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 چکیده

خدمات  زاگرسی بر ارزشاراضی طی چند دهة اخیر در ناحیه رویشی و پوشش تبع آن تغییرات کاربری  تصمیمات مدیریتی سرزمین و به

های است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات تصمیمات مکانی سرزمین بر شاخصها اثرگذار بوده اکوسیستمی و توزیع مکانی آن

منظور انجام شد. به و بویراحمدکهگیلویه  استاندر ( 7990-6060ساله ) 00ستمی در بازة زمانی اکوسیخدمات توازن ارزش و فضایی تعادل 

های لندست و سنتینل استخراج شد. سپس گرا از تصاویر ماهوارهاراضی با روش پردازش شی و پوششانجام این پژوهش طبقات کاربری 

قطعیت آن با روش تحلیل شاخص حساسیت مورد سنجش قرار اکوسیستم با روش انتقال منافع برآورد شد و عدم ارزش اقتصادی خدمات 

گراویتی و  های یک کیلومتری، توسعة شاخصخدمات اکوسیستمی با ایجاد شبکه فضایی ارزش و توازن گرفت. در نهایت تغییرات تعادل

 0/2و  8/9 ترتیب باو اراضی کشاورزی به ساختانسانساس نتایج، افزایش مساحت مناطق بر ا .تحلیل آمار فضایی مورد پایش قرار گرفت

هزار  7/748 به 7990 سال هزار میلیارد تومان در 2/776اکوسیستمی از خدمات  کل سه درصدی ارزش ساله، کاهش 00درصد در بازة زمانی 

و  قیقابل اعتماد، دق یساز، مدلرا نشان داد نییپا تیشاخص حساس نتایج که از آنجادنبال داشته است. را به 6060 سال میلیارد تومان در

ی داغ کاهش دو درصدی مناطق با پتانسیل باالی عرضة خدمات هالکهفضایی  یلتحلهمچنین  کم است. تیبا عدم قطع ریپذانعطاف

 سال 00ر طولد اکوسیستمیخدمات  ارزش کل (گرانش یامرکز ثقل، جاذبه ی )تیگراو. طبق نتایج تغییر مرکز دهدیم نشاناکوسیستمی را 

ی جابجا شده است که با ایجاد عدم توازن در ارزش کل خدمات غرب جنوب سمت به متر 400مرکز گراویتی  کهینحوبهمشهود است 

است. نتایج پژوهش گواه این امر است  همراه داشتهرا به تومان اردیلیم هزار 7/4خسارتی معادل با  انسانی، شدید اکوسیستمی ناشی از مداخلة

توان میمیلیارد تومان  85میزان اکوسیستمی بهخدمات و با افزایش ارزش در مناطق جنوبی و شرقی استان  زاگرسی یهاجنگلبا احیاء  که

 نمود. فراهمو بویراحمد کهگیلویه  اکوسیستمی را به استانفضایی ارزش خدمات  توازنو  تعادل زمینة بازگشت
 

 اراضی پوشش  و یکاربر ییرتغ ی،زاگرس یشیرو یةجنگل، ناح یبتخر ین،سرزم یمکان گیرییمتصم یی،آمار فضا :واژگان یدکل
 

 

                                                      
  نویسنده مسئولn_mobarghei@yahoo.com 

2
0

.1
0

0
1

.1
.2

0
0

8
7

7
6

4
.2

0
1

7
.7

0
.1

.1
1

.4
 

D
O

R
:

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20087764.2017.70.1.11.4


 1441، زمستان 4، شماره 57دوره  یعی،طب یستز یطمح 

 386صفحه 

 

 مقدمه

ع، دارند که این مناف افرادها منافع متعددی برای اکوسیستم

ب توان به تولید غذا، آشود و میاکوسیستم نامیده میخدمات 

ایجاد فرصت تفرج اشاره نمود شیرین، خاک حاصلخیز و 

(MEA, 2005 افزایش جمعیت از یک طرف و تغییر .)

الگوی مصرف از طرف دیگر به افزایش تقاضای استفاده از 

 ;Omenn, 2006سرزمین و تغییرات آن منجر شده است )

Akubia and Bruns, 2019)های انسانی در قالب . فعالیت

ن پوشش و شکل زمی طور قابل توجهیاستفاده از سرزمین به

را در مقیاس جهانی تغییر داده است. استفادة نادرست از 

ل اراضی از مهمترین عوامتبع آن تغییر کاربری سرزمین و به

ود شتغییر خدمات اکوسیستم در سراسر جهان محسوب می

 ها را تحت تأثیر قرار دادهکه رفاه انسانی و بقای سایر گونه

(. Foley et al., 2005; Nelson et al., 2006است)

ها، جامعه و افراد، وسیله دولتخدمات اکوسیستم همواره به

فاقد ارزش یا کمتر به جنبه ارزش اقتصادی توجه شده 

(Daily et al., 2000; Balmford et al., 2002 .) در

گیری اقتصاددانان شروع به اندازه 7950و  7920های دهه

 ,Krutilla and Fisherارزش خدمات طبیعت نمودند )

خدمات  گذاریمباحث مرتبط با ارزش در. هر چند که (1975

ت، اما گرفته شده اس دهیناد یتا حد یمکان ی بعدستمیاکوس

سامانه اطالعات  شرفتهیپ یورنابا ظهور فاین مهم 

 خود جلب کردههرا ب یشتری، توجه ب7990 هةدر د 7جغرافیایی

 سازینقشه ،مطالعات نیاول(. Bockstael, 1996است )

گذاری عبارت دیگر ارزشیا به ستمیخدمات اکوس ارزش

 ,.Schägner et alمکانی خدمات اکوسیستم در واحد پولی )

بوده است  های ولزجنگل یحیتفر( ارزش خدمات 2013

(Bateman et al., 1995 .)مهم  پژوهشCostanza  و

بوده  شرفتیپ نیعطف در ا ةنقط کی ،(7955همکاران )

خدمت اکوسیستمی در  75که در آن ارزش اقتصادی  است

تریلیون دالر در سال، با میانگین  72-74بوم برابر زیست 72

ازی ستریلیون دالر در سال در سطح جهان برآورد و نقشه 00

                                                      
1Geographic Information System 

(، تغییر 6074و همکاران ) Costanzaطبق برآورد شد. 

ر به منج 6077تا  7995های کاربری اراضی در فاصلة سال

 الی 0/4میزان دهی ارزش خدمات اکوسیستم بهاز دست

نتایج پژوهش  دالر در هر سال شده است. ونیلیتر 6/60

Schägner ( در رابطه با وضعیت کنونی 6070و همکاران ،)

مقاله  29سازی ارزش خدمات اکوسیستم با مرور و آتی نقشه

 وپاطور عمده در اربهاین مطالعات  داد کهچاپ شده نشان 

 ایدرصد در آس 66درصد و  64 یشمال یکایدرصد ، امر 04

عداد ت . با وجود افزایشاست ( صورت گرفتهنچی)با تمرکز بر 

، کاربرد خدمات اکوسیستمی ارزش سازیکمی ،مطالعات

 گیری مکانی سرزمینتصمیمهدایت  درگذاری عملی ارزش

 ,Primmer and Furman) است گرفتهنقرار  توجهمورد 

گذاری و ارزش سازینقشهیکی از اهداف اصلی (. 2012

 Boyd and)دارند ماهیت فضایی که خدمات اکوسیستم 

Banzhaf, 2007; Schagner et al., 2013)،  بررسی

چگونگی تغییر مقادیر ارزش پولی خدمات اکوسیستمی در 

سطح فضا در پاسخ تصمیمات مدیریت سرزمین است. در 

های مبتنی بر آمار شگران روشپاسخ به این نیاز، پژوه

 ,.Hu et alمورد توجه قرار گرفته است ) فضایی، اخیراً

., 2021et al2019; Cui طوربه که 6گراویتی (. شاخص 

 جغرافیای شهری، ریزیبرنامه هایزمینه در گسترده

ه گرفت قرار استفاده مورد زمین کاربری علوم و اقتصادی،

 اهداف برای را ثقل مرکز از فاصله و حرکت جهت است،

 تواندهمچنین می .(Xu et al., 2016کند )می مشخص

 ار زمان طول در هدف شی تغییر روند و کمیت در تغییرات

های اخیر از در پژوهش .(He et al., 2010کند ) منعکس

 خدمات مکانی ارزش تغییر بررسی برای این شاخص

 (. اغلبCui et al., 2021اند )اکوسیستمی بهره برده

های سازی ویژگیبر کمیهای داخلی انجام شده پژوهش

 ;Salamatnia et al., 2020سرزمین )فیزیکی 

Keshtkar et al., 2021; Karami and Feghhi, 

اقتصادی خدمات اکوسیستمی  گذارییا ارزش( و 2012
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 ;Bakhtiari et al., 2009اند )تأکید داشتهزاگرس 

