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The natural environment is one of the most valuable properties of the human being, but its 
real cost has not been recognized yet. Therefore, the valuation of natural ecosystems that 
provide various social, cultural and environmental services to urban fabric collections has 
received special attention in recent years. In this study, after a review of valuation systems of 
cultural services in several countries, as well as exploratory interviews with relevant experts 
and researchers in Iran, some criteria, sub-criteria, and indicators for valuing cultural services 
have been suggested by applying Delphi method. After studying the available resources and 
reviewing the interviews 5 main indexes with 17 sub-indexes and 56 indicators were extracted 
and introduced for evaluation of cultural services of natural ecosystems. Five main indexes 
include aesthetic, outgoing, cultural, spiritual, and education. These indexes have sub-indexes 
named diversity of perspectives, natural life, specific species and protection significance 
for the aesthetic index. An outgoing index has two sub-indexes namely natural parks and 
entertainment facilities. Cultural indexes have five sub-indexes namely historical sites, cultural 
heritage, nature as an intuition source for an artistic activities, religious locations, and cultural 
occurrences. A spiritual index has only one sub-indexes named religious beliefs. Eventually, 
education index has five sub-indexes namely knowledge about an ecosystem, traditional 
knowledge, knowledge management, knowledge of stakeholders and experiencing nature. It 
is possible to identify criteria and indicators and match them with cultural values in planning. 
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  چکيده

ارزشمندی هستند که  یهاهیسرمامحیطی در جهان کنونی به مثابه منابع زیست
 یگذار ارزشبنابراین  اقعی آن تاکنون شناخته نشده است.ارزش و
محیطی های طبیعی که خدمات مختلف اجتماعی، فرهنگی و زیستاكوسیستم

اخیر مورد توجه  یهاسال، در کنندمیشهری فراهم  یهابافترا برای مجموعه 
ارزیابی خدمات  یهانظامقرار گرفته است. در این مطالعه با مرور  یاژهیو
و خبرگان  نظرانصاحبمصاحبه اکتشافی با  طورنیهمهنگی در چند کشور و فر 

 ییهاشاخصو  ارهایرمعیزمرتبط در ایران و با استفاده از روش دلفی، معیارها، 
طبیعی ایران تدوین شده است.  یهاستمیاكوسبرای ارزیابی خدمات فرهنگی 

 ۵۶زیرمعیار و  ۱۷، معیار ۵، هامصاحبهپس از مطالعه منابع موجود و بررسی 
های طبیعی استخراج و شاخص برای ارزیابی خدمات فرهنگی اكوسیستم

، فرهنگی، یگردبوم، تفرج و یشناختییبایزمعیار اصلی شامل  ۵. شدندمعرفی 
 طبیعی با ارزش معنوی و معیار یادگیری و آموزش یهادهیپدو  هاتیسا

، حیات طبیعی، اندازهاچشم تنوع یارهایرمعیز یشناختییبایز. معیار هستند
. برای معیار تفرج و را شامل شده استمعین و اهمیت حفاظتی  یهاگونه
شده  گرفته نظر درطبیعی و امکانات طبیعی  یهاپارک یارهایرمعیز یگردبوم

تاریخی، میراث فرهنگی،  یهاتیسا یارهایرمعیزاست. معیار فرهنگی نیز با 
فرهنگی  یدادهایرومذهبی و  یهامکاننری، ه یهاتیفعالطبیعت منبع الهام 

طبیعی با ارزش معنوی با  یهادهیپدو  هاتیسااست. معیار  شدهتعریف 
 شامل اریرمعیز ۵ یادگیری و آموزش با تینها درباورهای مذهبی و  اریرمعیز

نفعان و ، دانش سنتی، مدیریت دانش، آگاهی و دانش ذیبومستیزدانش 
 ارهایرمعیزیک از این  . همچنین برای هراندشدهاخته در طبیعت شن یگر تجربه

  استخراج شده است. ییهاشاخصشده انجامبا توجه به مطالعات 
  گذاری فرهنگیاکوسیستم، خدمات فرهنگی اکوسیستم، ارزش ها:واژهکلید
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  مقدمه
در قرن بیست و  هادولتفراروی  یهاچالش نیمهمتریکی از 

