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 چکیده

در  یماعاجت یهار ارزشیثأت قیتلف ها،ستمیبر اکوس یانسان یفشارها شیو افزا یاجتماع-یکاکولوژ یایپو یهایستمس یچیدگیبا توجه به پ
کشور،  یاز مقاصد مهم گردشگر یکیعنوان موضوع در ژئوپارک قشم به نیبرخوردار است. ا یادیز یتاز اهم یستمخدمات اکوسجامع  ارزیابی

 نی. در اابدییم یشتریب تی، اهمهای مانگرونظیر جنگل حساس یعیطب یهاستمیاکوس دارایو  ونسکویجهانی ژئوپارک  وانعنثبت شده به
استفاده از . شد یسازژئوپارک قشم نقشه یارزش اجتماع( دوازده SolVES) ستمیخدمات اکوس یمطالعه با استفاده از مدل ارزش اجتماع

خدمات  سازیقشهو ن یابیدر ارز یو اجتماع به تلفیق دانش تخصصیمنجر سازی، و نقشه یمشارکت یابیروش ارز ابزار پرسشنامه و بکارگیری
 های ارزش اجتماعی خدماتو کیفی استفاده شده است. شاخصصورت کمی های عینی و ذهنی بهشد. در این راستا، از شاخص ستمیاکوس

مورد ارزیابی  SolVESافزار شده در نرمبندی انجامصورت کمی در قالب پهنهصورت کیفی در قالب پرسشنامه و سپس بهاکوسیستم ابتدا به
های مختلف ارزش بر اساس درک افراد از ارزشهای سازی شدتنقشه وهای فضایی و اجتماعی نتایج نشان داد که تلفیق داده .قرار گرفت

اعی خدمات اجتم ارزشهایتلفیق  . نماید ثریؤم پایدار کمک های مدیریتیریزی و اجرای برنامهطرح درتواند می میستاجتماعی خدمات اکوسی
های مکان بندیهای اجتماعی در بین ذینفعان مختلف و اولویتیکپارچگی درک عمومی ارزش به دتوانهای سرزمینی، میدادهبا اکوسیستم 

 منجر شود.های اجتماعی خدمات اکوسیستم ها و ارزشدارای جاذبه
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 مقدمه

عنوان یک چارچوب سازماندهی، اکوسیستم بهخدمات 

های های نظری و مفهومی دقیق را برای پیوند سیستمزمینه

کند و منجر به طبیعی در راستای رفاه انسان فراهم می

گیری آگاهانه در مدیریت مناطق طبیعی، چشم تصمیم

(. مفهوم Ma et al., 2019شود )ها میاندازها و اکوسیستم

برای توضیح و درک ارتباط بین  خدمات اکوسیستم

های انسانی و پیچیدگی تخریب محیط زیست استفاده فعالیت

 (. گزارش ارزیابیBendor et al., 2017شود )می

ی را منافعی معرف اکوسیستم هزاره، عموماً خدمات اکوسیستم

 صورت مستقیم و غیرمستقیم ازبه انسان کند کهمی

هار در چ یستمیاکوسخدمات نماید. اکوسیستم کسب می

مات خد ،یو تفرج یشناختبایشامل ز ی،گروه خدمات فرهنگ

هوا،  تیفیک میتنظ ،یمیاقل راتیتغ میمانند تنظ یمیتنظ

آب  دیلشامل تو یدیخدمات تول تروژن،یو ن شیفرسا میتنظ

مانند  یتیو خدمات حما یغذا، دارو و انرژ دیتول ن،یریش

بندی شده ی طبقهمغذد امو ةو چرخ ستگاهیز یسازهمافر

رغم شناخت گسترده علی .(Burkhard et al., 2014) است

در زمینة خدمات اکوسیستم، ارزش اجتماعی این خدمات در 

های خدمات اکوسیستم کمتر مورد توجه قرار ارزیابی

درک شده و  یهاارزش شامل یاجتماع یهاارزشگیرد. می

 هژیوه، بستمیمردم به خدمات اکوسغیر قابل فروش که 

ت نسب حیو تفر یشناسییبای، مانند زیخدمات فرهنگ

 ستا یابیقابل ارز اننفعیمختلف ذ یهاگروه ی، برادهندمی

(Moody, 2016) . 

 یدر طراح یاجتماع هایگنجاندن اطالعات ارزش

 یکردهایاز رو تیحما یمؤثر برا یریگمیتصم یهاچارچوب

نابع و حفاظت از م تیریمد جهت ستمیبر خدمات اکوس یمبتن

 سودمندی روی های ارزیابی،شود. عموماً روشتلقی میمهم 

 هب منجر اند کهشده متمرکز اکوسیستم خدمات اقتصادی

 بر الوهع گیرندگانتصمیم برای. شوندمی پولی ارزش برآورد

 هایارزش طیف کاملی از اقتصادی، ارزیابی هایارزش

 با تیذا و اکولوژیک اجتماعی،-فرهنگی جمله از اکوسیستم

 اجتماعی و اقتصادی، هایداده تحلیل و تجزیه از استفاده

 ,Moody, 2016; Sherrousاهمیت دارد ) زیست فیزیک

ها و سودمندی اقتصادی با توجه به نیاز به داده .(2011

ها با اطالعات  اقتصادی و عدم سازگاری برخی شاخص

 اصطالحات درج یا و اقتصادی ارزیابی های استانداردروش

ه ب ممکن است همیشه پاسخگو نباشد. بنابراین نیاز پولی

 هایارزش از که اکوسیستمی خدمات ارزیابی هایروش

مند شده از این خدمات استفاده افراد بهره توسط شدهدرک

 (Schirpke et al., 2019کند، کامالً مشهود است )می

 دهندمی نشان فرهنگی و اجتماعی روانشناختی، هایدیدگاه.