Badehian et al., 2017; Jafarzadeh et al., 2019  )

ی مکانی ارزش خدمات اکوسیستمی تهیه نشده هاو نقشه

است. همچنین تعداد کمی از مطالعات داخلی به بررسی اثر 

تغییر کاربری و پوشش اراضی بر میزان عرضه خدمات 

 (. Kamyab and Shabani, 2019اند )کوسیستم پرداخته

 ،توسعه یهابرنامه نیتدوو  یاراض اصالحات یاجرا با

عه و توس ةدر فلسف یمیعظ راتیی، تغانقالب از بعد و قبل

 ,Barmakiاست ) افتاده اتفاق رانیکشور ا دراقتصاد  رشد

از  یاریبس جه،ینت (. درGhaderi et al., 2017 ؛2014

 یزاگرس یشیرو یةناحواقع در  افتهی توسعه کمترمناطق 

 و یاقتصاد تحولاحمد ریو بو هیلویکهگ ستاناهمچون 

یع وس اترییکه تغ نداهرا تجربه کرد یریچشمگ ییفضا

 Henareh) دنبال داشته استرا به یاراضو پوشش  یکاربر

Khalyani et al., 2013; Beygi Heidarlou et al., 

ز ی نیستمیاکوس ماتو توان سرزمین در عرضة خد (2021

تحت تأثیر قرار گرفته است. با توجه به مقدمة ذکر شده، در 

های فضایی ارزش خدمات حاضر، به تهیة نقشه پژوهش

 گیری مکانی سرزمینها در تصمیماکوسیستمی و ادغام آن

پرداخته شد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی اثرات 

ساله  00تصمیمات مدیریت سرزمین طی دورة زمانی 

( بر ارزش خدمات اکوسیستم در ناحیة رویشی 6060-7990)

زاگرسی است و با فرض تغییر تعادل و توازن شاخص ارزش 

اقتصادی خدمات اکوسیستمی طی سه دهة اخیر به این 

شود که آیا با بکارگیری رهیافت سوال پاسخ داده می

توان به سنجش کمی آثار توسعه بر های فضایی میشاخص

 محیط زیست پرداخت؟ 

 

 واد و روش هام

 با احمدریبو و هیلویکهگ استان :مطالعه مورد ةمنطق

 یشیرو ةیناحدر  رانیشهرستان در جنوب غرب ا هشت

 Statistical yearbook of) شده است واقع زاگرس

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces, 

 لومترمربعیهزار ک 7/72بر استان با مساحت بالغ  نی(. ا2017

 طول 77° 70' تا 49° 70' نیب ،6677 ارتفاع متوسط با

 دارد قرار یشمال عرض 07° 68' تا °69 77' و یشرق

(National Cartographic of Iran, 2018( )7 شکل .)

 و ودهب باال بسیار مطالعه مورد ةمنطق در توپوگرافی ضریب

 موضوع نیا از یادیز حد تا منطقه کیاکولوژ یهایژگیو

 رقش شمال سمت از حرکت با کهینحوبه است، شده متأثر

 دتبرش و کاسته هوا متوسط رطوبت و ارتفاع غرب جنوب به

 Fakher) شودیم افزوده هوا خشکی و حرارت درجه

Nasab et al., 2020.) اناست در یستمیاکوس یباال تنوع 

سازمان حفاظت محیط  تحت حفاظت ةمنطق نه انتخاب به

 دهش حفاظت ةمنطق هفت ،یمل پارک کی شامل که، زیست

 Statistical) منجر شده است ممنوع شکار ةمنطق کی و

yearbook of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

provinces, 2017.) 570076کل  تیجمع یدارا استان نیا 

درصد از  0/44که  است 7092( در سال لومترینفربر ک 0/4نفر ) 

ساکن  یاز آن در نقاط شهر درصد 5/77و  ییآن در نقاط روستا

 ،یکشاورز یاقتصاد ةهستند. سهم اشتغال در سه بخش عمد

درصد بوده است  77و  7/62، 9/66 بیترتصنعت و خدمات به

(Statistical yearbook of Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad provinces, 2017مورد ة(. رشد روزافزون منطق 

 و ینفت ذخایر و معادن ودوج ی،میاقل یهایژگیو لیدلبهمطالعه 

 یستیتنوع ز یهاگاهرهیذخ جادیدر ا شناختیبوم یهایژگیو

 احمدبویرو کهگیلویه  استان در سرزمین شتریب تیحساسموجب 

 شده است. 

 یشناسروش

ای: ماهواره یرتصاو پردازشیشاطالعات و پ یآورجمع

 ماتخد یهاارزش ییفضا عیتوز راتییتغ یبررسمنظور به

تا  7990 یزمان ةدر باز یاراض یکاربر ةنقش از یستمیاکوس

ا مصادف ب یزمان ةباز نیا انتخاب لیدلاستفاده شد.  6060

شم ش ةتوسعه بعد از انقالب و اتمام برنام یهابرنامه شروع

را بر  یادیها اثرات زبرنامه نیا کهبوده است  رانیدر ا

 دجایا دوره نیا طول در یاراض پوشش و یکاربر راتییتغ

و پوشش  ی(. اطالعات کاربرBarmaki, 2014اند )کرده
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 نجشس ریپردازش تصاو قیتلف بامطالعه  مورد ةمنطق یاراض

 شده دیتول هاسازمان گرید شدهی آوراطالعات جمع واز دور 

 و یدانیم برداشت قیاز طر یبندصحت طبقه ( و7 )جدول

 گرفتهقرار  یبررس مورد 6 جدول بر اساس یکمک اطالعات

 ETMو  OLI ةسنجند ریتصاو از حاضر قیتحق در. است

عنوان به 6 نلیسنت یماهواره و 8 و 7لندست  یماهواره

 کیرومتیرادو  یهندس حیاستفاده شد. تصح هیپا ریتصاو

 ENVIافزار نرم دربردن  نیو از ب ریتصاو یجهت بارز ساز

رج مستخ ریاطالعات تصاو اتیجزئ. رفتیپذصورت  7 نسخة

 قابل 7استفاده در جدول  مورد یاطالعات یهاهیال ریو سا

 
 موردمطالعههای طبیعی و واحدهای همگن منطقة مرزهای سیاسی، ویژگی -1شکل 

 
 

 

 

 یاراض پوشش و یکاربر دیتول درمورداستفاده  یاطالعات یهاهیال -1 جدول

 نام الیة اطاعاتی
تاریخ تولید یا 
 دریافت داده

قدرت تفکیک 
 یا مقیاس مکانی

 منبع دریافت اطالعات شمارة بلوک دریافتی

LANDSAT TIRS 

August  

1990 

July  2000 

July  2010 

 724؛09و724؛08و720؛09 متر 00

 earthexplorer.usgs.gov  
 شناسی آمریکاسازمان زمین

 
LANDSAT OLI-TIRS 

July and 

August 

2020 

 724؛09و724؛08و720؛09 متر 77و  00

SENTINEL2B 

SENTINEL2A 

August  

2020 
July 2020 
July 2019 

 متر 70
 T39RVPوT39RVQو

T39RWQ و
T39RUQ 

 GIS های موضوعینقشه
 پوشش گیاهیهای منابع آب، تیپ

 
الی  7:60000

7:700000 
 تمام استان

 سازمان منابع طبیعی کشور
وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع 

 آب

 تصاویر و اطالعات کمکی
های آموزشی و نقاط برداشت نمونه

 کنترل زمینی
 پوشش کامل و محلی - 

ArcBruTile 
Google Earth PRO 

Portable Base Map 

Server 
GPS 

ASTER GDEM V2 

 

 
 

 

 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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 مشاهده است.