شده ارایهمحیطی و درک نادرست از خدمات زیست یهابحرانیکم، 
ین منظور، رویکردهای مدیریت ه اب .[2	,1]است هاستمیاکوستوسط 

اکوسیستمی در منابع طبیعی با تاکید بر توسعه پایدار، ضروری 

خدمات اکوسیستمی به نحو بهتری که  شودیماست و سبب 
مستمر از منابع طبیعی نیازمند  یبردار بهره .[3]دنمشخص شو

شناخت توان اکولوژیک و تعیین شایستگی در هر محیطی است و 
تا از طریق استفاده از  دهدیماین شناسایی در درازمدت اجازه 

و از شده امکان استفاده از منابع فراهم یز یربرنامهمدیریت بهینه و 
ارزیابی توان اکولوژیک  .[4]جلوگیری شود ستیزطیمحتخریب 

یندی است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با آفر 
همگام با طبیعت را فراهم سازد. درواقع این  یاتوسعهطبیعت، 

منطبق با توسعه  یابرنامهبه  یابیدستارزیابی گامی موثر برای 
ارزیابی خصوصیات اکولوژیک در هر  پایدار است، زیرا شناسایی و

مطابق با طبیعت را  یاتوسعه یهابرنامهمنطقه، تدوین صحیح 
  .[5]کندیمفراهم 

و مراتع  هاجنگلمحیطی در جهان مانند حفاظت از منابع زیست
اساسی انسان قرار بگیرد، بنابراین  یهاتالشباید در زمره 

فرهنگی و  مراتع که خدمات مختلف اجتماعی، یگذار ارزش
، کنندمیشهری فراهم  یهابافتمحیطی را برای مجموعه زیست

امروزه  .6]‐[8قرار گرفته است یاژهیواخیر مورد توجه  یهاسالدر 
در حاشیه شهرها  هاجنگلطبیعی مانند مراتع و  یهاگاهتفرج

ل یمنابع برای مسا نیتردسترسارزش دوچندانی دارند، زیرا در 
 ینیبشیپو  ندیآیم شماربهردم هر شهر تفرجی و تفریحی م

گاهی و اوقات فراغت مردم، کاری است که با وجود نیازهای تفرج
  .[10	,9]علت ضرورت باید انجام گیرددشواری، به

تغییرات اکوسیستم  ینیبشیپمتعددی برای  یهابرنامهدر دنیا 
ارایه شده است که در این بین، اکوسیستم هزاره، یکی از 

ای ها است. اکوسیستم هزاره، برنامهاین برنامه نیترمعروف
های اخیر و مطالعاتی است که به تغییرات اکوسیستم در دهه

 ۲۰۰۱پردازد. این برنامه در سال بینی تغییرات آنها در آینده میپیش
نتایج اولین مطالعه  ۲۰۰۵با حمایت سازمان ملل شروع و در سال 

یعی زمین منتشر شد. اکوسیستم چهارساله چپاول انواع منابع طب
مجموعه فوایدی که انسان از  عنوانبه هزاره، خدمات اکوسیستم را
کند و آن را به چهار دسته آورد تعریف میاکوسیستم به دست می

کرده بندی خدمات حمایتی، تامینی، تنظیمی و فرهنگی طبقه
بندی ارتباط میان این نکته قابل توجه در این طبقه .[11]است

ای که شاید تفکیک کامل این خدمات از گونهبهاست، خدمات 
  .[12]یکدیگر دشوار باشد

هایی است که از طریق آنها زندگی خدمات اکوسیستم، مکانیزم
پنهان به  صورتبهشود و اغلب و یا حفظ مییابد میمردم بهبود 

. برای نمونه، از جمله شودیمانسان و محیط اطراف آن ارایه 
در کاهش  آنهابه نقش  توانیم هاجنگلسیستمی خدمات اکو

آلودگی هوا، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش تنوع زیستی 
گیاهی و جانوری و تولید چوب اشاره کرد، ولی برخی خدمات آن 

زیرزمینی  یهاآب یهاسفره، تامین لغزشنیزممانند جلوگیری از 
ر دهه اخیر نقش دارند، د طیمحشدن و ترشح موادی که در مفرح

 هاانسانبه اثبات رسیده است که این خدمات در گذشته برای 
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	,13]مغفول مانده بودند ه خدمات یدر نتیجه درک ارا .[14
اکوسیستمی متکی بر تجزیه و تحلیل کلیه خدمات اکوسیستم و 