 رتبطم فرهنگی و روانشناختی مفهوم یک عنوانبه ارزش که

 طکه توس هاییشود. ارزشمی گرفته نظر در انسان ادراک با

 طتوس ناقص طوربه ، شودمی درک اکوسیستم ذینفعان

 از و آیندمی دستبه سودگرایانه، ارزشیابی متداول هایروش

 اب فرد یک رابطة از ناشی روانشناختی-زیستیبه ارزش

 دماتخ جریان شوند محققانی حوزة ارزیابیمی غافل طبیعت

 اندردهک پیشنهاد در مدیریت استفاده از سرزمین اکوسیستم

 اصلح اطالعات شامل باید اکوسیستم خدمات ارزشیابی که

 دیریتیم باشد. تأکید فیزیکزیست و اجتماعی هایارزیابی از

 جتماعی، شاملا و اکوسیستمی تغییرات بین بیشتر روی پیوند

 واملع جمله از اکوسیستم تغییر های غیرمستقیمپیشران

 ,Sherrous and Semmensاست ) فرهنگی و جمعیتی

2015). 

( امکان ارتباط فضایی GISسیستم اطالعات جغرافیایی )

دهد ها را نشان میاندازها با موقعیت مکانی آنچشم ارزش

(Moody, 2016) .د توانخدمات اکوسیستم می سازینقشه

های فضایی و برآورد میزان بندیبه تجزیه و تحلیل پهنه

این (. بنابرChen et al., 2019عرضه و تقاضا کمک کند )

فرهنگی اکوسیستم و -سازی خدمات اجتماعینقشه

خدمات اکوسیستم  یاجتماع هایگنجاندن اطالعات ارزش

در شده توسط ذینفعان است، های غیرمادی درککه ارزش

از  تیحما یمؤثر برا یریگمیتصم یهاچارچوب یطراح

و  تیریمد جهت ستمیبر خدمات اکوس یمبتن یکردهایرو
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با توجه به افزایش استفادة  .استحائز اهمیت حفاظت از منابع 

 نییمربوط به تع قاتیتحق وجود ،ستمیخدمات اکوس انسان از

با انسان ضروری است  ستمیخدمات مختلف اکوسبادلة م

(Sherrouse et al., 2011) به  کردیرواین  که جایی تا

و  تاسیعلم، س نیبهبود ارتباط و تفاهم ب یمهم برا یابزار

  رویکرد .(Dang et al., 2018) شده است لیعمل تبد

های اجتماعی مطالعات مختلف در سازی و تعیین ارزشنقشه

( 3433و همکاران ) Sherrousحال گسترش است. 

 افزارو افزونة جدید آن در نرم SolVESافزار های نرمقابلیت

QGIS های اجتماعی بندی ارزشگذاری و پهنهارزش برای

  (.Sherrous et al., 2022را مورد بررسی قرار دادند )

Zhang ( قابلیت3438و همکاران ) های این مدل را در

های شهری را مورد گذاری اجتماعی در گردشگاهارزش

Zhu (3433 )(. Zhang et al., 2021) بررسی قرار دادند

های اجتماعی در این مدل را برای ارزیابی ارزش

های جهانی یونسکو استفادهنمود. که نتایج ژئوپارک

های بندی ارزشای مدل در پهنههدهندة قابلیتنشان

 ,Zhuها است )اجتماعی خدمات اکوسیستمی در ژئوپارک

2022.) 

Petrakis ( از 3434و همکاران )SolVES و GIS برای

ادراک شده توسط ذینفعان در های اجتماعی بندی ارزشپهنه

بندی به رتبهجنوب شرقی آریزونا استفاده کردند که منجر 

ها با توجه به موقعیت مکانی ارزشدوازده ارزش اجتماعی 

های اجتماعی در رزششد. نتایج اهمیت توجه به ا

بندی اقدامات احیاء و حفاظت آبخیز را نشان داد اولویت

(Petrakis et al., 2020 .) Zhoa( به 3489و همکاران )

ر چین د ارزیابی کمی خدمات فرهنگی اکوسیستم با این مدل

اندازهای های چشمس ویژگیپرداختند. عرضة خدمات براسا

 هایقابل مشاهده در مسیر تفرجی و تقاضای خدمات از داده

گیری میزان دسترسی به اجتماعی از طریق اندازه-اقتصادی

های تفریحی انجام شد. نتایج نشان داد که عرضة محل

خدمات فرهنگی اکوسیستم در منطقه بیشتر از تقاضای 

                                                      
1Maxent 

ند کتفرجی را فراهم میریزی واقعی است که امکان برنامه

(Zhoa et al., 2019 .)Moody (3482)  از این مدل در

آال آیداهو جهت برآورد رودخانة محل زیست ماهی قزل

ارزش های فرهنگی در کنار ارزش تولیدی استفاده کردند 

(Moody, 2016 .)Zoderer  برای  (3482)و همکاران

از مدل سازی خدمات فرهنگی منطقه آلپ شناسایی و نقشه

ارزش گذاری خدمات اجتماعی استفاده نمودند. نتایج حاصله 

سطوح متفاوتی از روابط بین میزان شدت ارزش و تأثیرات 

 Sherrouse(. Zoderer et al., 2016انسانی را نشان داد )

 SolVESدر  8افزار حداکثر مدل آنتروپی( از ادغام نرم3480)

ماعی خدمات های اجتتر ارزشرای تولید نقشة کاملب

(. همچنین در Sherrouse, 2014اکوسیستم استفاده نمود )

استرالیا از این مدل  Hinchinbrookپارک ملی ژئوپارک 

(. با توجه به نتایج Riper et al., 2012استفاده شد )

ی سازمحاسبه و نقشهاز حاضر  ةمطالعمطالعات گذشته، در 

افزار در نرم ستمیخدمات اکوسی اجتماعی هازشار

SolVES هایکه از تلفیق پاسخ 3و استفاده از شاخص ارزش 

مکانی و غیر مکانی حاصل از ارزیابی نظرات بازدیدکنندگان 

های تبدیل اطالعات به آید و دارای قابلیتدست میبه

های کمکی های گرافیکی و جداول به همراه دادهگزارش

اده شده استف شرایط محیط زیست پایه است،کننده فیتوص

  است.