ری استخراج نقشة کارباراضی: و پوشش  یکاربر یبندطبقه

اساس اطالعات  ای برو پوشش اراضی از تصاویر ماهواره

(. در Negahban, 2021هایی است )طیفی دارای محدودیت

اده ها استفتکنیک پیکسل پایه، از ارزش عددی پیکسل

که در تکنیک ( درحالیAlavi Panah, 2003شود )یم

عات بافت و شکل ءگرا عالوه بر اطالعات طیفی از اطالشی

 ی دربندطبقهمنظور شود. بر این اساس، بهاستفاده می

 بندیقسمت گرا استفاده شد.پژوهش حاضر، از روش شی

بندی تصویر به ترین مرحله در ریز طبقهاولین و مهم

 ,Huang and Niباشد )واحدهای تصویری مجزا می

در  Multiresolution Segmentation(. الگوریتم 2008

در   Image Object Levelین تحقیق از سطح ا

ست. شده اتصویر منطقة مورد مطالعه استفاده  بندیقسمت

دلیل نیاز به بررسی جزئیات منطقة مورد مطالعه و با هدف به

برخورداری از قدرت تفکیک مکانی مناسب تصاویر سنتینل 

های و اعمال یکپارچگی، بعد از تکرار و مقایسة شاخص

شده برای پارامتر مقیاس مختلف ارزش اعمال سازیسگمنت

و برای پارامترهای ضریب شکل و ضریب فشردگی  90

بر پایة تصاویر سنتینل انتخاب شد.  7/0و  4/0ترتیب به

 بندی اختصاصهمچنین در این تحقیق از الگوریتم طبقه

 شده استفاده( Assign Class) مشخص زانیم باکالس 

 (. 6است )جدول 

ری و کارب یکم رییتغی: اراض یکاربر ینامیکدا یسازمدل

ه نشان داد ک یکینامیبا شاخص د توانیرا م اراضیپوشش 

                                                      
3Land use\cover dynamic degree 

اص خ یزمان ةدور کی یبرا هر طبقه ریینرخ تغ ةدهندنشان

 .(He et al., 2011) است

 : (3LUDD) اراضی پوشش و کاربری یاییپو یا دینامیک

دار ، مقکاربری و پوشش اراضی ییایپو یا ینامیکدة درج

 مورد ةرا در منطق اراضی یکاربر طبقه از کی ةساالن رییتغ

 ,Yuhai) کندیم فیتوصرا دوره خاص  کیمطالعه در 

1999; Yirsaw et al., 2016). 

 7رابطة 

𝐾𝑖 =
𝑈𝑏 − 𝑈𝑎

𝑈𝑎
×

1

𝑇
× 100% 

است  "i" طبقه یاراض یکاربر یایپو ةدرج iKکه در آن 

میزان به  بیبه ترت bUو aU  ؛(i 7-2 =مطالعه  نیدر ا)

ه مطالع ةدور انیدر آغاز و پا یاراض یکاربر طبقةهر  مساحت

شاخص  Kکه در آن  مطالعه است. زمانی بازة T ؛دارنداشاره 

 bUو  aUاست.   iنیپوشش زمکاربری و   طبقة کینامید

 bو زمان  aدر زمان  نیمع نیپوشش زم طبقة کی ینواح

شدت  نیتر باشد، زمبزرگ Kهستند. هر چه قدر مطلق 

 ,.Xu et al) برعکس است قاًیدق K≥0. دارد یشتریب

2016).  

 (:0LUIDD) یاراض یکاربر یکپارچه یاییپو ةدرج

ش را نمایموردمطالعه  ةدر منطق یاراض یکاربر یکل رییتغ

 یراضا یکاربر ریینرخ تغ یصورت کمبه تواندیکه م دهدمی

 .(Yirsaw et al., 2016) کند فیرا توص

 6 ةرابط

𝐾𝑡 =
𝐼(𝐷)

𝑆
×

1

𝑇
× 100% 

4Land use\cover integrated dynamic degree 

 مطالعه مورد ةشده در منطق استفاده یو پوشش اراض یطبقات کاربر فیتعر -2جدول 
 حاتیتوض یاراض پوشش و یکاربر طبقة

 سانیان محدثات سایر و معادن فرودگاه، صنعتی، و تجاری مناطق مسکونی، مناطق ساختانسان مناطق
 دائمی محصوالت ساالنه، محصوالت زراعی اراضی

 سبز یشههم یهادرختکننده و انخز هایجنگل جنگل
 یابانیمراتع  انبوه تا تنک و ب مرتع

 یربا یاراض و دیم کشت تحت هایینزم دیم
 سدها و هادریاچه ها،رودخانه آب منابع
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 یرکارب کپارچهی ییایپو ةدرج ةدهندنشان Kt ،6در رابطة  که

 و کاهش شیبه مساحت افزا بیترتبه Dو  I است؛ یاراض

مجموع مساحت کل  S، اشاره دارند Tدر طول زمان  افتهی

 Xu etاست ) مطالعه زمانی بازة Tو مطالعه  مورد ةمنطق

al., 2016). 

پس گذاری( خدمات اکوسیستم: برآورد ارزش )ارزش

گذاری اقتصادی با از استخراج طبقات کاربری اراضی، ارزش

 Mobargheiانجام شد )استفاده از روش انتقال منافع 

dinan, 2017 .)از مطالعة منظور ینبد Costanza  و

ارزش است که برای برآورد  شده استفاده( 6074همکاران )

 72را در مقیاس جهانی  هاستمیاکوس یستمی،خدمات اکوس

ند و بر این اساس، کرد یبندطبقه دعملکر 75و  یستماکوس

ارائه  0های مختلف به شرح جدول میانگین ارزش اکوسیستم

 های محدودةشد. جهت برآورد ارزش میانگین ساالنة کاربری

بر اساس  ،در منطقه یاراض یرکارب مطالعاتی، طبقات

شده توسط معادل گزارش یهاستمیاکوس نیترکینزد

Costanza ( 6074و همکاران )شد نییتع (Tolessa et 

al., 2017).  معادل خدمات  یوزن بیضرجهت ایجاد

 و تبدیل آن به ریال بر هکتاردر هر هکتار دالر  یستمیاکوس

ی آن از نرخ کشش درآمد و تولید ناخالص داخلی روزرسانبهو 

ح اصال ستمیارزش اکوس بیضردر نهایت و استفاده شد 

 ریگینسبتبا  توانیمعادل را م یوزن بیضر نی. اگردید

تولید ناخالص داخلی ایران به تولید ناخالص داخلی  نیانگیم

سازی و با استفاده از نرخ کشش و دالر نیمایی یبومجهان، 

 به توجه با(. Xie et al., 2003منطقه تعمیم داد ) کلبه

 Ecosystem Service) شده اصالح گذاریارزش ضرایب

Value Coefficientاکوسیستمی  خدمات ( ارزش

(Ecosystem Service Valuation) و 0 رابطة صورتبه 

 (Costanza et al., 2014) یاراضو پوشش  یکاربر طبقه هر یبرا هکتار هر در ستمیاکوس خدمات ارزش -3 جدول

