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ریزی کاربری زمینبرنامه جایگاه خدمات اکوسیستم در  

 

 

 *1 سلیمه عبادی قاجاری

 
 ، ایران.دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، دانشکده معماري و شهرسازي،ریزي و طراحی شهريبرنامهگروه  -*1

 
 

 
 

 چکیده
س ستماکو ستی موجود در آنو تنوع های شر،  برای ضروری و خدمات هاکاال ی ازها جریانزی صادی و دیگر زندگی ب رونق اقت

 هاگیرییمدر تصم هاآنگرفتن  یدهنادکه  سقوط هستند یریدر سراز خدماتاین از  یاریبسکنند. یمرا فراهم رفاه  یهاجنبه

ستم در توسعه عواقب بالقوه هایریزیو برنامه ص باألخیزی توسعه ربرنامهای در پی دارد. بنابراین، گنجاندن خدمات اکوسی

 یزی کاربری زمین از اهمیت حیاتی برخوردار است. ربرنامه

ریزی است. مقالۀ حاضر سازی خدمات اکوسیستم در فرایند برنامههای یکپارچهحاضر شناسایی و معرفی روشهدف مقالۀ 

مقاله حاضر سعی شده است تا ضمن تعریف  منظور، درای بوده و روش انجام آن توصیفی است. بدیناز نوع کاربردی توسعه

سررازی خدمات های قابل اسررتفاده ج ت هماهن این رو، روش ها پرداخته شررود. ازمفاهیم مرتبط، به تشررریر راب ۀ بین آن

ستم در برنامه سی شدهاکو شاره کرد.  GIو  IES ،SEAهای توان به روشها میاند که از جملۀ آنریزی کاربری زمین معرفی  ا

ریزی کاربری زمین برنامه های م العاتی در چین، هاوایی و بریتانیا که با استفاده از خدمات اکوسیستم بهسپس، با ارائۀ نمونه

ریزی کاربری زمین مشخص شده است. درن ایت، سعی شده است اند، جایگاه خدمات یکپارچه اکوسیستم در برنامهپرداخته

 ریزی کاربری زمین استخراج شود.سازی خدمات اکوسیستم در برنامهتا اصولی ج ت یکپارچه

 
 ریزی کاربری زمین، خدمات اکوسیستمزیست، برنامهتوسعه، محیط :کلیدی واژه های
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 مقدمه
ها در دوران زندگی برای رفاه خود به طبیعت انسان