سوال مطالعة حاضر آن است که با توجه به اهمیت 

فرهنگی در محاسبات خدمات -های اجتماعیارزش

 سطح در را هاارزش این توانمی اکوسیستمی، چگونه

 طورداد تا به نشان فضایی صورتبه و کرده کمی اندازچشم

گر های دیکه توسط روش اکوسیستمی خدمات با مؤثرتری

 اند، قابل تلفیق باشد؟سبه شدهمحا

ارزش اجتماعی خدمات اکوسیستم با  یسازنقشه

 یاجتماع یهاارزش :SOLVESافزار استفاده از نرم

گیری مؤثر در جهت یک ابزار تصمیم ستمیخدمات اکوس

های اجتماعی و اطالعات برقراری ارتباط بین ارزش

2Value index 
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 و یکم گیریاندازه است که برای GISاکولوژیک در محیط 

خدمات  یابیدر ارز یاجتماع یهااز ارزش حیصر یمکان

 SolVES 3.0. است توسعه یافته USGSتوسط  ستمیاکوس

 نقشة ارزش اجتماعی خدمات اکوسیستم را از طریق تلفیق با

که با  دهدتوسعه می 2یحداکثر آنتروپ یسازافزار مدلنرم

 یرهایشاخص ارزش و متغ نیب ةرابط یآمار یهامدل ایجاد

در جهت  یبزارآورد و ادست میبهرا  زیستی طیمح

با  و است فیزیکزیستو  یاجتماع یهاداده یسازکپارچهی

برآورد توزیع احتمال حداکثر آنتروپی )نزدیک به یکنواخت( 

بخش ارائه شده توسط های رضایتبا وجود محدودیت

. در گذاردمتغیرهای محیطی، نتایج مناسبی را در اختیار می

دت نشانگر ش کیلجست ی، خروجیاجتماع ارزش سازینقشه

 ارزش نوع کیبه  یدهندگان نظرسنجاست که پاسخ ینسب

ی محیط زیست یهایژگیمکان با توجه به و کیدر  یاجتماع

نوع  کنمایانگر ی که ییهااز مکانآشنایی مخاطبان و  پایه

همراه با  دهند.ی است، اختصاص میارزش اجتماعخاص از 

استفاده شده است،  SolVES درکه  (ایهسته)روش کرنل 

 کیرا در  یترکامل یهانقشه Maxent آماری یخروج

ات حیارزش و ترج یهامورد مطالعه که در آن داده ةمنطق

 ،نیعالوه بر ا. کندیفراهم م، در دسترس است نظرسنجی

ی ابیارزموجب اطمینان از  (AUC) یمنحن ریسطح زمحاسبة 

مورد مطالعه و عملکرد  ةدر منطقمدل  ودناسب بتن آماری

به مناطق مشابه که  یاجتماع یهادر انتقال ارزشآن  ةبالقو

 .شودمی، ستندیدر دسترس ن هیاول ینظرسنج یهاداده

تواند یاست که م Jackknifeشامل آمار  Maxentخروجی 

 یرهایمتغ میکمک کند تا با تنظ SolVESبه کاربران 

ها را بهبود بخشند. از ها، مدلآن لیموجود در تحل یطیمح

 نیا SolVESتکرارشونده، کاربران  ندآیفر کی قیطر

منتخب خود را  یهالیو تحل هیرا دارند که تجز ییتوانا

ب مناس یهامختلف تکرار کنند تا مدل یپروژه ها نعنوابه

سه قابلیت اصلی را در اختیار  این ابزار کنند. یهاهدافشان را ته

 84تولید نقشة ارزش اجتماعی در  -8دهد: کاربران قرار می

                                                      
3Maxent 

ذینفعان که از ترکیب های مختلف طیف ارزشی برای گروه

های مکانی و غیرمکانی، به ارزش و ترجیحات پاسخ

سازی بین موقعیت مدل -3اند، پرسشنامه مشتق شده

 -2های محیط زیستی پایه، های شناخته شده و ویژگیارزش

استفاده از یک روش انتقال ارزش به مناطق مشابهی که 

د تنهای نظرسنجی برای این مناطق در دسترس نیسداده

(Bogdan et al, 2019سه زیرمدل .) افزار موجود در نرم

 مدل اکوسیستم، خدمات اجتماعی هایعبارتند از مدل ارزش

 عملکرد زیرمدل هر. ارزش انتقال مدل و ارزش سازینقشه

 و هازیرمدل سایر با همزمان تواندمی و دارد را خود خاص

باشد  ارتباط در محاسبات جانبی انجام برای هاداده

(Zhao,2020). 