 رویشی ةیناح

ارزش کل 
در هکتار 

)دالر/هکتار 
 /سال(

ارزش کل در هکتار 
 )ریال/هکتار/سال(

ارزش کل در 
هکتار )میلیون 

 تومان/هکتار/سال(

 28 279,772,091 1368 دریا

 13 134,979,204 660 اقیانوس آزاد

 183 1,829,457,397 8944 ساحلی

 591 5,914,621,420 28916 مصب

 591 5,914,621,420 28916 علف دریایی/بستر جلبکی

 7205 72,052,337,460 352257 ی مرجانیهاصخره

 45 454,457,943 2222 فالت قاره

 100 1,002,536,197 4901 خشکی

 78 777,201,676 3800 جنگل

 110 1,100,763,267 5382 تروپیکال

 64 641,657,061 3137 حاره/تایگاه

 85 852,118,439 4166 علفزار/ مراتع

 2867 28,671,938,682 140174 هاتاالب

 3965 39,649,604,371 193843 مرداب جزر و مدی/مانگروها

 525 5,252,918,547 25681 ی سیالبیهادشت/هامرداب

 256 2,559,225,352 12512 هارودخانه/هااچهیدر

 114 1,138,628,544 5567 اراضی زراعی

 136 1,362,471,785 6661 شهری

 83 833,158,726 4073 کل
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زا مج یستماکوس یشده توسط عملکردها ارزش خدمات ارائه

؛ (Xu et al., 2016; Liu et al., 2012) 4 رابطةبا استفاده 

 :شودمی محاسبه

 0رابطة 

𝐸𝑆𝑉𝑡 = ∑ (𝐸𝑆𝐶𝑘 × 𝐴𝑘)
𝑛

𝑘=1
 

 4رابطة 

𝐸𝑆𝑉𝑓 = ∑ (𝐸𝑆𝐶𝑓𝑘 × 𝐴𝑘)
𝑛

𝑘=1
 

 سال برای اکوسیستم خدمات ارزش tESV ،0رابطة  در که

t، kA و (هکتار) مساحت kESC اکوسیستم خدمات ارزش 

 کاربری طبقه هکتار در سال( برای)ریال بر  واحد هر ازای به

طبقات  کل تعداد n ومطالعه  مورد ةدر منطق "k" اراضی

برآوردی ارزش  fESV،  4 ةدر رابط است. کاربری اراضی

ارزش خدمات اکوسیستم به  fkESCاست و  f ةعملکرد طبق

کاربری  ةازای هر واحد )ریال بر هکتار در سال( برای طبق

 (.Yirsaw et al., 2016باشد )می "k"اراضی 

 هاداده وتحلیلیهتجز

عنوان هکه ب هااکوسیستم کهییازآنجاتحلیل حساسیت: 

ه استفاد نیپوشش زم و یکاربر طبقات یبرا یانماینده

 یراب تیقطع عدمو  ستندیلزوماً بر هم منطبق ن و شود،یم

 نیا یبرا، (Tolessa et al., 2017) ها وجود داردارزش نیا

( با استفاده از مفهوم SI) تیحساس بیضر از ل،یتحل و هیتجز

 شد محاسبه 7 ةرابط مطابق، یاقتصاد کششاستاندارد 

(Kreuter et al., 2001; Wang et al., 2015:) 

 7رابطة 

𝑆𝐼 =

(𝐸𝑆𝑉𝐽 − 𝐸𝑆𝑉𝑖)
𝐸𝑆𝑉𝑖

⁄

(𝐸𝑆𝐶𝑗𝑘 − 𝐸𝑆𝐶𝑖𝑘)
𝐸𝑆𝐶𝑖𝑘

⁄
 

 خدمات ارزش kESC ت؛یحساس بیضر SI ،7رابطة در  که

 برآورد یستمیارزش کل خدمات اکوس ESV و ستمیاکوس

 یرابشده را  و اصالح هیاول ریمقاد بیترتبه jو  iشده است و 

به ذکر است که  الزم. دهندینشان م k یاراض یکاربر طبقه

با توجه به آن  ستمیاکوس ینیباشد، ارزش تخم SI>1اگر

 ستمیاکوس ارزش قیدق یابیارزاست و  ریپذانعطاف بیضر

باشد، آنگاه  7 از کمتر تیحساس بیضرمهم است. اما اگر 

و  شودیدر نظر گرفته م کشسانریغ ستمیاکوس برآوردمقدار 

ماد اعتقابل یستمیاکوس خدمات کل ارزش ةمحاسب جینتا

 Tolessa) نسبتاً کم باشد آناگر مقدار دقت  یخواهد بود حت

et al., 2017.) 

 در گستردهطور به گراویتی، سازیمدلی گراویتی: سازمدل

 علوم و اقتصادی، جغرافیای شهری، ریزیبرنامه یهاحوزه

 Xu et) استفاده قرارگرفته است مورد غیره و کاربری اراضی

al., 2016; Liu et al., 2012رویکرد یک (. این روش 

 را ثقل مرکز از فاصله و حرکت جهت که است سازیمدل

 مشخص یا اهداف هاشاخصبر مبنای  پایش اثرات منظوربه

 5و  2های رابطهبر اساس  .(Xu et al., 2016کند )می

 ,Griffith and Fischer)گراویتی  ییرات مرکزتغپایش 

 :گرفته شد بکار اکوسیستم خدمات ارزش ، برای(2016

 2رابطة 

𝑋𝑡 =
∑ (𝐸𝑆𝑉𝑡𝑗 × 𝑥𝑡𝑗)𝑙

𝑗=1

∑ (𝐸𝑆𝑉𝑡𝑗)𝑙
𝑗=1

⁄  

𝑌𝑡 =
∑ (𝐸𝑆𝑉𝑡𝑗 × 𝑦𝑡𝑗)𝑙

𝑗=1

∑ (𝐸𝑆𝑉𝑡𝑗)𝑙
𝑗=1

⁄  

 گراویتی مرکز مختصات ترتیببه Yو  X، 2 رابطة در که

 y و x و هستند t سال در اکوسیستمی خدمات ارزش برای

 ارزش tjESV و سلول هر ژئومتریک ثقل مرکز مختصات

 طبقة برای (سال در هکتار بر ریال) اکوسیستم خدمات

 اراضی کاربری طبقات کل تعداد l و "j" اراضی کاربری

 مرکز حرکت فاصله محاسبه(. Tolessa et al., 2017) است

 :کرد بیان 5 رابطةصورت به توانمیرا  گراویتی

 5رابطة 

𝐷 =  √(𝑋𝑡1 − 𝑋𝑡2)2 + (𝑌𝑡1 − 𝑌𝑡2)2 
 t1X، t2Xو (متر) ثقل مرکز حرکت فاصله D، 5 رابطة در که

 اکوسیستم خدمات ارزش ثقل مرکز مختصات t1Y، t2Y و

 .هستند 2t و 1t هایسال برای

ز ا پسی داغ خدمات اکوسیستمی: هالکهوتحلیل یهتجز

نطقة م یبرا آن ییراتتغارزش خدمات اکوسیستم و  یبررس
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منظور به G- statistic تسیشاخص گ ةمطالعه، آمار مورد

تفاده اس در دو سطح وضعیت و تغییراتداغ،  یهالکه نییتع

ارزش  عارضه با کیکه  صورتینبد .(Li et al., 2017) شد

 یتوجه است اما ممکن است ازنظر آمار مورد قابل مالحظه

 یر آماردایداغ معن ةنقط کیکه  لیدل نیدار نباشد به ایمعن

ارزش  عوارض با گریعالوه برداشتن ارزش باال، توسط د دیبا

-zو p-valueآمارة امر توسط  نیا .شده باشد باال احاطه

score احتمال  زانیم بیترتبهها آماره نیا .شودیم انیب

دهند میرا نشان  اریبودن و انحراف مع یتصادف

(Harirforoush and Bellalite, 2019).  