. اهمیت این امر هنگامی خود را استشناخت مرزهای سیستم 
های نظری چارچوب ز بحثدهد که هدف، عبور ابیشتر نشان می

کارگیری رویکرد اکوسیستمی هعملیاتی و ب یز یربرنامهمفهومی، به 
  .[15]در جهان واقعی باشد

در این بین یکی از مهمترین خدمات اکوسیستم که متاسفانه در 
توجه کمتری به آن شده است، خدمات فرهنگی اکوسیستم  ایران
به خدمات  که (CES) خدمات فرهنگی اکوسیستم .[16]است

غیرفیزیکی یا ناملموس اکوسیستم نیز مشهور هستند، به منافع 
شناختی، معنوی، روحی، روانی و دیگر منافع غیرمادی که زیبایی
 .[17]شوند، اشاره داردمند میها از تماس با اکوسیستم بهرهانسان

زیرمجموعه برای خدمات فرهنگی اکوسیستم  ۹اکوسیستم هزاره، 
شناسی، تفریح و اکوتوریست، تنوع زیباییهای شامل ارزش

های معنوی و مذهبی، فرهنگی، ارزش میراث فرهنگی، ارزش
های آموزشی، روابط اجتماعی، الهام و های دانش، ارزشسیستم

  .[12]استکرده حس مکان شناسایی 
ها، اغلب ارزش بسیار زیادی کارکردها، کاالها و خدمات اکوسیستم

علت عدم امکان محاسبات کمی و دقیق در هاما متاسفانه ب ،دارند
کالن، توجه کافی به آنها  یهایگذار استیسو  هایر یگتصمیم
شود. عدم درک صحیح از کارکردها و خدمات تولیدشده توسط نمی

. شودیمها، خطری جدی برای جامعه محسوب اکوسیستم
گذاری اقتصادی باشد، ابزاری نباید ارزش که لزوماً  یگذار ارزش

های گیری بین گزینهاست که اطالعات مفیدی را برای تصمیم
  آورد.مختلف برای مدیران فراهم می

های مدونی که امکان تاکنون در ایران معیارها و شاخص
بوم ویژه گذاری خدمات فرهنگی اکوسیستم را براساس زیستارزش

که پژوهشی مطالعه ایران فراهم آورد، تعریف نشده است. در این 
طور اختصاصی خدمات در زمینه خدمات اکوسیستم و به جدید

 یهاشاخصفرهنگی اکوسیستم است، معیارها، زیرمعیارها و 
گذاری خدمات فرهنگی اکوسیستم براساس و ارزش یر یگاندازه

نظران مرور اسناد و منابع خارجی و همچنین مصاحبه با صاحب
طراحی و ن ایراسازی آنها با شرایط موجود در داخلی و مطابقت

  است.شده تدوین 
  مروری بر پیشینه مطالعه

 مطالعاترویکردهای موجود به خدمات فرهنگی اکوسیستم در 
سازی، چارچوب جامعه مختلف در اشکال متفاوتی چون ابزار مدل

های ادبیات موضوع آمده است. برخی از این و یا پایگاه داده
فرهنگی به خدمات  یهامجموعهمنظور بررسی زیر رویکردها به

خدمات  یهاتیاولو یر یگاندازهبرای . برخی دیگر نیز اندآمدهوجود 
اند. در فرهنگی نسبت به سایر خدمات اکوسیستم شکل گرفته

ادامه مهمترین رویکردهای مرتبط با ارزیابی خدمات فرهنگی 
  اکوسیستم معرفی خواهند شد.

  

  (SOIEVS) رویکرد ارزیابی اجتماعی خدمات اکوسیستم
برای عنوان ابزاری یکرد ارزیابی اجتماعی خدمات اکوسیستم بهرو

شده از های فرهنگی درکسازی ارزشبرداری و کمیارزیابی، نقشه
های غیرمادی خدمات اکوسیستم طراحی شده است. این ارزش

نفع که بر مبنای نگرش و ترجیحات های مختلف ذیبرای گروه
توانند تجزیه و اند میهخود نسبت به استفاده عمومی متمایز شد

تحلیل شوند. رویکرد ارزیابی اجتماعی بر ابزار پیمایشی برای 
های امکانات های مربوط به اولویتآوری و ارزیابی دادهجمع