عنوان یک افزودنی به SolVES طور که بیان شدهمان

است که از ترکیب تابع تراکم کرنل  ArcMapدر برنامه 

برای کمی  MAXENTافزار ای( و خروجی نرم)هسته

های اجتماعی از طریق یک سازی ارزشکردن و نقشه

که شاخص  84تا  4مقیاس غیر پولی و فضایی با طیف بین 

عنوان کند. این شاخص بهشود، استفاده میش نامیده میارز

یک مقیاس مکانی برای بیان شدت ارزش درک شده عمل 

 شود. حداکثرها مقایسه میکرده و همچنین بین انواع ارزش

فقط برای نوعی از ارزش اجتماعی  84یعنی  شاخص ارزش

رزش دهندگان بیشترین اکه بدون در نظر گرفتن مکان، پاسخ

آید. همچنین باالترین شاخص دست میاند، بهه آن دادهرا ب

و غیره( برای هر ارزش اجتماعی دیگر  9، 1، 5ارزش )

هایی است که آن ارزش اجتماعی خاص دهندة مکاننشان

بیشتر از هر مکان دیگری در منطقة مورد مطالعه 

     .است گذاری شدهارزش

 

 مواد و روش ها

زیره جقشم بزرگترین  جزیرةمعرفی منطقة مطالعاتی: 

دارا  و هرمز در تنگة شدن دلیل واقعبه است.خلیج فارس در 
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 ایویژه از اهمیت این جزیره خاورمیانه، ژئوپارک بودن اولین

غرب ژئوپارک  درکیلومتر مربع  244مساحت  .است برخوردار

عنوان ژئوپارک جهانی از طرف یونسکو به 8217در سال 

 ةمحدود 8292در اردیبهشت ماه سال  قشم ثبت شد و

در های حرا جنگل وقشم  جزیرةکل شامل ژئوپارک قشم 

ی جهان ةدر شبک ،هنگام در جنوب جزیرةقشم و  جزیرةشمال 

های جاذبه. های یونسکو به ثبت رسیدژئوپارک

 37شناختی، طبیعی و فرهنگی ژئوپارک قشم در قالب زمین

، ها، کرکراکوهدره ستارهکه شامل  اندژئوسایت معرفی شده

شور، تنگه چاهکوه، گنبد و غار ها، درهبام قشم، دره تندیس

ل های گلی، ساحنمکدان، تنگة عالی، موزة جهانی قشم، پهنه

ها، روستای الفت، کارگه، دیواره قاضی، صخرة خرچنگ

های حرا،  جزایر ناز، ها، جنگلپشتگذاری الکساحل تخم

 ن ، بصیرا، باسعیدو، تاالب پرندگانغار خربس، خلیج دیرستا

 ,Global Geoparks) دوکوهک، ژئولینک، چاکاویر است

2023.) 

های مورد نیاز در این مدل شامل دو داده: هاآوری دادهجمع

های نظرسنجی بود. زیستی و داده  های محیطدسته داده

شیب، ارتفاع،  یستیز طیمح یهاهیالی، طیمح یهاداده

اراضی، قابلیت اراضی، فرسایش، پوشش/کاربری 

شناسی، فاصله تا جاده، فاصله تا آب، فاصله تا شهر، زمین

صورت رستری و در اندازة سلول فاصله تا روستا است که به

افزار قرار گرفتند. نرم متر و زمینة برابر در بانک اطالعاتی 24

پارامترهای استفاده شده در این پژوهش از عوامل اثرگذار در 

های متنوع در ژئوپارک قشم و مؤثر در اد اکوسیستمایج

 هاست که منجر به درک ودسترسی افراد به این اکوسیستم

 شود.ها میها و خدمات آنشناخت ارزش

آوری شد. دو جمعپرسشنامه  های نظرسنجی با ابزارداده

های افراد دربارة فعالیتبخش اصلی پرسشنامه شامل نگرش 

صورت گرفته در منطقه و مشخص کردن موقعیت نقاط 

 .های اجتماعی و اختصاص وزن به نقاط بوددهندة ارزشارائه

 ةامعجآوری پرسشنامه در این تحقیق از نوع پیمایشی و جمع

 و مسافران و قشم ژئوپارک در ساکن افراد ی،آمار

 رکژئوپا به سفر ةتجرب کهبودند یاحرفه یگردهاعتیطب

پرسشنامه کامل و قابل تحلیل  77. تعداد اندداشته را قشم

بخش بود. بخش اول  0ها دارای آوری شد. پرسشنامهجمع

ورت ص یهاتیفعال ةافراد دربار حاتینگرش و ترجبه ارزیابی 

ای هپرداخت. فهرست فعالیتمی ژئوپارک قشمگرفته در 

ز مرور منابع و عمده در ژئوپارک قشم با استفاده ا

( و افراد با استفاده از 8سازی شد )جدول اسنادفرادستی آماده

مقیاس پنج طیفی لیکرت عالقمندی خود را نسبت به این 

گذاری ها بیان کردند، بخش دوم مربوط به ارزشفعالیت

نوع ارزش اجتماعی خدمات  83خدمات اکوسیستم بود که 

( بیان شده و از 3اکوسیستم مربوط به ژئوپارک قشم )جدول 

افراد خواسته شد بر اساس میزان اهمیت ارزش ذکر شده 

، امتیازی 84تا  4ها در طیف برای فرد به هر کدام از آن

 
  قشم ژئوپارک جغرافیایی موقعیت -0 شکل
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 اختصاص داده دهند.