برخی ضروریات آشکار اند، چراکه طبیعت منبع وابسته

نظیر غذا و آب پاکیزه است. عالوه بر این، اکوسیستم 

افشانی را خدمات پنهانی مانند حفاظت از طوفان و گرده

چنین، جهان طبیعی مزایای مختلف کند. همنیز فراهم می

بسیاری از  حالینا باکند. معنوی و تفریحی را فراهم می

نادیده که  خدمات اکوسیستم در سرازیری سقوط هستند

های ریزیها و برنامهگیرییمگرفتن این خدمات در تصم

 ما را تهدید کرده و طبیعت را در سرازیری زندگیتوسعه 

 . مفهوم(Ranganathan et al., 2008)دهد سقوط قرار می

به را اخیر توجه زیادی  یهاخدمات اکوسیستم در سال

تمرکز بر تعامل بین است و به دلیل خود جلب کرده 

 "توسعه پایدار بنای علمسنگ "عنوان جامعه بهطبیعت و 

 . (Geneletti, 2012) تعریف شده است

، در سیاست استفاده از زمین های فزایندهنگرانییکی از 

اقتصادی  ،اجتماعی یهاشاخص زمان بهگی توجه همچگون

متعادل ماتریس  در یک اکوسیستم ارزیابی خدماتو 

اقتصادی و  هایشاخص سنجش. است گیرییمتصم

فهم  قابل ساده بوده و توسط عموم مردماجتماعی معمواًل 

. در مقابل، ارزیابی خدمات اکوسیستم با است

که  مواجه است متعددی در رویکرد و روش هاییتمحدود

 یهایاستخدمات اکوسیستم در س گنجانیدن ارزشمانع 

مدرن سیاست استفاده  هاییدگاهدشود. یمکاربری زمین 

منافع  یسازهماهنگبه دنبال  )کاربری زمین( از زمین

و  یامنطقهسطوح در زیستی محیطاقتصادی، اجتماعی و 

 هاییستمحفظ س. (Viglizzo et al., 2011) هستندمحلی 

های ارزش پشتیبان یرمستقیمطور غبهزیستی محیط

، تفریح شناسییباییفرهنگی و ز یهاارزشی ازجمله دیگر

منظور، زمین است. بدین از پایدار استخراج و سرگرمی و

کاربری اراضی تصمیمات  زیستی درمحیط یاندازچشمباید 

اساسی در  یهاگام یکی از .شودگنجانیده  زمین و مدیریت

اصول  محور، تعیین زیستیطمح فرایند کاربری زمین

 مشخص و درک پیامدهای آن برایزیستی محیط

                                                           
1 . Ecosystem Srvices 

 ,ESA) است زمین کاربری اراضی و مدیریت تصمیمات

که تعادل میان خدمات اکوسیستم و یطوربه (.2000

و پایدار  رشد و توسعه عادالنهریزی کاربری جهت برنامه

 . (Renner et al.,2010)شود  حفظ

در  یستماکوس یکپارچهخدمات  یگاهدر مقاله حاضر جا

هایی برای و روشمشخص شده  ینزم یکاربر ریزیبرنامه

های هاند. درنهایت و با توجه به نموناین منظور معرفی شده

خدمات  سازییکپارچهجهت  یاصول شده،مطالعاتی بررسی

شده استخراج  ینزم یکاربر ریزیدر برنامه یستماکوس

 .است

 مبانی نظری 

 1تعریف خدمات اکوسیستم

هستند و  تغییر در سراسر جهاناصلی  عاملها انسان

و محصوالت  غذا، سرپناه یسازفراهمرا برای  اکوسیستم

های یستمس بسیاری ازبر  اکوسیستم. تحول دهندیمتغییر 

توانایی  چنین،همو  گیاهانبیولوژیکی  و فیزیکی، شیمیایی

گذارد یمها تأثیر انسان بهبرای ارائه خدمات  اکوسیستم

(ESA, 2000)عنوان ساختاری . ساختار اکوسیستم به

پیچیده دارای فرایندهای مختلفی است. این فرایندها و 

ها منافع مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای جوامع چرخه

های اقتصاد، فرهنگ انسانی دارد که در حال حاضر در مقوله

 ,.Ruhl et al) و سیاست جوامع انسانی ریشه دوانده است

ها و تنوع زیستی موجود در آن هایستموساک (.2007

رونق اقتصادی و  برای ضروری کاال و خدمات ی ازجریان

خدمات اکوسیستم  کنند.یمرا فراهم رفاه  یهادیگر جنبه

که از طریق آن   دارد به طیف وسیعی فرآیندها اشاره

حفظ به  هاآن ی موجود درهاطبیعی و گونههای یستماکوس

 ,.Newcome et al) کنندیمکمک  زندگی انسان تکمیلو 

خدمات اکوسیستم برای بقای بشر و توسعه (. 2005

ها، . افراد، خانوادهضروری استاجتماعی و اقتصادی 

به د وسالمت و رشد خ همگی برایوکار و صنایع کسب

تخریب  اند و در صورتخدمات اکوسیستم وابسته

  یتوجهقابل یهایانو ز هاینهمتحمل هز اکوسیستم،

ارزیابی گزارش انتشار . (Renner et al., 2010)شوند می



 1397 تابستان ،60شماره                                                                        ترویجی محیط زیست           فصلنامه علمی 
 

31 
 

با هدف تعیین اهمیت ی مطالعات منجر به اکوسیستم هزاره

از  شده است تا بتوان اکوسیستم برای رفاه انسان

استفاده پایدار از منابع زمین  جهتبهتر  گیرییمتصم

رویکرد خدمات . (Geneletti, 2012) حمایت کرد

ی تمرکز بر چگونگی تأثیر توسعه بر جااکوسیستم به

بر توسعه تمرکز  اکوسیستم گی تأثیرچگوناکوسیستم، بر 

 .(Ranganathan et al., 2008)( 1 شکلکند )یم

 

 
 رابطه میان توسعه و خدمات اکوسیستم -1 شکل

 (Ranganathan et al., 2008)منبع: 

 
در تعریف خدمات اکوسیستم دو واژۀ خدمت و اکوسیستم 

از این  "خدمت"عنوان واژگان کلیدی مطرح است. کلمه به

استفاده است که مشخصاً اکوسیستم طیف  نظر مورد

بایست ها دارد و انسان میای از منافع را برای انسانگسترده

برای حفظ منافع خود از این خدمات محافظت نماید. 