رفاهی محیط زیست تکیه دارد. رویکرد ارزیابی اجتماعی خدمات 
های شاخص) ای کمی (ارزشنقطه ۱۰اکوسیستم یک استاندارد 

های فضایی و غیرفضایی های اجتماعی، از ترکیب پاسخبرای ارزش
است که خصوصیات استاندارد کرده های پیمایشی ایجاد با بررسی

محیط زیست زمینه، مانند فاصله دسترسی تا آب و پوشش غالب 
توان در های شاخص را میکند. این ارزشزمین را محاسبه می
تاثیر بسترهای  ردنکهای پیمایشی برای پیدادرون و میان زیرگروه

  .[18]کرداجتماعی در ارزیابی خدمات اکوسیستم مقایسه 
  و همکاران چانرویکرد 
بازاندیشی "در سندی با عنوان  ۲۰۱۱و همکاران در سال  چان

های دادن و هدایت بهتر ارزشمنظور نشانخدمات اکوسیستم به
بندی خدمات چارچوبی را به منظور گسترش طبقه "فرهنگی

های بومی، نویسندگان با تمرکز بر گروه .[19]کردندایجاد فرهنگی 
های اجتماعی و تر از دیدگاهای گستردهسازی مجموعهیکپارچه
	های ارزیابی را پیشنهاد دادند.تکنیک

  

  (Sound	Puget)رویکرد موسسه پوگت سوند 
این موسسه و دانشگاه استنفورد، فرآیندی را برای انتخاب 

نی مرتبط با مدیریت منابع طبیعی توسعه های رفاه انساشاخص
دادن آنچه که نویسندگان این هایی نیز برای نشاناند. شاخصداده

شامل روانی، فیزیکی، فرهنگی،  "شش حوزه رفاه انسان"پروژه آن را 
اند، توسعه داده شده است. اجتماعی، اقتصادی و حکومتی نامیده

گاه در منابع ملی و ها یک از این شاخص های مربوط به هرداده
به یک  . با این حال، معموالً هستندای قابل دسترس گاه منطقه

مطالعه پیمایشی از خانوارهای محلی ساکن و یا تجزیه و تحلیل 
  .[20]های موجود نیاز داردمستقل از داده

 

	of	Department)رویکرد شهرهای سبز دانشگاه واشینگتن 

Ecology,	State	of	Washington)	
داری شهری و شهر سبز دانشگاه واشنگتن ه مطالعاتی جنگلگرو

تی اداری ایاالت متحده، مطالعبا همکاری خدمات جنگل
ای از خدمات فرهنگی شناختی را در ارتباط با مجموعهجامعه

اند. این گروه مطالعاتی یک موجود در مناطق شهری انجام داده
اند که ایجاد کردهکتابخانه از مقاالت منتشرشده در مجالت مختلف 

این پایگاه داده، شهرهای سبز دانشگاه واشنگتن نامیده شده است. 
که تیم مطالعاتی است شده نشریه شناسایی ۲۰۰۰این پایگاه شامل 

شده از یک از این نشریات را در موضوعی مشتق اند هرتوانسته
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بندی کنند. این پایگاه انواع موضوعات فرهنگی و اجتماعی طبقه
ها و مطالعات موردی مرتبط با خدمات روی روش لعاتی عمدتاً مطا

  .[21]های شهری متمرکز استفرهنگی اکوسیستم در حوزه
  رویکرد ترکیبی

ای پیوسته از رویکردهای مورد رویکرد ترکیبی درواقع مجموعه
شده و هیشناسی خدمات فرهنگی ارا، گونه۱بررسی است. در جدول 

. هر سطر، اندک سطح آورده شدههای مشابه در یبندیدسته
گیرند از خدماتی را که در یک دسته مشابه قرار می یامجموعه
شده در دو یا چند دهد. در برخی موارد خدمات اشارهنشان می

رویکرد با هم مشابه هستند. در موارد دیگر، خدمات مشابه در 
. خدمات فرهنگی اندشدهتثبیت  یتر گسترده یهایبنددسته
مختلفی از خدمات را پوشش  یهاگونه، ۱شده در جدول هیارا
پوشانی دارند. بنابراین با یکدیگر هم آنهادهد که بسیاری از می