 یاجتماع یهاارزش ةدهندمکان ارائه بخش سوم تعیین

است. در این بخش، از افراد خواسته شد  ستمیخدمات اکوس

هایی که در بخش دوم امتیاز باالتر از برای هر کدام از ارزش

ها را در دهندة این ارزشاند، مکان ارائهکسب کرده 7

عنوان مثال اگر مخاطب به ژئوپارک قشم مشخص کنند. به

اختصاص داده باشد از او  7ارزش زیباشناسی امتیاز باالتر از 

، از 2ته شد که با توجه به فهرست ذکر شده در جدول خواس

هایی شدة ژئوپارک قشم مکانهای مهم و شناختهاکوسیستم

دهندة ارزش زیباشناسی هستند را مشخص کنند. در که ارائه

ها دهندگان خواسته شد اگر مکان مورد نظر آنآخر از پاسخ

کر در فهرست ذکر شده موجود ارائه نشده بود نام آن را ذ

کنند. الزم به ذکر است که در بسیاری از مطالعات قبلی از 

دهندة ارزش مورد نظر خود شد تا مکان ارائهافراد خواسته می

 Sherrous etگذاری کنند )را روی نقشة منطقه، عالمت

al., 2011; Riper et al., 2012دلیل ابهام ناشی از ( اما به

نقشه  ندگان رویدهتعیین موقعیت دقیق مناطق توسط پاسخ

دهی در این مطالعه از این روش و سهولت در امر پاسخ

های ها مکانآوری پرسشنامهاستفاده شد. پس از جمع

دهندة هر عنوان مکان ارائهمشخص شده توسط هر فرد به

صورت یک نقطه با استفاده از های اجتماعی بهکدام از ارزش

می با رقو 8400ArcGISو  Google Earthافزار نرم

 قشم ژئوپارک در شده انجام هایفعالیت -0 جدول

 هافعالیت

 های گردشگریطبیعی و جاذبهمناظر بازدید از 

 ، تماشای طلوع و غروب خورشید و....(نوردیروی، درهپیاده)های تفریحی غیرموتوری فعالیت

 نگریو پرندهحیات وحش  ةمشاهد

 حات آفرودسواری( و تفریقایق بناناسواری، )جت اسکی، شاتل، تفریحات دریایی شاملهای تفریحی موتوری فعالیت

 ی تجاریومعدن کا

 (چوب، ماهیگیری گیاهان دارویی،خام ) برداشت محصول

 نفت و گازاستخراج 

 توسعة صنایع
 هاو زیستگاهمناطق بکر طبیعی حفاظت از 

 ارتباط با جوامع محلی
 

 (Sherrous et al., 2011اکوسیستم ) خدمات اجتماعی هایارزش -4 جدول
 توصیف ارزش ارزش

 برم.اندازها، مناظر، صداها و بوهای و غیره موجود در آن لذت میاز چشم یسشنازیبا
 کند.ها، حیات وحش و گیاهان و غیره را فراهم میشرایط زندگی برای انواع ماهی زیستیتنوع 

 هستند. مردم بومیآداب و سنن و روش زندگی دهندة نشان فرهنگی
 را فراهم میکند. و صنعتی گردشگری ،ماهیگیری، مواد معدنیامکان ایجاد درآمد از طریق  اقتصادی

 طبیعی و تاریخی موجود را درک و تجربه کنند. ةدهد که پدیداین امکان را مینسل آینده به  میراث آیندگان
 دیگران مهم هستند. یابرای من  ژئوپارک قشمهای تاریخ طبیعی و انسانی ها و ویژگیمکان تاریخی

 دانم، خواه مردم در آن حضور داشته باشند یا خیر.من ژئوپارک قشم را به خودی خود ارزشمند می ذاتی
 های علمی درباره محیط زیست بیاموزیم.یشتوانیم با استفاده از مشاهدات و آزمامی یادگیری

 کنند.های متنوعی دارد که به بهبود و حفظ کیفیت هوا، خاک و آب کمک میاکوسیستم پشتیبان حیات
 کند.های تفریحی مورد عالقه من را فراهم میمکانی برای فعالیت تفریحی

 آورد.احساس احترام به طبیعت را در من به وجود می ارزش معنوی
 کند.را در من ایجاد میی احساس جسمی و روحی بهتر ارزش درمانی
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مختصات جغرافیایی وارد شد و در نهایت الیة شیپ فایل از 

نیاز جهت تجزیه مورد  یهادادهنقاط ارائه ارزش، ساخته شد. 

 ی اول تا سومهابر بخش یمبتن SolVES 3.0 هایو تحلیل

ان دهندگ. در این مدل، عالوه بر اینکه پاسخاستی نظرسنج

تفاوت در  های مختلف که در نتیجةصورت زیرگروهبه

رفته های صورت گها و ترجیحاتشان نسبت به فعالیتنگرش

 شده توسطشوند و نقاط مشخصبندی میدر مناطق دسته

یرد، گها مورد استفاده قرار میهر زیرگروه در تجزیه و تحلیل

ها با استفاده از تمام نقاط سازی ارزشسازی و کمینقشه

شده توسط افراد پاسخگو بدون در نظر گرفتن مشخص

شود که ما از این قابلیت در مطالعة ها نیز انجام میزیرگروه

ک عنوان یدهنده را بهکرده و تمام افراد پاسخحاضر استفاده 

ل های مدگروه واحد در نظر گرفته و نتایج تجزیه و تحلیل

چهارچوب  3 برای تمام افراد مورد بررسی قرار گرفت. شکل

 
 پژوهش مفهومی مدل -4 شکل

 

 قشم ژئوپارک هایموقعیت و هااکوسیستم فهرست - 3جدول

 نام مکان

 تفریحات دریایی سوزاکلوپ  جزایر ناز هادره ستاره دیواره قاضی تنگه کریان
 کلوپ تفریحات دریایی ریگو درخت انجیر معابد های مخروط سفید(برهوت)کوه بصیرا ملکتنگه چاه

کلوپ تفریحات دریایی ساحل  چشمه آب معدنی سولفور احجام طبیعی هادره تندیس کورکوراکوه
 طالیی

 اسکلة تفریحی طبل ساحل سینگو کوه بوخو بام قشم های گلیپهنه
 اسکلة تفریحی سهیلی ساحل فردیس تاالب پرندگان دوکوهک شوردره چاکاویر

 اسکلة تفریحی گورزین ساحل تورگان جنگل حرا غار نمکی گنبد و  تنگه عالی
گذاری الک پشت منطقة تخم تنگه چاهکوه باسعیدو

 ها
 روستای الفت تفریحی هامونحوضچه 

صخرة 
 هاخرچنگ

تفریحات دریایی کلوپ  ساحل کارگه ژئولینک
 زیتون
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های ارزش نقشه مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد.

