورد استفاده براي نقشهاند و روش نپرداخته
ها و مناطق تحت حفاظت تنوع زیستی، زیستگاه گونه

هاي مورد در این زمینه مورد توجه است. از روش
بندي مناطق تحت استفاده در انتخاب و اولویت

سازي  گوریتم مذابتوان کاربرد الحفاظت می
) را نام برد. 32( 1) و مدل کپس19شده ( سازي شبیه

هاي ورودي مورد نیاز نقشه پراکنش جانوران از داده
ها موجود نیست و باید است که در مورد اغلب گونه

 تهیه شود.

  
  خدمات تنظیمی

دسته  کنترل فرسایش از آن کنترل فرسایش: -
شود. با سازي مینقشه خدماتی است که معموالً

سیما یا حوزه  گیري این خدمت، توان زمین اندازه
  توان تخمین زدکه در آبخیز در حفظ خاك را می

کل تابعی از پوشش گیاهی، توپوگرافی و قابلیت 
سازي و  فرسایش خاك است. مطالعات بسیاري از مدل

اگو  سازي کنترل فرسایش وجود دارد براي مثال نقشه
) را 2009و همکاران () و نلسون 2008و همکاران (

. در مطالعات داخلی با )27و  10( توان نام برد می
هاي  عنوان مثال از مدل سازي این خدمت بههدف کمی

هاي فاقد آمار و اطالعات ) درحوضهWEPP )2مدل 
دو  Wetspaو  SWATهاي مدلاستفاده شده است، 
سازي  شناختی و با قابلیت شبیهمدل با ماهیت آب

 GISها با  رسوب هستند که هماهنگی آنفرسایش و 
 ). 1( ها افزوده است بر کارایی آن

                                                
1- Conservation Assessment and Prioritization 
System (CAPS) 
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با  : این خدمت معموالًتعدیل وقایع شدید -
پوشش  سازي توان انواع مختلف کاربري اراضی/ مدل

اراضی در کاهش ریسک سیالب داخلی تخمین زده 
سازي تعدیل ها در نقشهترین تالششود. متداول می

هایی براي تخمین ظرفیت شاخصسیالب استفاده از 
عنوان تابعی از پوشش  محاسبه شده نگهداري آب به

تر  هاي پیچیدهگیاهی دائمی و نوع خاك است. روش
سیالب، اطالعات رواناب،  بینی بزرگیبراي پیش

شناسی، خاك، پوشش گیاهی و  توپوگرافی، زمین
) که در مطالعات 25( گیردکار می هاعمال مدیریتی را ب

 ).18شود (داخلی نیز مشاهده می

سازي خدمت تنظیم اقلیم  نقشهتنظیم اقلیم:  -
ترین  هاي نماینده وابسته است. سادهبه شاخص معموالً

سازي  هاي مربوط، کمیسازي شاخصرویکرد نقشه
ذخایر کربن خشکی در پوشش گیاهی و خاك است. 

توان به تخمین جریان کربن تر میهاي پیچیده از مدل
غییر در ذخایر کربن به دنبال یک تغییر در کاربري یا ت

هاي  اراضی یا مدیریت سرزمین اشاره کرد. مدل
سازي این خدمت بیش از سایر پردازشی براي کمی
ترین سطح، روند. در سادهکار می خدمات اکوسیستم به

هاي پوشش اراضی و ذخایر روابط موجود میان تیپ
) که با 27روند (میکار  کربن براي تخمین کربن کل به

گیري میدانی کربن کل پوشش اراضی استفاده از اندازه
زمین، و منابع مختلف (بیوماس سطح و زیرمختلف 

تر  هاي پیچیدهشوند. مدلخاك و پوده) واسنجی می
تغییرات ساالنه ذخیره کربن را با روابط میان خاك، 

کنند. یک سازي میاقلیم و رشد پوشش گیاهی شبیه
سازي گردش کربن جایگزین براي نقشه رویکرد

با تصاویر ) NPP( خشکی، تخمین تولید اولیه خالص
سنجش از دور است. این فن هنگام لزوم براي 

). 29کار رفته است ( سازي تغییرات ذخایر کربن به نقشه
مطالعات داخلی در زمینه ترسیب کربن تنها به بحث 