زیست طبیعی، به همراه نیز همان محیط "اکوسیستم"

د جانوان و گیاهان اطراف ما است که در فرایند طبیعی خو

 گردد. این منافع درها میای انسانباعث ایجاد منافع بر

ترتیب  این دهد. بههای مختلفی خود را نشان میحوزه

 مزایا"گونه تعریف نمود: توان خدمات اکوسیستم را اینمی

ها از طبیعت و یا اکوسیستم دریافت و منافعی که انسان

  .(Ruhl et al., 2007)" کنندمی

                                                           
1  Provisioning Services 
2  Regulating Services 

، و یتنظیم، یتأمین شامل خدمات اکوسیستم خدمات

 وگذارند یماثر مردم بر طور مستقیم فرهنگی است که به

نیاز حفظ سایر خدمات  ی که برایخدمات حمایت چنین،هم

 هستند.

 آمده از اکوسیستمدستبه محصوالت :1یخدمات تأمین

، سوخت، فیبر، بیوشیمیایی، منابع تمیز غذا، آب شامل؛

  .ژنتیکی

آمده از تنظیم دستمزایای به :2یخدمات تنظیم

 تنظیمهوا،  و آب تنظیم شامل؛ فرآیندهای اکوسیستم

 ی.افشانبیماری، تنظیم آب، تصفیه آب، گرده

آمده از دستبه مادیمزایای غیر :3خدمات فرهنگی

، یسممعنوی و مذهبی، تفریحی و اکوتور شامل؛ اکوسیستم

3 . Cultural Services 
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 فرهنگی، حس مکان، میراث بخش، آموزشیزیبایی، الهام

 دیگر خدمات الزم برای تولید خدمات :1حمایتی خدمات

غذایی، تولید  زنجیره، تشکیل خاکشامل؛ اکوسیستم 

 .اولیهمحصوالت 

یازهای 1999) 2هولمند و همر ( نیز بر اسااااا ماهیت ن

مختلف جوامع انسااانی، خدمات اکوساایسااتم را بر اساااا 

یاز مورد دساااته ندی قرار دادهضااارورت و ن ند. در این ب ا

ته یت دسااا ندگی اهم گذران ز که برای  ماتی  خد ندی  ب

سوب  سی مح سا ضروری و ا شتری دارند، جزء خدمات  بی

رفاه انسااان شااوند و خدماتی که مرتبط با تفریحات و می

( 1اند )جدول باشاااند، در دسااات  بعدی جای گرفتهمی
(Ruhl et al., 2007). 

 

 

 

بندی خدمات اکوسیستم بر اساس پیشنهاد هولمند و همرطبقه -1جدول   

رفاهی خدمات خدمات اساسی   

کنندهمیتنظخدمات   

فرآیندهای  ساختار و تنظیم)

(اکوسیستم  

دهندهارتباط خدمات  

(هااکوسیستم بین ارتباط تأمین)  

اطالعاتی خدمات  

زیستی محیط مفید تأمین اطالعات)

(برای انسان  

فرهنگی خدمات  

های فرهنگی تأمین استفاده)

(برای مردم  

 (Ruhl et al, 2007)منبع: 

 
اد استفاده از خدمات اکوسیستم مزایای فراوانی را در ابع

 آورد:مختلف برای بشریت به ارمغان می

برخی از خدمات منبع درآمدی برای بشر  ارزش اقتصادی:

طور مستقیم شوند. گاهی انسان این مواد را بهمحسوب می

کند، مانند صید و فروش ماهی و از طبیعت دریافت می

ش ها. گاهی با تالاستخراج معادن و سوختانواع حیوانات، 

کنند، عنوان منبع درآمد استفاده میخود از اکوسیستم به

مانند کشت محصوالت زراعی و غذایی، تولید محصوالت 

 صنعتی، دارویی، زینتی و...

اندازهای طبیعت چشم ارزش تفریحی و زیباشناختی:

رد این موها لذت ببرد. تواند از آنزیبایی دارد که بشر می

 تواند باعث ارزش اقتصادی یک منطقه شود.خود نیز می

نیازهای اولی  زیستی انسان  ارزش بیولوژیکی و زیستی:

 شود. مانند آب، خوراک و پوشاک از طبیعت تأمین می

چنین اکوسیستم دارای چرخه و سیکل طبیعی است هم

پردازد. مثالً تنظیم که در این فرایند به تصفیه خود می

هوا، تنظیم آب، تنظیم فرسایش،  و فیت هوا، تنظیم آبکی

تصفیه آب، چرخه آب، زنجیره غذایی، تنظیم بیماری، 

                                                           
1 . Supporting Services 
2  .Holmlund and Hammer 

افشانی، مقررات خطر طبیعی و... با ایجاد تعادل انسان گرده

 قادر به زندگی در طبیعت است.