خدمات مشابه در یک ردیف، برای ایجاد یک لیست جامع از 
گیری رویکرد ترکیبی شامل خدمات فرهنگی اکوسیستم و شکل

اند. لیست نهایی فرد، با یکدیگر ادغام شدهتمام خدمات منحصربه
یک از آنها تعاریف  ه شده که در جلوی هریارا ۲خدمات در جدول 

  هر یک از رویکردهای باال آورده شده است.
  های خدمات فرهنگی اکوسیستمشاخص

های به منافع غیرمادی همچون ارزش خدمات فرهنگی عمدتاً 
 هایتواند به روششود، اما میاطالق می یشناختییبایزمعنوی و 

های مورد استفاده برای بسیار متفاوتی بیان شود. شاخص
 گذاری و تجزیه و تحلیل فضایی خدمات فرهنگی عمدتاً ارزش

تری برای های بیشتر و متنوعاقع تعداد شاخصو. درهستندمتنوع 
این خدمات نسبت به سایر خدمات اکوسیستم وجود دارد. در 

گی مختلف شده برای خدمات فرهنهیهای اراشاخص ۳ جدول
  شده است.آورده 

  مطالعه میدانی
شده با شرایط ایران های استخراجمنظور بررسی مطابقت شاخصبه

برای های مناسب و همچنین استخراج معیارها و شاخص
های اکتشافی با گیری خدمات فرهنگی اکوسیستم، مصاحبهاندازه
است. طیف شده از خبرگان این حوزه انجام نفر  ۷

زیست،  ان شامل فعاالن فرهنگی در عرصه محیطشوندگمصاحبه
کارشناسان میراث فرهنگی و پژوهشگران حوزه توسعه پایدار 

ها و استخراج معیارها و سازی مصاحبه. پس از پیادههستند
 یهادگاهیدهای خدمات فرهنگی اکوسیستم، نظرات و شاخص
 ۱ شکلکه در شدند بندی در سه بخش دسته شوندگانمصاحبه
  .شودیمداده  نشان
ها، اهمیت ماهوی و وجودی منظور از ارزشمطالعه  در این

شوندگان است. همچنین های طبیعی از دید مصاحبهاکوسیستم
ها در یک ثیرات عینی اکوسیستمامنظور از کارکردها، عملکرد و ت

 هاییظرفیتفرهنگی بالقوه نیز آن  هایظرفیتجامعه و منظور از 
 ریزیبرنامهشوندگان اگر برای تقویت آنها هاست که از نظر مصاحب

و کارکردهای فرهنگی  هاارزشباعث تقویت  تواندمی، شود
  .)۱(شکل  اکوسیستم شود

  

 مقایسه رویکردهای ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم) ۱ جدول
  شهرهای سبزرویكرد   رویكرد پوگت سوند  و همكاران چانرویكرد  رویكرد ارزیابی اجتماعی خدمات اكوسیستم

  شهرهای قابل زندگی    شناسیزیبایی  شناختیارزش زیبایی
        ارزش تنوع زیستی
  مفهوم مکان و دلبستگی با آن  هویت مکان  هویت، محل/میراث  ارزش فرهنگی
  اقتصاد محلی  شغل و صنعت  مواد  ارزش اقتصادی
        ارزش آینده
        ارزش تاریخی
      موجودیت، محل/میراث  ارزش ذاتی

  کار و یادگیری  ارتباطات  اشتغال و دانش  رزش یادگیریا
  سالمتی و فیزیولوژی      ارزش حفظ زندگی
        ارزش تفریحی
  مفهوم مکان و دلبستگی با آن    معنوی  ارزش معنوی
  درمان و بهبودی  تندرستی ذهنی    ارزش درمانی

  ی اجتماعیهاتوانایی  نظارت، خانواده و اجتماعات قوی  سرمایه اجتماعی و انسجام  
  زندگی فعال  ورزش  فعالیت  
  سالمت روانی و عملکردی  احساسات مثبت    
  های امنخیابان      
  کاهش خطر      
  جرم و امنیت عمومی  اعتماد    
      گزینه (حق انتخاب)  
      الهام  
    دسترسی به مواد غذایی محلی    
    خطردسترسی به آب، غذا و هوای بی    
    رخدادهای فرهنگی    
    ایت شغلیرض    
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 رویکرد ترکیبی خدمات فرهنگی اکوسیستم) ۲ جدول
  تعریف  خدمات فرهنگی
  غیرهاندازها، صداها، بوها و مناظر، چشم  شناختیارزش زیبایی