 سازي در مقیاس محلی پرداخته و مطالعات کمی
   ).28توان یافت ( سازي این خدمت میمحدودي از نقشه

افشانی و اهمیت آن براي  فرایند گرده افشانی: گرده -
ها به خوبی مطالعه شده است، اما این خدمت  انسان

 با مقیاس محلیهاي خاطر نیاز به داده به احتماالً
شود. استفاده از پوشش اراضی و سازي نمی نقشه

ها و محصوالت  افشان گرده کاربري اراضی، زیستگاه
سازي این  ترین رویکردها براي نقشه کشاورزي متداول
). در مطالعات داخلی تاکنون اقدامی 7خدمت هستند (

  سازي این خدمت صورت نگرفته است. در مورد نقشه
: در مرور منابع تنها در یک مورد کنترل زیستی -

هاي اولیه تراکم آفت  خدمت کنترل زیستی با داده
اساس مرور منابع  ). بر33سازي شده است ( نقشه

اي در این زمینه در ایران انجام شده، تاکنون مطالعه
 انجام نشده است.

  
  خدمات فرهنگی 

: خدمت اکوسیستمی شناختی اطالعات زیبایی -
عنوان لذتی که افراد از مناظر  اطالعات زیباشناختی به

سیماها دریافت  زیباي حاصل از مناطق طبیعی و زمین
سازي این خدمت  ). نقشه37شود ( کنند، اطالق می می

 هایی بر روي ترجیحاً از طریق پرسشنامه یا مصاحبه
هاي سیماي سازي جذابیتفردي یا از طریق نقشه

سازي این شود. در زمینه نقشه سرزمین انجام می
خدمت مطالعات اندکی در ایران صورت پذیرفته است 

سازي شامل نقشههاي مورد استفاده براي  که داده
هاي در ارتباط با مناظر طبیعی مهم یا سایر  موقعیت
 ).30سیما است ( هاي زمین ویژگی

از بین  هایی براي تفرج و اکوتوریسم: فرصت  -
نظر بیش از سایرین در  خدمات فرهنگی خدمت مورد

 که نسبتاً خاطر این سازي شده است به ایران نقشه
براي محاسبه هاي زیادي شود و روشراحت کمی می



 و همکاران زهرا اسدالهی
 

117 

هاي مورد استفاده متنوع ها وجود دارد. روش ارزش آن
بوده اما اغلب مختص موقعیت مورد مطالعه هستند که 

ماهینی و همکاران  توان به سلمان عنوان نمونه می به
) اشاره نمود. قابلیت دسترسی و پوشش اراضی 2010(

هاي ارزیابی توان گردشگري  متغیرهاي مهمی از مدل
 ).32( گیرند ه این خدمت را اندازه میهستند ک

هاي اندکی از  : مثالاشتیاق براي فرهنگ و هنر -
این خدمت اکوسیستمی در مرور منابع دیده شد که 

و  است بر ارزش میراث فرهنگی تاکید داشته عمدتاً
اند. در این مورد نیز کاربري اراضی و  کیفی بوده

). در 40هاي ورودي اولیه هستند (پوشش اراضی داده
سازي این خدمت مورد  تر نقشه مطالعات داخلی کم

 توجه قرار گرفته است. 

  
  گیري نتیجه

منظور ادغام مفهوم خدمات اکوسیستم در  به
سازي  گیري مدیریت سرزمین، نقشهمباحث تصمیم

عنوان یکی از نیازهاي عمده  خدمات اکوسیستم به
سازي هر یک از خدمات نیاز  شود. نقشه محسوب می

ها و اطالعات پایه دارد که براي اغلب  برخی دادهبه 
سازي  مناطق کشور ما وجود ندارد. براي مثال نقشه

هاي میزان  خدمت ذخیره و ترسیب کربن نیازمند داده
کربن موجود در چهار منبع ذخیره کربن شامل زیتوده 
روزمینی، زیتوده زیرزمینی، خاك و ماده آلی مرده 

انجام شده در این راستا سفانه مطالعات أاست که مت
گیري و مطالعات آزمایشگاهی در مقیاس  شامل اندازه
هیت مکانی به خود نگرفته مانده و هرگز ما محلی باقی