نمایشی از  SolVESشده با استفاده از اجتماعی تولید

شده برای هر ارزش اجتماعی در شاخص ارزش محاسبه

های ها و گرافهای مختلف است. عالوه بر این، نقشهگروه

 کنندة رابطة بین شدت ارائه ارزشتولید شده توسط مدل بیان

 العه است.و پارامترهای محیط زیستی در منطقة مورد مط

 

 نتایج

 های اجتماعی خدمات اکوسیستم،نتایج تعیین موقعیت ارزش

ها توسط افراد نقطه را برای تمام ارزش 0429در مجموع 

موقعیت نقاط ارائة ارزش اجتماعی  2نشان داد. در شکل 

خدمات اکوسیستم  در ژئوپارک قشم نشان داده شده است. 

موقعیت برخی از  دهد کهشده در شکل نشان مینقاط ارائه

های افراد بر هم منطبق یا شده براساس ارزشنقاط اعالم

کامالً مجاور بوده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبات 

آماری نزدیکترین آمار همسایگی و شاخص ارزش در جدول 

است. در محاسبات آماری نزدیکترین همسایگی  ارائه شده  0

 8بندی، برابر با دهندة خوشهنشان 8کمتر از  Rمقدار 

 د.دهنپراکندگی نقاط را نشان می 8تصادفی بودن و بزرگتر از 

ی های عینی و ذهننتایج بیانگر اهمیت استفاده از شاخص  

های صورت کمی و کیفی در ارزیابی نهایی است. شاخصبه

ر صورت کیفی دارزش اجتماعی خدمات اکوسیستم، ابتدا به

 
 موقعیت نقاط ارائة ارزش اجتماعی خدمات اکوسیستم -3شکل 

 

 ارزش شاخص و همسایگی نزدیکترین آماری محاسبات از حاصل نتایج -2 جدول

 R value Z score (VI) ارزش شاخص نقاط تعداد ارزش اجتماعی زیرگروه

 
 
 
 
 

 افراد تمام

 -32/29 447/4 84 032 زیستی تنوع

 -55/01 488/4 9 227 زیباشناسی
 -82/32 42/4 5 899 فرهنگی
 -32/22 440/4 7 247 اقتصادی

 -88/02 445/4 1 782 آیندگان میراث
 -27/39 403/4 1 323 تاریخی
 -22/23 422/4 2 241 ذاتی

 -75/23 439/4 2 241 یادگیری
 -25/22 432/4 1 238 اتحی پشتیبان

 -59/07 4 5 752 تفریحی
 -72/32 422/4 0 334 معنوی
 -77/81 821/4 0 822 درمانی
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بندی کمی در قالب پهنهصورت قالب پرسشنامه و سپس به

مورد ارزیابی قرار گرفت که  SolVESافزار شده در نرمانجام

های درک شده از خدمات های ارائة ارزشدر نتیجه پهنه

ایج سازی شد. نتو نقشه اکوسیستم در ژئوپارک قشم کمی

ترین ارزش اجتماعی خدمات دهد که مهمنشان می

 تی با شاخصاکوسیستم ژئوپارک قشم ارزش تنوع زیس

است که بیشترین تراکم نقاط برای این ارزش  84ارزش 

مربوط به جنگل حرا بوده، پس از آن ارزش زیباشناسی با 

های پشتیبان حیات، تاریخی و و ارزش 9شاخص ارزش 

های فرهنگی و و ارزش 1میراث آیندگان با شاخص ارزش 

قرار دارند. ارزش درمانی با  5تفریحی با شاخص ارزش 

ترین ارزش اجتماعی خدمات کم اهمیت 0خص ارزش شا

شده توسط افراد است. جنگل حرا، مناطق اکوسیستم درک

ساحلی و بخش غربی ژئوپارک که از مهمترین مناطق 

های حاصل از تجزیه و تحلیل ژئوپارک قشم است. نقشه

دست آمده در رابطه ارائه شده است. نتایج به 0مدل در شکل

های آماری با تأثیر متغیرهای محیط زیستی در مدل

MAXENT  است. فواصل ذکر شده در  7مطابق جدول

لة اند که فاصلیدسی محاسبه شدهجدول با تابع فاصلة اق

ژگی ترین ویمستقیم از یک سلول رستری خاص تا نزدیک

در نظر گرفته شده )جاده، آب، روستا و شهر( را نشان 

عنوان مثال اگر متغیر فاصله تا راه سهم دهند. بنابراین بهمی

برای ارزش زیباشناسی دارد  MAXENTباالیی در مدل 

ابل انداز، تأثیر قمسیر در چشممعنی است که موقعیت بدین

هایی دارد که مردم ارزش زیباشناسی را به توجهی در مکان

کنند. رابطة بین متغیرهای محیط زیستی و آن اطالق می

 
 ارزش تنوع زیستی -ژئوپارک قشم یستمخدمات اکوس یارزش اجتماع یهانقشه -2شکل 

 
 ارزش اقتصادی -2ادامة شکل 
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(، جایی که MEANای )های اجتماعی با آمار منطقهارزش

مناطق با مقدار صحیح مقیاس شاخص ارزش تعریف شده 

(. Bogdan et al., 2019بودند، مورد بررسی قرار گرفت )

براساس نتایج، پارامتر شیب، ارتفاع، فاصله تا جاده و قابلیت 

 
 تاریخیارزش  -2ادامة شکل 

 
 ارزش یادگیری -2ادامة شکل 

 
 ارزش درمانی -2ادامة شکل 
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خود های آماری بهاراضی به نسبت بیشترین سهم را در مدل

نتایج ارتباط پارمتر فاصله تا آب و شیب با  اختصاص دادند.