 یاشبکه یهاسلولبا ایجاد  پژوهش حاضر در: هادادهتحلیل 

از  یپوشش اراضو  یکاربر نقشةبر اساس  یلومتریک 7

ابزار  و Arctoolbax با استفاده از 6060تا  7990

Generate Tessellation از استفاده با شدند. دیتول شبکه 

 برای پایه واحدهایعنوان به شبکه هایسلول این

کل گرفت )ش قرار یبررس موردتحلیل فضایی  سازی،نقشه

 یراب(. پس از بررسی و محاسبة ارزش خدمات اکوسیستمی 7

تباط ار قیسلول از طر اسیدر مق ییفضا یژگیوشبکه، هر 

 نگیجیکر یابیروش دروناستفاده از با  با مراکز هر سلول

 .(Mishra et al., 2009انجام شد ) یمعمول

 

 نتایج

 ةنقش، 6شکل اراضی:  پوششو  یکاربر پویایی

ا مطالعه ر مورد منطقة اراضیو پوشش  یکاربر یبندطبقه

 کاهش یشترینب حاصل، نتایج اساس بر. دهدمی نشان

 877200که از  است جنگل یکاربر طبقة به مربوط مساحت

و در  6000هکتار در سال  875674به  7990هکتار در سال 

 اراضیاست.  یافتههکتار کاهش  554776به  6060سال 

 277569از  است کهساحت نظر م از طبقه یندوم که مرتعی

 6060هکتار در سال  249767به  7990هکتار در سال 

 (. 6 است )شکل یافته افزایش

هکتار  79280از  یزراع ، اراضی6بر اساس نتایج شکل 

 4578سرعت از به ساختانسانو اراضی هکتار  72096به 

 6060هکتار در سال  78557به  7990هکتار در سال 

 6802ترتیب از به 6000تا  7990از سال . اما ندافتی شیافزا

 6060تا  6070یافته و سپس از سال یش افزا 0768به 

 
 مطالعه مورد ةمنطق یاراضپوشش  و یکاربر یبندطبقه ةنقش -2شکل 
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 یدا داشته است.پکاهش  6767هکتار به  0470ترتیب از به

هکتار  25706اراضی دیم نیز همین روند را داشته است که از 

یش و تا سال افزا 6000در سال  86459به  7990در سال 

هکتار شده  70572ت آن کاهشی و برابر با مساح 6060

 77از  شی، ب7990در سال  0است. بر اساس نتایج شکل 

 09ز ا شبی پوشش جنگلی و بامطالعه  مورد منطقة از درصد

است  یدرحالپوشیده شده بود این  اراضی مرتعی توسط درصد

را  از منطقه درصد 7 ی تنهاراعز اراضی زراعی و دیم که

 به هاینوع کاربر نینسبت ا 6060اما تا سال . شدیمشامل 

 دهندهنشانکه  کرده است رییدرصد تغ 5و  46،  70 بیترت

کاهش سطوح جنگلی و افزایش مراتع و اراضی 

، درصد پوشش 6000. تا سال کشاورزی)دیم و آبی( است

یجه افزایش کشاورزی رسید اما به درصد درنت 0/7به  دیم

آن  مساحت اضی به کشاورزی آبیعلّت تبدیل و احیاء این ار

 یزراع اراضی کهیدرحال افت،یکاهش  0/0به  6060تا سال 

، چهار 6060تا  7990از سال . درصد رشد داشته است 782

اراضی شامل اراضی زارعی، اراضی دیم،  یکاربر پوشش

درصد از سطح استان  7/7و منابع آبی،  ساختانسانمناطق 

افزایش پیدا کرده  0/8دادند که این میزان به یمرا پوشش 

 . است

 دهندمی نشان را اراضی کاربری پویای درجة ،4شکل 

ز ا یکل شمای اول مرحلة در. شد تقسیم قسمت دو به که

 رددر کل منطقه موردمطالعه  یاراض یشدت انتقال کاربر

 ارائه 6060تا  7990ساله از سال  60 و 70 یزمان یهابازه

ر د صعودی یشگرا یک تغییرات این اساس بر. است شده

در  درصد2/0، درصد 49/0با  7990–6000 یهاسال

-6060 یهادر سال درصد 08/0و  6000- 6070 یهاسال

 اراضی کاربری طبقات پویایی اما. شودمی مشاهده 6070

-6070در سال  یکشاورز ة این امر است کهدهندنشان

و سپس در سال  رسید (درصد 57/9به اوج خود ) 6000

 یداکردهکاهش پ درصد 22/6 به میزان این 6060-6070

 7/7حداقل  اراضی شهری همواره رشد. (4)شکل  است

 86/9) نآ یاییپو ةدرج یزانم یشترینکه ب اندداشته را درصد

 یشترینب یزانم ینکه ا بوده 7990-6060در سال  (درصد

 

 
 1998- 2828دورة درمورد مطالعه  منطقة در یاراض پوشش/یکاربر طبقات ییایپو -3 شکل
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بوده است.  یزمان یهاطبقات و بازه یتمامرشد در  یزانم

 04/4درجة پویایی  6070تا  7990 هایسال در دیم اراضی

تا  6000 یهادرصد را تجربه کرده است اما بعدازآن از سال

درصد  -40/6ترتیب مقدار به ینا 6060تا  6070و   6070

 جنگلی اراضی یدا داشته است.پ کاهشدرصد  –88/7و 

-6000نرخ در سال  یناند و اشده کم یتوجهطور قابلبه

مهم در  اینکه  یددرصد رس -47/0 یعنیبه اوج خود  7990

و با  یساله منف 00ساله و  60ساله،  70 یهادوره یامتم

 درصد بوده است.  -06/0 یانگینم

 هایارزش مجموعاکوسیستمی:  خدمات ارزش تغییرات

 و 7990 هایسال برای 7 جدول در اکوسیستمی خدمات

 و 2/776 با برابر ترتیببه که شده است داده نشان 6060

 در اکوسیستم خدمات هایارزش میانگین و 7همت 7/748

 980 با برابر ترتیببه 6060 و 7990 هایسال برای واحد هر

 میلیون ریال در 975 و 7990 سال در هکتار میلیون ریال در

 خدمات کل ارزش .بوده است 6060 سال در هکتار

 درصد 5/6 میزان به 7990-6060 دورة طول در اکوسیستم

 میاکوسیست خدمات ارزش اساس، این بر .یافته است کاهش

 ترتیبمطالعاتی به دورة طول در مراتع و اراضی کشاورزی

سایر  و یافتهدرصد افزایش  78/2درصد و  7/782میزان به

                                                      
 هزارمیلیارد تومان7

 .است یافتهدرصد کاهش 4/70با میانگین  طبقات کاربری

 رد که توجه بوده قابل جنگل برای اراضی این نرخ کاهش

از  درصد 70 به تماکوسیس خدمات هایارزش تغییر نرخ آن

، 7بر اساس نتایج شکل   .رسیده است 6060تا  7990سال 

میزان ارزش خدمات  باالترین مناطق شمالی همیشه

 اند،داشتهمطالعه موردبازة زمانی  طول در را اکوسیستم

 7990 دورة طول درصد( در 2/89) هاشبکه قالب حال،ینباا

توزیع فضایی  .دهندیمکاهش خدمات را نشان  6060 تا

 که دهدارزش خدمات اکوسیستمی نشان می بین تغییرات

غرب منطقة مورد بررسی  در ارزش خدمات اکوسیستم

شهرستان بویر احمد در شمال  که دریدرحال یافته افزایش

  .یافت استان کاهش

منظور به 0گانة مورد بررسی در جدول  75عملکردهای 

 نجاماجه به همبستگی استفاده در منطقة مورد بررسی با تو

شامل خدمات با  اول شدند. گروهگروه تقسیم  0به  شده

کنترل فرسایش، گرده افشانی، کنترل  همبستگی مثبت

 77 باالی همگی که بود زیستی، مواد خام و منابع ژنتیکی

خدمات فرهنگی، زیستگاهی،  شامل دوم گروه .بودند درصد

ر از کمت که بودتصفیه فاضالب، تنظیم گاز و حمایت آب 

تنظیم آب و هوا، تنظیم  شامل گروه سومین. بود درصد -77

 
 2828تا  1998طبقات آن از سال  و کپارچهی یاراض پوشش و یکاربر ییایپو ةدرج -0شکل 
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آشفتگی، تنظیم آب، تشکیل خاک، چرخة مواد غذایی، تولید 