ارگیري نتایج آن در مباحث ک ه، ببنابرایناست. 
ریزي مکانی و مدیریت سرزمین که اغلب در  برنامه

ممکن است. پذیرد، غیر اي صورت می مقیاس منطقه

ن، نواحی تولید کشاورزي به تفکیک گونه در همچنی
اي موجود  نقشه کاربري اراضی در مقیاس منطقه

سازي را با مشکل مواجه  یند نقشهآنیست و این امر فر
گیري کرد که کمبود  توان چنین نتیجه سازد. می می
سازي خدمات  ترین مشکل نقشه هاي پایه، اصلی داده

  ود.ش اکوسیستم در کشور ایران محسوب می

 
  هاي ترویجی رهیافت

کارگیري مفهوم  هسازي و ب در حال حاضر کمی
هاي عمده علم  خدمات اکوسیستم یکی از چالش

ریزي کاربري اراضی و مدیریت سرزمین است.  برنامه
براي حرکت از مباحث بنیادین و نظري مدیریت 

سازي کاربردي خدمات اکوسیستم،  اکوسیستم تا نقشه
منظور توسعه  نیاز است. بهمورد هاي مکانی  داده

خدمات اکوسیستمی  راهبردهایی براي حفظ موجودي
ها  سازي نواحی کلیدي عرضه آن در آینده، نقشه

ریزي جهت تهیه پایگاه داده  و برنامه ضروري است
خدمات اکوسیستم در کشور  از مناسب براي هر یک

شود.  ین قدم در این راه محسوب میعنوان اول ایران به
با مقیاس  دار و ، باید مطالعات میدانی هدفنبنابرای

براي دستیابی به این هدف طراحی  اي منطقه مناسب
با  کاربري اراضی نقشه شود. تالش در جهت تهیه

رزي مناطق تحت کشت محصوالت کشاو سازي وارد
با جزئیات  شناسی خاكتهیه نقشه به تفکیک گونه، 

مقیاس  درذخیره کربن  میزانورد مکانی از آبرکافی، 
داده مکانی مربوط به پراکنش  همچنین تهیهو اي  منطقه

در راستاي تهیه جزء موارد داراي اولویت  جانوران
    . شوند محسوب میپایگاه داده 
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Abstract1 
Background and Objectives: One of the first questions that must be answered towards integrating 
the concept of ecosystem services (ESs) into the land use planning, environmental impact 
assessment (EIA), protected areas choosing and moving towards paying for ESs (PESs) is that how 
can ESs be visualized and what information is needed for mapping ESs in Iran? ESs maps are an 
important tool for decision-makers and enable them to locate areas of conservation value due to the 
high supply of services. On the other hand, in order to achieve sustainable development, it should be 
clearly specified what services and where they are produced then it would be possible to manage and 
monitor the level of services supply. In this research, the methods and data types used in ESs 
mapping and Iran's condition are investigated in this regard. This should be checked that current 
conditions of Iran what information is needed to map ESs and which of this information is available 
or isn’t available.  
 
Materials and Methods: In order to review the data sources in mapping ESs in Iran an analytical 
framework was used based on several criteria for reviewing different methods and their data 
requirements for mapping ESs. The criteria include the type of ESs (provision, regulation, cultural, 
habitat), the availability of data sources (primary and secondary), data types (ecological data,  
socio-economic data, or a combination of both), and finally, methods of mapping ESs.  
 
Results: Findings showed no direct study of mapping ecosystem services in Iran, up to the time of 
this study. Other studies that ultimately achieved maps of ecosystem were disperse and focused on 
outputs other than services. Our synthesis revealed that the frequently used data in this regard 
included land use/land cover, topography maps and vegetation cover index. The scales of these maps 
were 1:50000, in some cases 1:100000 or necessarily 1:250000 with different pixel sizes and 
reference systems which cause problem in mapping process. We found that regulating services were 
the most commonly mapped followed by provisioning services. No study on mapping regulating 
ecosystem services such as pollination and biological control were found for Iran.  
 
Conclusion: We conclude that the spatial data is needed to move from fundamental and theoretical 
topics of land use management toward applied ecosystem services mapping. Future studies should be 
designed such that the required data base is produced for relatively correct mapping of ecosystem 
services in Iran. 
 
Keywords: Ecosystem Services, Land Use Management, Mapping   
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