دهد که با افزایش فاصله از ارزش تنوع زیستی نشان می

یابد. منابع آب و افزایش شیب، شاخص ارزش کاهش می

 
 ارزش تفرجی -2ادامة شکل 

 
 ارزش زیباشناسی -2ادامة شکل 

 
 ارزش فرهنگی -2ادامة شکل 
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طور میانگین با افزایش ارتفاع شاهد افزایش همچنین به

شاخص ارزش هستیم. با افزایش فاصله از روستاها شاخص 

یابد. مناطق با شاخص ارزش باال در بخشی ارزش کاهش می

از منطقه مانند بخش شرقی ژئوپارک در نزدیکی روستاها و 

 فاصله بیشتری از روستاها قرار دارند.در بخش غربی در 

ها با خاک کم عمق و افزایش ارتفاع و شیب و اراضی تپه

ع و شناسی متنوفرسایش زیاد که سبب ایجاد اشکال زمین

اندازهای زیبا در این مناطق هستند، موجب افزایش چشم

ارزش زیباشناسی و تفریحی این مناطق شده است. با توجه 

های ولوژیک این مناطق لزوم برنامهبه حساسیت باالی اک

های تفریحی و مدیریتی جهت کاهش اثرات سوء فعالیت

ای هحضور گردشگران مشهود است. همچنین موقعیت مکان

ها ها و جادهارزشمند از نظر ارزش تفریحی در نزدیکی راه

های های دسترسی به جاذبهدهندة اهمیت راهنشان

 وده و نیازمند توجه به آندهندگان بگردشگری در بین پاسخ

های گردشگری در ژئوپارک ها و طرحریزیدر امر برنامه

قشم است. نکتة دیگر اهمیت مانگروها در ژئوپارک قشم 

گان، دهندها در بین پاسخاست که تقریباً از نظر تمامی ارزش

حیات و های تنوع زیستی و پشتیبانچه از نظر ارزش

های تفریحی و زیباشناسی رزشآیندگان و چه از نظر امیراث

ساز تواند زمینهو اقتصادی ارزشمند بوده است که این امر می

 ز اهای متناقض و سازگار در این مناطق باشد ایجاد فعالیت

 
 آیندگانارزش میراث  -2ادامة شکل 

 
 ارزش ذاتی -2ادامة شکل 
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 ارزش معنوی -2ادامة شکل 

 
 ارزش پشتیبان حیات -2ادامة شکل 

 

 اجتماعی ارزش هر برای MAXENT آماری هایمدل در هاآن نسبی سهم و پارامترهای محیط زیستی -5جدول

 پارامترهای
 زیستی محیط

 تنوع زیباشناسی
 زیستی

 میراث اقتصادی فرهنگی
 آیندگان

 انپشتیب یادگیری ذاتی تاریخی
 حیات

 درمانی معنوی تفریحی

 2/7 0/84 2/38 1/82 0/82 82/3 1/0 88/9 2/82 2/82 3/82 80 ارتفاع

 9/9 8/87 8/85 5/83 1/80 7/83 3/83 8/83 9/37 1/84 3/83 2/88 شیب

 7/22 5/88 5/2 3/7 7 5/82 8/89 0/83 7/1 9/2 1/7 0/87 اراضی قابلیت

 کاربری/پوشش
 اراضی

1 8/88 1/2 2/0 0/84 9/7 8/1 7/1 0/83 8/2 2/1 7/7 

 9/34 2/1 1/8 3/2 2/9 9/7 5/0 5/1 7/8 8/2 7/5 5/9 شناسیزمین

 2/3 1/2 2/0 9/3 3/2 1 0/7 1/2 2/3 2/0 8/0 0/5 فرسایش

 8/7 7/5 5/82 7/1 5 3/1 1/1 8/5 0/80 88 8/88 0/2 شهر تا فاصله

 3/2 87 3/0 7/85 7/87 3/1 1/82 9/88 2/0 7/30 1/82 0/1 اروست تا فاصله

 2/8 5/5 9/5 7/82 2/83 1/1 7/5 2/9 2/1 0/87 2/82 2/84 آب تا فاصله

 5/9 3/9 0/82 2/5 1/5 2/82 0/88 3/9 2/82 0/87 0/9 1/1 جاده تا فاصله
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های مدیریتی دقیق جهت حفظ و همین دلیل وجود برنامهبه

 ها ضروری است.پایدار از این اکوسیستم ةاستفاد

 