  غیرهها، زندگی گیاهی و تنوعی از حیات وحش، ماهی  ارزش تنوع زیستی
  ها و روش زندگی اجداد و گذشتگانخرد و دانش، سنتجایی برای ادامه و انتقال   میراث فرهنگی، هویت و ارزش مکان

  .و یا معامله شود کننده، مصرفآوریخواه توسط جمع ،شودآوری مواد غذایی و مواد دیگر نسبت داده میاغلب به تغذیه و جمع  ارزش اقتصادی
  تجربه طبیعت توسط نسل آینده  ارزش آینده
  اریخ طبیعی یا انسانیهای طبیعی و اشیایی با تمکان  ارزش تاریخی

  گیری از ارزش بدون تجربه واقعیارزش درونی طبیعت یا داشتن حق انتخاب بهره  ارزش ذاتی و حق انتخاب
  یادگیری درباره طبیعت از طریق مشاهدات علمی و یا آزمایش  ارزش آموزش، ارتباطات و کار

  ای بازضهای تفریحی در فایجاد فعالیت  ارزش تفریحی
  تکریم و احترام معنوی، مذهبی و یا روحانی به طبیعت  ارزش معنوی
  هایی برای فعالیت بدنی و ورزشفرصت  ارزش درمانی

  های اجتماعیایجاد جوامع و گروه  ارزش سرمایه و انسجام اجتماعی
  بازداری از جرم و آگاهی جمعی از ایمنی عمومی  جرم و ارزش امنیت عمومی

  سالمت جسمی و بهبودی از آسیب یا بیماری یارتقا  فعالارزش سالمتی و زندگی 
  های طبیعیکاهش خطر فیزیکی آسیب بدنی از طریق زیرساخت  ارزش کاهش خطر

  های روانی و استرسها و بیماریدرمان وضعیت  ارزش سالمت روانی و ظرفیت
  شدههای معمول برداشتبودن گونهدر دسترس  دسترسی به مواد غذایی محلی

  بودن آب آشامیدنی سالم، مواد غذایی و هوای پاکدر دسترس  خطررسی به آب، غذا و هوای بیدست
  های فرهنگی وابسته به منابع طبیعیمشارکت در فعالیت  رویدادهای فرهنگی
  های طبیعیهای در مورد زیرساختها و پاسخ به تصمیماعتماد به کارشناسان دولت در همکاری  اعتماد به حکومت

  اندازگرفتن از تجربه چشمالهام  بخشش الهامارز 
  

 شده برای خدمات فرهنگی اکوسیستمهیهای اراصشاخ) ۳ جدول
  منبع  خدمات فرهنگی  هاشاخص

، امکانات شکار، امکانات تفریحی، هاروی و نشانهمسیرهای پیاده
  های تاریخیها، سایتیادبودها، بزرگداشت

	[22]و همکاران پلینینگر  تفریح، شناسیخدمات زیبایی، خدمات معنوی، میراث فرهنگی، هویت

  [23]و همکاران برنت  تفریح و اکوتوریسم، شناسیهای زیباییارزش  هااستفاده از پارک؛ شناسیمنظرهای دارای ارزش زیبایی
	[24]و همکاران براون  معنوی، منظره، تعامل اجتماعی، زیبایی، تفریح  توزیع فراوانی خدمات اکوسیستم

متوسط درصد پوشش درختان ؛ متوسط درصد پوشش درختان در خانه
مساحت ؛ های چوبیمساحت تاالب؛ های آزادمساحت آب؛ در محله
  مساحت جنگل؛ های کشاورزیزمین

  [25]هیتو  ساندر  پوشش گیاهی، کیفیت مناظر، تفریح در فضای باز

  های ارزش اجتماعیشاخص
 حفظ، یادگیری، تاریخی، ادیاقتص، فرهنگی، تنوع زیستیی، زیبای
  درمانی، امرار معاش، معنوی، تفریح، زندگی

 [18]و همکاران شروس

برآورد ؛ اندازهااشتیاق به پرداخت هزینه برای نگهداری مناظر و چشم
  زمان سفر

 [26]و همکاران برکلون  معنوی، الهام، میراث فرهنگی، زیبایی، تفریح

  