+( را به 77و  -77غذا و تفریح بود که وابستگی کمی )بین 

 مشاهده 5 شکل در کهطور هماندادند. یمارزش کل نشان 

 وندر که است غذا تولید اکوسیستمی خدمت اولین شودیم

 سال در همت 64 به 7990 سال در همت 66 از افزایشی

 از یکل طوربه خدمات کنترل فرسایش. رسیده است 6060

. یافت سال کاهش 00طی  در همت 7/2 همت به 2/2

 یکاهش هاییژگیو و منابع ژنتیکی وهواآب خدمات تنظیم

 2828تا  1998 ی( در بازه زمانالیر ونیلی) میاراض یکاربر طبقات یستمیاکوس خدمات ارزش -0 جدول

یمطالعات دورة               

   یاراض یکاربر طبقات
روند نوع 6060 6070 6000 7990  

یکاهش/یشیافزا 6,462,428 8,726,958 9,029,868 7,182,415 آب منابع  

یکاهش/یشیافزا 38,882,618 47,860,118 63,184,323 44,050,172 مید  

یشیافزا 30,554,886 24,128,417 12,216,576 10,664,868 یزراع یاراض  

یکاهش 852,113,790 870,462,886 899,607,498 941,816,354 جنگل  

یشیافزا 3,537,043 2,277,394 1,463,252 896,334 ساختانسان مناطق  

یشیافزا 553,469,170 544,329,015 527,037,027 521,265,594 مرتع  

یکاهش 1,485,019,935 1,497,784,789 1,512,538,544 1,525,875,737 (الیر ونیلیم) کل جمع  

 

 
 0101 تا 0991 سال از اکوسیستم خدمات زمانی و مکانی توزیع -5 شکل

 
 شبکه مقیاس در اکوسیستم پویایی خدمات تغییرات -6 شکل
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داشتند اما شدت کاهش آن نسبت به سایر  مشابهی بسیار

 4/02 از ترتیببهها آن ارزش و خدمات بیشتر بوده است

 40 و 6060 سال همت در 6/00به  7990 سال در همت

 . یافت کاهش همت 6/47 به سال در همت

ارزش خدمات در کل  ریی، درصد تغ7رابطة با استفاده از 

( SIمربوط ) تیحساس بیبرآورد شده و ضر اکوسیستمی

خدمت نشان هر در مقدار ارزش  یدرصد 70 لیاز تعد یناش

 نیبرآورد شده در ا ارزش خدمات اکوسیستمیداد که کل 

 و تحلیلیه بوده است. درمجموع، تجز مناسبمطالعه 

ی های مورد بررسدر حساسیت جینتا کهنشان داد  تیحساس

 ددرص 90طبقة مرتع و جنگل )جمعاً بیش از  جز( به7)جدول 

 یمعن نیبودند، به ا 7/0کمتر از  دهند(یممنطقه را پوشش 

ارزش  رییبه تغ یستمیکه ارزش کل خدمات اکوس

 نیبنابرا .ستیحساس ن عملکردهای خدمات اکوسیستم

عملکردهای خدمات  آورد شدههای برارزش ریمقاد

در  تیوجود عدم قطع با جیمناسب بوده و نتا اکوسیستم

 
 2828 تا 1998 سال ازمورد مطالعه  منطقة در ستمیاکوس خدمات از کی هر نسبت و ارزش -7 شکل

 

 یدرصد ±08 لیاز تعد ی( ناشSI) تیحساس بیاو ضر ستمیاکوس خدمات یبرآورد ارزشدر  راتییدرصد تغ -0جدول 

 ستمیاکوس خدمات یگذارارزش بیضرا

 بیضرا در رییتغ
 طبقات در تیحساس

 یاراض یکاربر

7990 6000 6070 6060 

صد
در

 

یضر
حساس ب
ی

صد ت
در

 

یضر
حساس ب
ی

صد ت
در

 

یضر
حساس ب
ی

صد ت
در

 

یضر
حساس ب
ی

 ت
 0 0/22 0/01 0/29 0/01 0/30 0 0/24 آب منابع

 0/03 1/31 0/03 1/60 0/04 2/09 0/03 1/44 دیم

 0/02 1/03 0/02 0/81 0/01 0/40 0/01 0/35 زراعی اراضی

 0/57 28/69 0/58 29/06 0/59 29/74 0/62 30/86 جنگل

 0 0/12 0 0/08 0 0/05 0 0/03 ساختانسان مناطق

 0/37 18/64 0/36 18/17 0/35 17/42 0/34 17/08 مرتع

 

 
 

 

 



 ...ییفضا یشو پا یستمیارزش خدمات اکوس یریبا بکارگ یامنطقه یهاو توازن کشتکار و همکاران، سنجش تعادل 

 364صفحه 

 ارزش، معتبر هستند. 

ارزش خدمات  ییفضا توازن و تعادل تحلیل

 Getis یآمده از آمارهادستبه یجنتا 8شکل یستمی: اکوس

Ord-Gi و( یدیکل یهاداغ )پهنه هایلکه ییدر شناسا 

درصد نشان  99و  97، 90 ینانسرد را در سطوح اطم هایلکه

 795400سرد شامل  هایلکه نقشة ینا مطابق. دهدیم

 سال دردرصد سطح  90 از بیش ینانطح اطمسهکتار با 

 شیب اطمینان سطح با منطقةهکتار از  688900 در و 7990

گونه که شکل برآورد شد. همان 6060سال  دردرصد  90از 

از منطقه را  درصد 2/0  ،7990در سال  دهدینشان م 9

                                                      
6Ecological Environment Quality  

 یلدرصد تشک 99از  یشب ینانبا سطح اطم سرد یهالکه

 افزایش 6060درصد در سال  57/0به   یزانم ینکه ا دادیم

 یمناطق راداغ  هایلکه یزانم یشتریناست. ب کرده یداپ

اطق من یشترینغرب آن و ب یزاستان و ن شمالدر  یجنگل

شده بزرگ واقع یاطراف شهرها درسرد  هایلکه یکپارچه

و پوشش  کاربری 4 جدولو  شکل نتایج اساس براست. 

 کرده رتغیی زمان طول در بویراحمد و کهگیلویه استان اراضی

 زیست طیمح کیفیت نامتعادل توزیع به خود نوبةاست که به 

 نجرم فضایی مقیاس در گراویتی مرکز تغییر و 2اکولوژیک

 یارزش اقتصاد گراویتی مراکز حرکت 9 شکل. است شده

 
 ارزش خدمات اکوسیستمیداغ و سرد  یهالگوی پراکنش لکها -0شکل 

 

 
 تعادل و توازن باحالتگراویتی و فاصله  مراکز تغییر مسیر -9 شکل
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 نبی واقعی فاصلةکه  دهدیرا نشان م یستمخدمات اکوس

 بیشترین که متر 400 ساله 00 زمانی بازة در گراویتی مرکز

 مراکز حرکت. است بوده 6060 تا 6070 سال از آن میزان

 رقش ازمطالعه  مورد ةمنطق در یستمیاکوس خدمات گراویتی

 یک رد زیست یطمح کیفیت داد نشان که است بوده غرب به

 خدمات ارزش تغییر. شد بهتر غربی-جنوب محور

 جدایی به منجر 7990-6060 دورة طول در کل اکوسیستمی

 .است دهش ژئومتریک مرکز و گراویتی مرکز بیشتر فضایی

 خدمات ارزش فضایی توزیع که دهدمی نشان نتیجه این

و عدم  نیست یکسانمطالعه  مورد منطقة برای اکوسیستمی

 خدمات هایارزشوضوح مشاهده کرد. به توانیتوازن را م

 است آن جنوب بخشاز  بیشتر استان شمال در اکوسیستم

 خدمات مزایای از شمال جمعیت که است این آن نتیجه که

 مندرهبه جنوب جمعیت به نسبت بیشتری اکوسیستمی

 ارزش فضایی توزیع که دهدمی نشان امر این. اندبوده

 ساله 00 مطالعاتی دورة طول در اکوسیستمی خدمات

 تر شده است. تر و نامتوازننامتعادل

 