 گیریبحث و نتیجه

های بندی ارزشسازی و پهنههدف از مطالعه حاضر، کمی

یق امکان تلفکه  انداز استچشم فرهنگی در سطح-اجتماعی

تایح ن را داشته باشد. اکوسیستمی های خدماتبا دیگر نقشه

 در SolVESهای مدل دهندة قابلیتاین مطالعه نشان

های اجتماعی خدمات اکوسیستمی است. تعیین ارزش

و همکاران  Sherrousطور که نتایج مطالعات همان

(3434 ،) Zhang( و 3438و همکاران )Zhu (3433) نشان 

ادراک شده های اجتماعی این مدل برای ارزیابی ارزش داد

های اجتماعی با توجه به بندی ارزشرتبه توسط ذینفعان و

ر در مطالعة حاضها قابلیت مناسبی دارد. موقعیت مکانی آن

خدمات ی اجتماعی هازشسازی ارمحاسبه و نقشهدر 

های مکانی که از تلفیق پاسخ 0از شاخص ارزش ستمیاکوس

دست مکانی حاصل از ارزیابی نظرات بازدیدکنندگان به و غیر

 آید، استفاده شده است. می

 یابیروش ارز کیبا استفاده از توانست مطالعه  نیا

 یماعو اجت یانسان هایلفهؤمادغام بندی به پهنهو  یمشارکت

ایج بپردازد. نت ستمیخدمات اکوس یبردارو نقشه یابیدر ارز

 رایمعیک عنوان شاخص ارزش به ةمحاسبتأیید کرد که 

 ریدرک شده غ یاجتماع هایشارز یبرا استاندارد و کمی

 ةستررا در گ یتواند ارزش نسبیم ،ستمیخدمات اکوسپولی 

ارزش  بر هیبدون تک نظرسنجی یهاگروهریو در ز ییایجغراف

سازی کند. این شاخص، عالوه بر بندی و کمیمالی پهنه

های مختلف بندی ارزشدهندة اهمیت و رتبهاینکه نشان

عنوان یک مقیاس فضایی برای ارزیابی شدت ارزش است، به

های مربوط به هر ارزش اجتماعی خاص مکانی در نقشه

ی بر سر ارزش مناطق در بین ها و سازگاردهندة تناقضنشان

تواند در شناسایی ذینفعان مختلف است. این روش می

اندازها، میزان تقاضا از های مختلف چشمها و ارزشویژگی

ها، اختالف های بالقوه اکوسیستمخدمات اکوسیستم، پتانسل

نظرات بر سر استفاده از منابع در بین ذینفعان در فرآیند 

راهکارهای مدیریتی متناسب در  ریزی جهت ارائهبرنامه

جهت ایجاد تعادل و تعامل در استفاده از منابع سرزمینی و 

ی را انهیشاخص ارزش زممؤثر باشد.  هاپایداری اکوسیستم

 نیب ةرابط یابیارز یکه برا کردفراهم  یمکانبرای مطالعات 

 هااندازی چشمکیزیف یهایژگیو و یاجتماع یهاشدت ارزش

 ةسعوتوان به تمناسبی داشت. در مطالعات آتی میکارایی 

 یرهایمتغ نیب یروابط مکان یبررس ای یآمار یهاروش

فیزیکی پرداخت. نتایج مطالعة زیستو  یاجتماعی، اقتصاد

های ارزش یابیارزدر  SolVESحاضر، قابلیت استفاده از 

عنوان ابزاری به SolVESداد. نشان  را ستمیاکوس اجتماعی

گیرندگان و ذینفعان پتانسیل بیان ققان، تصمیمبرای مح

های اجتماعی، نگرش و کمی و شرح ارتباط بین ارزش

دهند و پارامترهای ها را نشان میترجیحاتی که این ارزش

ها و خدمات اکوسیستمی که چنین محیط زیستی، مکان

های شود را دارد. نقشهها استنباط میهایی از آنارزش

های فضایی و اجتماعی مناطقی با ادهخروجی حاصل از د

های های مختلف ارزش را بر اساس درک افراد از ارزششدت

کشد اجتماعی خدمات اکوسیتمی ژئوپارک قشم به تصویر می

های مدیریتی مورد تواند برای طراحی و اجرای برنامهکه می

تجزیه و تحلیل قرار گیرد.  در نهایت با در نظر گرفتن 

های مرتبط با خدمات ماعی و فیزیکی ارزشهای اجتزمینه

یکپارچگی درک عمومی تواند یابزار م نیااکوسیستم 

 سرزمین و منابع را رانیمد یریگمیر روند تصمها دارزش

گیرندگان تواند ارتباط بین تصمیم. همچنین میبهبود بخشد

های مختلف با منافع متنوع را با توجه به مبادلة نسبی و گروه

شده بین خدمات مختلف اکوسیستم و موقعیت درک واقعی و

.ها تسهیل کندمکانی آن

 

                                                      
4Value index 
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Abstract 
Based on complexity in the socio-ecologic dynamic systems, and due to increasing human pressure on 

ecosystems, integrated approaches using social indicators of ecosystem services are valuable to evaluate 

ecosystem services. This issue becomes more important in Qeshm Island as one of the important tourist 

destinations of the country, the nominated Glopbal Geoparks by UNESCO and existing of some 

vulnerable natural ecosystems such as mangrove forest. In this study, using the social value of ecosystem 

services (SolVES) model, twelve social values of Qeshm Island were mapped. The use of questionnaire 

and participatory evaluation methods combined with mapping of ecosystem services led to the integrated 

approach based on social values assessment of ecosystem services. In this regard, objective and 

subjective indicators have been used quantitatively and qualitatively. The indicators of social value of 

ecosystem services were first evaluated qualitatively in the form of a questionnaire and then 

quantitatively in the form of zoning performed in SolVES software. The results showed that the 

integration of spatial and social ecosystem services data and zoning of different intensities of value based 

on people's understanding of the social values of Qeshm Geopark's ecosystem services can effectively 

improve the process of spatial planning. Combining social values of ecosystem services with territorial 

data can lead to the integration of public understanding of social values among different stakeholders. It 

can prioritize places with attractions and social values of ecosystem services. 
 

Keywords: Participatory assessment, Social value of ecosystem services, Stakeholders, Geopark 

Original Article  

Journal of Natural Environment 75(Special Issue): 198-2013 (2023) 
Print ISSN: 2008-7764/Online ISSN: 2423-7817 

 https://jne.ut.ac.ir/  