  
  دگانشونمصاحبه نظرات تحليل )۱ شکل
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  گیریبحث و نتیجه
معیار  ۵ها، پس از مطالعه منابع موجود و بررسی مصاحبه

های ها و پدیدهگردی، فرهنگی، سایتشناختی، تفرج و بومزیبایی
طبیعی با ارزش معنوی و معیار یادگیری و آموزش برای 

. شدندگیری خدمات فرهنگی اکوسیستم در ایران استخراج اندازه
اندازها، حیات شناختی شامل زیرمعیارهای تنوع چشممعیار زیبایی
. برای معیار استهای معین و اهمیت حفاظتی طبیعی، گونه
های طبیعی و امکانات گردی زیرمعیارهای پارکتفرج و بوم

طبیعی در نظر گرفته شده است. معیار فرهنگی نیز با زیرمعیارهای 
 هامهای تاریخی، میراث فرهنگی، طبیعت منبع السایت

های مذهبی و رویدادهای فرهنگی های هنری، مکانفعالیت
های طبیعی با ارزش ها و پدیدهاست. معیار سایتشده تعریف 

معنوی با زیرمعیار باورهای مذهبی و در نهایت یادگیری و آموزش 
بوم، دانش سنتی، مدیریت دانش، با زیرمعیارهای دانش زیست

اند. در طبیعت شناخته شده گرینفعان و تجربهآگاهی و دانش ذی
یک از این زیرمعیارها با توجه به مطالعات  همچنین برای هر

   هایی استخراج شده است.شاخصشده انجام
 و ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم استمربوط به که  ۴ جدول

ها، نوع ها، نحوه ارزیابی شاخصمعیارها، زیرمعیارها، شاخص
  .دهدارها را نشان میها و زیرمعیشاخص و منبع شاخص

  

  ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم برایجدول نهایی  )۴جدول 

  شاخص  زیرمعیار  معیار
  نوع شاخص  نحوه ارزیابی

گیری قابلیت اندازه
 (کمی و کیفی)

 سازیقابلیت نقشه
عینی/ ساختاری/فکری و 

  فرهنگی

مناظر، ( شناختیزیبایی
اندازها، صداها، بوها و چشم
زیبایی یعنی وحدت در  :غیره)

 عین تکثر (هماهنگی جز و کل)

  هاز انداتنوع چشم

  عینی      اندازتعداد عرصه چشم
 عینی     اندازوسعت عرصه چشم

 عینی     فاصله تا منظره دیدنی
 عینی     نحوه پراکندگی مناظر دیدنی

 عینی     سهولت دسترسی
 عینی     فصل) ۴تنوع اقلیمی (

 طبیعی حیات

 عینی      های طبیعیتنوع اکوسیستم
  عینی     های طبیعیوسعت اکوسیستم

 ساختاری     کاربری اراضی
  عینی     های جانوری و گیاهینوع و میزان گونه
 عینی     های جانوری و گیاهیفاصله تا گونه

  عینی      هامساحت جنگل

  های معینگونه
 عینی      هاسن گونه

  عینی     هاتعداد و تنوع گونه
  عینی     هانحوه پراکندگی گونه

 اهمیت حفاظتی

 عینی      های حفاظتیتعداد لکه
  عینی     های حفاظتیوسعت لکه
  عینی     های تحت حفاظتتنوع یا تعداد گونه
  ساختاری     های حفاظتنحوه و شیوه

ایجاد : گردیتفرج و بوم
یحی و جذب های تفرفعالیت

توریست از طریق عناصر موجود 
 در اکوسیستم

  های طبیعیپارک
  عینی      متر مربع فضای سبز به ازای هر ساکن

 عینی     فاصله تا فضای سبز

 امکانات تفریحی

 عینی      فاصله تا امکانات تفریحی
  عینی     میزان امکانات تفریحی در فضای باز

  عینی     ضای بستهمیزان امکانات تفریحی در ف
  ساختاری     تنوع امکانات تفریحی

جایی برای ادامه و : فرهنگی
ها و انتقال خرد و دانش، سنت

  روش زندگی اجداد و گذشتگان

  های تاریخیسایت

  عینی      تعداد بازدیدکنندگان در یک سال
  عینی     مدت اقامت
  عینی     قدمت

 میراث فرهنگی

  ساختاری     از میراث فرهنگیمیزان آگاهی منطقه 
  عینی      تعداد آثار باستانی

 عینی     نحوه پراکندگی آثار باستانی
  عملکردی     ینییهای آتعداد جشن
 ساختاری     های میراث فرهنگیفاصله از عرصه