در طبیعت و اکوسیستم  ارزش علمی و پژوهشی:

نیاز به کاوش، شماری وجود دارد که های بیناشناخته

 کشف و پژوهش دارند.

اکوسیستم شامل مزایای  ارزش اجتماعی و فرهنگی:

سازی معنوی، رشد غیرمادی است که مردم از طریق غنی

شناسی اکوسیستم به شناختی، تفریح و تجارب زیبایی

 آورند.دست می

 پیشینه مفهوم خدمات اکوسیستم

های مقیااپایداری شهرها هدف اصلی برنامه هر دولتی از 

محلی تا جهانی است. در مقیاا جهانی یکی از هفده هدف 

ساختن شهرهای "توسعه پایدار ایاالت متحده آمریکا 

است. در اتحادیه اروپا  "آور و پایدارخودکفا، ایمن، تاب

های شهری و فرایندهای راهبردهای متکی بر اکوسیستم

 و این اواخر  "3زیرساخت سبز"آن اغلب بر مفهوم 

اند. زیرساخت استوار شده "4های متکی بر طبیعتحلاهر"

ابزار موفقی برای تأمین مزایای اجتماعی، اقتصادی و  سبز

محور است. های طبیعتحلاکولوژیکی ازطریق راه

3 . Green Infrastructure 
4 . Nature-Based Solutions - NbS 
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زیرساخت سبز بر این اصل استوار است که هر مزیتی که 

کند به صورت آگاهانه جامعه انسانی از طبیعت دریافت می

ریزی فضایی و توسعه شهری یکپارچه شده است برنامهبا 

 (.1396)مثنوی و دبیری، 

(، de Groot, 1992های دگوروت )از زمان آثار و فعالیت

(، Costanza, 1997( و کوستانزا )Daily, 1997دیلی )

پژوهش پیرامون خدمات اکوسیستم رشد قابل توجهی 

اقتصاد "کاری ، برنامه ابت"1ارزیابی اکوسیستم هزاره"یافت. 

دولتی در نشست بین"و  "2ها و تنوع زیستیاکوسیستم

 این مفهوم را به  "3تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم

گذاری وارد کردند. در ریزی و سیاستهای فراتر برنامهحوزه

بندی خدمات اکوسیستم، برنامه ابتکاری ارتباط با دسته

قابل ذکر  "4المللی عام خدمات اکوسیستمبندی بیندسته"

تاز درخصوص خدمات است. از جمله مقاالت پیش

( اشاره 1999) 5توان به مقاله بلوند و هانهمراکوسیستم می

کرد که منجر به گسترش مفهوم خدمات اکوسیستم شهری 

در ابعاد فضایی، زمانی، ارزشی و کاربردی آن شده است. 

 ها را برای( دانش و روش2013چنین، گومر و بارتون )هم

گذاری خدمات اکوسیستم بندی، ارزیابی و ارزشدسته

سازی ریزی، مدیریت و تصمیمشهری در راستای برنامه

شهرسازی، تنوع زیستی و خدمات "اند. کتاب ترکیب کرده

 و خروجی پروژه  "6هاها و فرصتاکوسیستم: چالش

های مرتبط نیز شکاف "انداز شهرها و تنوع زیستیچشم"