 گیریبحث و نتیجه

 یکشاورز و شهری اراضیمداوم  افزایشطور که با همان

 کاربری یاقتصاد هاییتو فعال یترشد جمع ،مشهود است

 رییطور چشمگبه را و بویراحمدکهگیلویه  استاندر  اراضی

 Ansari et al., 2011; Keshtkar etاست )داده  ییرتغ

al., 2021ط یبه حفاظت از مح توجهییب یلدلبه ین(. همچن

در  ییو روستا یشهر رویهیب توسعةو  یکجانشینی زیست،

 کرده است یجادرا ا یاریبس محیطی مشکالت ،منطقه ینا

(Bazgir et al., 2017; Henareh Khalyani et al., 

 شپوش و کاربری یعسر ییرموارد، تغ ین(. عالوه بر ا2013

 یریدر کنار تغ یمحل هاییشدن آشفتگ تریمو وخ اراضی

 Fakherاست ) شده ناستا ایندر  یاصل هایینگران یماقل

Nasab, 2020.) مناطق که دادنشان پژوهش این نتایج 

 تغییر ازعمدتاً  اتیمورد مطالع ةساخت در طول دورانسان

 فتصرمربوط  کمتر و شده ایجاد یکشاورز اراضی کاربری

 یکشاورز یاراض که حالی دربوده است  طبیعی اراضی

 نتیجه یناکه  باشدمی یجنگل یاراض یبعامل تخر یشترینب

. دارد ی( همخوان6060)Khazaei  و Farzin مطالعات با

 اتخاذ زمان از گذشته سال 00 در اراضی کاربری zعمد تغییر

 از ییکاست.  داده رخ روستاها توسعةو  خودکفایی سیاست

 هایالس بین اقتصادی سریع توسعة دورة نماد که هایینشانه

به  میو د یعیطب یاراض یکاربر تبدیل است، 6070 و 6000

 ودهب کشاورزی ترویج یقمهم از طر ین. که ااست یآب یاراض

 رد اکوسیستم خدمات کلی ارزش روندها این یجهکه درنت

 طورهمان. است یافتهکاهش  یتوجهطور قابلبه زمان طول

 این کنندی(، اشاره م6067) و همکاران Keshtkarکه 

 توسعة دنبالبه گذشته سال 60 تا 70 در یژهوبه تغییرات

سدها در منطقه شدت  یشو افزا کشاورزی و اقتصادی سریع

 از، 7990 سال در یراحمدو بو یلویهاست. استان کهگیافته 

 شیبرخوردار بوده است که ب جنگلی اراضی هکتار هزار 872

ساله   00 بازة. در طول دادیدرصد از استان را پوشش م 77از 

منابع آب  ینهمچن یدهرسدرصد  70 یربه ز یجنگل یاراض

 شدیها را شامل مو رودخانه یعیطب هاییاچهان در یشترکه ب

 یعنیخود  یزانم ینسد بزرگ، به کمتر 0با احداث  یحت

 بلیق پژوهش با مطالعات ینا نتایجاست.  یدهدرصد رس 72/0

(Salamatnia et al., 2020; Keshtkar et al., 2021; 

Farzin and Khazaei, 2021) ةدر باز بیان داشتند که که 

 یمهن هایاکوسیستمزاگرس  رویشی یةساله در ناح 00

 یآب و جنگلی هایاکوسیستمو  افزایش یو مصنوع یعیطب

طقه من ینا یستماکوس نهایت در وداشته  یکاهش محسوس

 سمت هب طبیعی نیمه هایاکوسیستم و انسانی هایخالتبا د

ت دارند. مطابق کند،می پیدا سوق شدگیتکه تکه و ناپایداری

 و دهاتهدی علّتبه یستیز منابع این تخریب یگرد یاز سو

 اقتصاد و رشد حال در جمعیت سوی از فزآینده فشارهای

 ;Negahban, 2021) شودمی ناشیتوسعه سرعت درحالبه

Mahiny and Clarke, 2012) .و توزیع در تغییر این 

 مداخالت همکنش با اکوسیستمی خدمات هایارزش کمیت

 کلش در کهطور همان است؛ کرده پیدا همبیشی اثر و طبیعی
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 غالب منطقه در انسانی مداخالت ،شده استداده  نشان 0

 مطالعات(. Zandebasiri and Parvin, 2012) است

خدمات  گذاریارزشمختلف به  هایشناسیروش با زیادی

که  یحال در اندپرداخته یفیو ک یکم صورتبه یستماکوس

 احیةن در یستمارزش خدمات اکوس سازیکمیبه  یتعداد اندک

 ،(6075و همکاران ) Badehian. پردازندمیزاگرس  رویشی

 هایجنگل یستمکارکردها و خدمات اکوس یارزش اقتصاد

 یبازار هایقیمت از استفاده با را میانی زاگرس بلوط

و همکاران  Bakhtiariبراورد کردند.  یلیاردهزار م 69/089

 نگهداشت و حفظ کارکردهای گذاریارزش به ،(6009)

 سبزکوه هایجنگل آبریز حوزة یاسعناصر خاک در مق

 یکاربر تغییر ،Kamyab and Shabani (6079). پرداختند

 ینا تتاثیرا یاراض یکاربر سناریوسازی با و محاسبه یاراض

ا را مورد بحث قرار دادند. ب یستمبر ارزش خدمات اکوس ییرتغ

 یو عدد یکم یبه بررس اًمطالعات صرف ینحال ا ینا

از  استفادهعدم  علّتبه و اندپرداخته خدمات هایارزش

 یلو تحل یهتجز یبرا ییفضا واحدهای و سازینقشه

 امابود.  ماندهمی باقی مقفول تحقیقات یگذارارزش

Jafarzadeh از  یبرخ یذاربه ارزشگ ،(6079)همکاران  و

با روش  یالممراتع زاگرس استان ا یستمخدمات اکوس

هر  یبرا ارزش مجموع و اندپرداخته یهپا یکسلو پ یممستق

( ریال 46000)دالر یالر یلیونم 4/767هکتار از مراتع را 

ارزش هر هکتار از  یزکه پژوهش حاضر ن اندکرده آوردبر

 براورد( ریال 640000)دالر ریال میلیون 67/876مراتع 

 همخوان هایارزش دالر قیمت به توجه بااست که  گردید

 این در خدمات ارزش سهم بیشترین همچنین. هستند

 یدتول سپس و یکو ژنت یماقل یمتنظ یپژوهش به عملکردها

همکاران  و Jafarzadehبوده که در پژوهش  ییماد غذا

 سپس و کربن ترسیب و آب تولید هایبه ارزش ،(6079)

 ستا شده داده نسبت علوفه تولید نهایت در و خاک حفاظت

 از ناشی توانمی را اختالف این علّت خصوص این در که

 هایارزش و دانست عملکرد هر برای خدمت تک محاسبة

 . است نشده محاسبه هاآن مطالعات در جامع

 تحلیل روش از گذاریارزش اعتبار سنجش راستای در

 یندر ا که(. Li et al., 2017) شد استفاده حساسیت

ه بود یکموارد کمتر از  تمامحساسیت در  یبخصوص ضر

در  تیبودن عدم قطع پایینو  پذیریاست که گواه بر انعطاف

 ینا نتایج. است آن یناناطم ضریببودن  باالو  یگذارارزش

 ،کهShabani(6079 )  و Kamyabمطالعات پژوهش با 

ستم خدمات اکوسی برخی ایبباالتر بودن ضر کنند؛می بیان

خدمات  نیبوده و بیشتر یستمبه دلیل وسعت بیشتر آن اکوس

 مطابقت دارد کننداکوسیستمی را در منطقه عرضه می

مناطق باعث از دست  ینکاهش در وسعت ا که نحویبه

رفتن بخشی از خدمات اکوسیستم در سیمای سرزمین 

دل سنجش توازن و تعا منظوربه یگرد یسو از گردد.می

 لفیقت و تجمیع ازپس  یستمیخدمات اکوس یارزش اقتصاد

 گراویتی و Getis Ord-Gi یهر عملکرد از آمارها هاینقشه

 این دةدهنداغ و سرد نشان  هایلکه توزیع نتایج. شد استفاده

 سطح با داغ هایلکه را استان از کمی سطح که است

 رب متمرکز آن بیشتر که گریدمی بر در درصد 99 اطمینان

آنگونه  .هستند جنگلی یدارترو پا یکپارچه هایلکه با مناطق

با  کنندمی اشاره ،(6060) و همکاران Abdollahiکه 

 پایش و مکانی بندیخوشه و Getis Ord آماره یریبکارگ

عوامل اثرگذار بر توازن ارزش خدمات  تواندمی داغ هایلکه

 و ینسرزم ریزیبرنامه یتکرد که اولو ییشناسا خوبیبهرا 

 Asadolahiدهد.  یقرار م تأثیر تحت را آن مدیریت

 چندگانه خدمات عرضه مهم نواحی بررسی با نیز ،(6078)