  فکری، فرهنگی     کیفیت میراث فرهنگی

دستی طبیعی پتانسیل اقتصادی صنایع    اریساخت 

دستی طبیعی تنوع صنایع    عینی 
 عینی      های جغرافیایی با ارزش فرهنگیوسعت عرصه
  عینی     های جغرافیایی با ارزش فرهنگیتعداد عرصه
  عینی     های جغرافیایی با ارزش فرهنگیتنوع عرصه
  فکری، فرهنگی     های جغرافیایی با ارزش فرهنگیکیفیت عرصه
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  ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم برایجدول نهایی  )۴جدول ه ادام

  شاخص  زیرمعیار  معیار
  نوع شاخص  نحوه ارزیابی

  گیری قابلیت اندازه
 (کمی و کیفی)

 سازیقابلیت نقشه
عینی/ ساختاری/فکری و 

  فرهنگی

 

طبیعت منبع الهام 
  های هنریفعالیت

تعداد محصوالت فرهنگی هنری 
 ، فرهنگیفکری   تولیدشده

  های مذهبیمکان
 عینی   تعداد
  ساختاری    تنوع
  فکری، فرهنگی    کیفیت

 رویدادهای فرهنگی

ها و تعداد یادبودها، بزرگداشت
 عملکردی     های برگزارشده در یک سالجشنواره

  عملکردی    شدههای چاپتعداد کتاب
  ساختاری    تنوع و اصالت رویدادهای فرهنگی
  فکری، فرهنگی    کیفیت رویدادهای فرهنگی

های طبیعی با ها و پدیدهسایت
یک مکان مقدس، : ارزش معنوی

مذهبی و یا معنوی ویژه که 
احساس احترام به طبیعت در آن 
وجود دارد و یا اعتقادات مذهبی 

 تاثیرگذار بر اکوسیستم

  باورهای مذهبی

 عینی   تعداد
 ساختاری   تنوع

فیتکی    فکری، فرهنگی 

یادگیری در : یادگیری و آموزش
مورد محیط زیست از طریق 
  مشاهدات علمی و یا آزمایش

 عینی   تنوع و تعداد  بومدانش زیست
 عینی   تنوع و تعداد  دانش سنتی
نشنحوه تولید، گردش و بازآفرینی دا  مدیریت دانش    ساختاری 

آگاهی و دانش 
  نفعانذی

ناییمیزان آش    فکری، فرهنگی 

گری در تجربه
  طبیعت

 ساختاری   میزان آموزش

  
بررسی و تدوین معیارها و  رسدیمدر انتها باید گفت که به نظر 

فرهنگی در ایران باید در دو مسیر حرکت کند. مسیر  یهاشاخص
اول، گزینش و تدقیق معیارهای پیشنهادی متناسب با هر منطقه 

و یا نواحی ایران الزم است برای نواحی شمال طور مثال است. به
طور جداگانه گزینش و تدقیق معیارها و کویری و مانند آنها به

. با تدقیق و گزینش مناسب معیارها و شودها انجام شاخص
گذاران اقتصادی و و سیاست زانیربرنامههای هر منطقه، شاخص

توسعه  یز یربرنامهبا سهولت بیشتری برای  توانندیمسیاسی 
پایدار در منطقه همت بگمارند. مسیر دوم، تالش در راستای 

فرهنگی مختص سرزمین ایران  یهاشاخصتدوین معیارها و 
است. تنوع اقلیمی و به تبع آن تنوع فرهنگی و اجتماعی اقوامی 

های سو و وجود آموزه بوم ایران مستقر هستند از یککه در زیست
که انسان را نه شکارچی طبیعت عمیق و معرفتی تمدن اسالمی 

خدا و  هبرداری منصف، بلکه او را در قامت خلیفداند و نه بهرهمی
پسندد، زمینه پیشنهاد معیارهایی رساننده طبیعت میبه کمال

  است.کرده مختص ایران را فراهم 

  
  موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. تشكر و قدردانی:
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