را بر  مستقیمی رابطةداغ  هایلکه کنندمی بیان سازگانبوم

 این رد. دارند جنگلی هایپوششبا  رگرسیونی معادلةاساس 

 دیاقتصا ارزش داغ هایلکه تغییرات پایش با نیز پژوهش

 سطح با داغ هایلکه یعکه توز شودمی مشاهده خدمات

را با  گیریچشمدرصد( کاهش 99و  97 ،90)باال  اطمینان

 ضورح که نحویبهداشته  هاجنگل شدن تکهتکهو  یبتخر

کاسته شده و به مرکز  یو شمال غرب یاز مناطق شمال هاآن

 ،(6060)همکاران  وSalamatnia استان منتقل شده است. 

 ةوسعو ت یشبا افزا یستمیکه خدمات اکوس کنندمی بیان
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 یفیو ک یاز نظر کم دهدشت و یاسوج خصوصبه شهرها

 بر گواه نیز Getis Ord آماره یلتحل یجکه نتا یافتهکاهش 

 و همکاران Xu. باشدمی مناطق این در سرد لکه افزایش

ر ب یدبا یمکان هایداده پایش با که کندیاشاره م ،(6075)

واند صورت بت ینتا بد یردقرار گ ییفضا هایشاخص یمبنا

 این خصوص این در باشد گیریتصمیم پشتیبان عنوانبه

 رزشا در تغییرات و فضایی ناهمگونی که داد نشان پژوهش

 شارز از استفاده باوضوح به توانیم را اکوسیستم خدمات

 صویرت به فضایی تحلیل یهاشاخص و اکوسیستمی خدمات

 یفضای پایش برای مطلوب ویژگی یک مهم این. کشید

 کند،یم یجادا گیرندگانتصمیم برای را یاسمقبزرگ و سریع

 با. ردک ییها را شناساتوازن و تعادل توانیم صورتینکه بد

 زیست یطمح کیفیت تغییر با گراویتی مرکز اینکه به توجه

 توانیم گراویتی، مرکز حرکت با کندیم حرکت اکولوژیک

 رکد را اکولوژیک زیست یطمح کیفیت فضایی روندهای

 ارزش تعادل و توازن شاخص(. Tolessa et al., 2017) کرد

 یفضای هایتعادل عدم تمایز بر عالوه اکوسیستم، خدمات

 رتدقیق مکانی توصیف اکوسیستم خدمات هایارزش در

(. He et al., 2010)سازد می ممکن نیز را خدمات ارزش

Wu ( 6072و همکاران)، ییفضا تحلیل با که کندمی بیان 

 منیتا کیفیت توانمی زمان طول در گراویتی مراکز تغییرات

را مشخص کرد که  یستمیو ارزش خدمات اکوس اکولوژیک

و  تیفیحاصل شده که ک یجهنت ینا یزدر پژوهش حاضر ن

 است.خدمات از  شرق به غرب بهتر شده یارزش اقتصاد

 رمنظوبه یراخ یهاسال یتالش مسئوالن ط رغمعلی

 نیاز مد،یراحو بو یلویهدر استان کهک یستیاز تنوع ز حفاظت

 اکولوژیک فشارهای همچنان یتجمع یشبا افزا توسعه به

 وندیر چنین ادامة. کندمی تحمیلاستان  ینبر ا را ناپایداری

 هب اکوسیستمی خدمات ارزش ثقل مرکز ییموجب جابجا

 یاکوسیستم خدمات کلی ارزش کاهش و استان جنوب سمت

و  یرکارب تغییرات میان ارتباطدر نظر گرفتن  با. شد خواهد

 جهینت توانیم اکوسیستمی خدمات ارزشو  یپوشش اراض

 یستمیتعادل و توازن خدمات اکوس یجادا برایگرفت که 

 دیتومان به ارزش کل منطقه با تأک یلیونم 2/852002 یدبا

 نیا هاییافته طبق. گردد اضافه استان شرقی جنوب بر

 اب برخورد در گیران،تصمیم که شودمی یشنهادپژوهش پ

و فصل حل  برای علمی رویکردی از شناسیبوم مسائل

 تیزیس محیط پیامدهای و اقتصادی توسعة میان تعارضات

 برآورد یقاز طر تواندیمرویکرد  ین. اکنند استفادهآن 

. ودش حاصل یستمیاز توسعه بر خدمات اکوس یخسارات ناش

 و مدتمیان مدت،کوتاه ریزیبرنامه شودیم یشنهادپ انتها در

که حفاظت توأمان  ینسرزم یشآما یسند مل ازبلندمدت 

 . همچنینندکن یتتبع گیرد،یم و توسعه را در بر زیستیطمح

سنجش،  یبرا پژوهیآینده هایاز روش یمطالعات آت برای

 . استفاده شود توسعه یو کاهش اثرات احتمال یشگیریپ

 

 تشکر و تقدیر
پژوهش حاضر تحت حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران 

است.  گرفتهانجام 99066274و فناوران کشور با شماره 

دانند مراتب تقدیر و تشکر خود را می نویسندگان برخود الزم
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Abstract 
During the last few decades, Land management decisions and consequently the land use\cover change in 

the Zagros biomes affected the ecosystem services value and their spatial distribution. The purpose of this 

study was to determine how land decisions affect spatial indicators of balance and equivalency of ecosystem 

services values during a period of 30 years (1990-2020) in Kohgiluyeh-Boboyrahmad province. Initially, 
LULC was extracted from Landsat and Sentinel satellite images using an object-oriented processing 

method. In addition, the benefits transfer method was applied to estimate ecosystem services' economic 

value, and the sensitivity indicator analysis process was applied to measure their uncertainty. Ultimately, 

by developing a gravity index and performing spatial statistical analyses in a 1km fishnet, we monitored 

the spatial balance and equivalence of ecosystem service value. The results show that the change in the 

ecosystem services value was mainly due to the intensity of unbridled man-made land (9.8%) and 

agriculture (6.3%) during the study period. The findings also show that the total value of ecosystem services 

has decreased by 3% over 30-years (152.6 Thousand Billion Tomans in 1990 to 148.5 Thousand Billion 

Tomans in 2020). As the sensitivity index is low, the modeling is reliable, accurate, and flexible with low 

uncertainty. Spatial analysis of hot spots shows a 2% decrease in areas with high potential for ecosystem 

services. On the other hand, the changes in the gravity centers the ecosystem service values in the period 

under study are substantial, as the center of gravity has moved 400 meters to the southwest over 30 years. 

Because of severe human intervention, the total ecosystem services value had been nonequalvalnce, 

resulting in 1.4 Thousand Billion Tomans in losses. Estimates in the research show restoration of oak forests 

in the southern and eastern regions of the province and increasing the value of services by 87 billion tomans 

can provide the necessary ground for the return of balance to the land. 

 

Keywords: Spatial statistics, Spatial decision making, Forest encroachment, Zagros biomes, Land 
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