های خدمات اکوسیستم ازجمله وهشبا شهرسازی و پژ

گذاری و شکاف عرضه و شکاف جغرافیایی، شکاف ارزش

 (.1396اند )همان، تقاضا را شناسایی کرده

 ریزی کاربری زمینتعریف برنامه

بر اساا تکرارشونده  یرآیندف 7نزمی کاربری یزیربرنامه

 گیرییموگو میان تمام ذینفعان با هدف مذاکره و تصمگفت

 Amler) است استفاده از زمینیک فرم پایدار  تعیین برای

et al.,1999.) سیستماتیک  یزمین روشکاربری یزیربرنامه

                                                           
1 . MEA, 2005 

2 . TEEB, 2010 
3 . The Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem 

Services - IPBES 

4 . Common International Classification of Ecosystem Services 
- CICES 

پایدار مناسب برای توسعه  بستریمنظور ایجاد به که است

در ارتباط مردم  یهانیازها و خواسته ، که بازمین منابع

های یلپتانسریزی این نوع برنامه شود.یمانجام  است،

و  اقتصادی، نهادی و قانونی ،فیزیکی، اجتماعی

را  استفاده بهینه و پایدار از منابع زمین هاییتمحدود

چگونگی تخصیص  گیرییمتصم درو مردم را  ارزیابی کرده

 (GIZ, 2011) کند یممنابع توانمند 

کنترل و ضروری برای  یابزار زمین کاربری یزیربرنامه

 ییهامقولهشامل زمین  کاربری  ت.اس جلوگیری از آلودگی

مختلف اجتماعی و اقتصادی در  هاییتاست که به فعال

ها بر و اثرات آن انسان ییک منطقه خاص، الگوهای رفتار

در سطح  هایتاین فعال کهبا این. اشاره دارد زیستیطمح

مانند  به فرآیند جهانی توانندیم اما، دهندیمرخ  محلی

  هادولت د. بنابراین،نکمک کن تغییرات آب و هوایی

 و ریزی کاربری زمین از برنامهبا استفاده  توانندمی

طور ، بههاکاربریعملکرد و ارتباط  کنترل کارآمد ،چنینهم

 کنند کمکپیشگیری و کنترل آلودگی  بهفعال 

(Mandelker et al., 1990.) 

ریزی کاربری ارتباط خدمات اکوسیستم و  برنامه

 زمین 

. کندیم توسعه انسانی را تهدیدهمواره تخریب اکوسیستم 

رفاه  به یتوجهطور قابلبهزیستی محیط، منابع سویکاز 

. از سوی دیگر، کندیمکمک انسان و توسعه اقتصادی 

ی توجهاقتصادی قابل هاییانزتخریب اکوسیستم منجر به 

شان در ریثتأمراتب ها بهکه برخی از آنشود می

طبیعی  هاییستم. آسیب به اکوسماندمدت باقی مییطوالن

و  ارائه خدمات حیاتی جهتها تضعیف توانایی آن موجب

 اقتصادی و اجتماعی قابل منجر به پیامدهای چنین،هم

 یکی از .  (Kosmus et al., 2012)شودیتوجه م

در خدمات اکوسیستم  عدم توجه بهعمده  هایچالش

مدت است یطوالنریزی توسعه و کاربری زمین در برنامه

5 . Bolund and Hunhammar 

6 . Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: 
Challenges and Opportunities 

7. LandUse Planning 



 نیزم يکاربر يزریدر برنامه ستمیخدمات اکوس گاهیجا                                                                ي قاجار يعباد 

 

34 
 

 کنند. سیستمیمرا تهدید  اهداف توسعه پایدار و عادالنه که

 عنوانبه که است طوالنی کاربری زمین مدت ریزیبرنامه

 از شدن حفاظت شناخته رسمیت به برای مهم مکانیسم

 از توانبدین ترتیب می زیست مطرح گردیده است.محیط

 مقررات و ها،سیاست ای از فرآیندها، تدوینمجموعه طریق

مختلف فضایی در مورد توسعه  هایدر مقیاا قانون اجرای

گیری کرد. بنابراین ریزی کاربری زمین تصمیمو برنامه

یزی توسعه ربرنامهاطمینان از اینکه خدمات اکوسیستم در 

یزی کاربری زمین گنجانده شود، از اهمیت ربرنامه باألخص

که تعادل میان خدمات یطوربهحیاتی برخوردار است. 

رشد و توسعه عادالنه ریزی کاربری برای اکوسیستم و برنامه

 به توانندیها نم، دولتاست. عالوه بر آنو پایدار ضروری 

اقتصادی و اجتماعی  هایینهتحمل هزطوالنی م مدت

 باشنداکوسیستم ین رفتن از بو  مرتبط با تخریب

(Kosmus et al., 2012.) زمین  کاربری یزیربرنامه

 استفاده از زمین ینوعبه دستیابیبرای  هایی راشرطیشپ

 از منظر پایدار، زیستیطمحاز منظر  کند کهایجاد می

 ,GIZ) مطلوب است اقتصادی از منظرو  اجتماعی عادالنه

2011). 

ریزی کاربری زمین با توجه به های برنامهروش

 خدمات اکوسیستم 

 سازی خدمات اکوسیستم()یکپارچه  IES 1روش 

ی  یک چارچوب عملی و سیاسی برای ته   IESهدف روش

یزی ربرنامهبرنامه ریزان است تا خدمات اکوسیستم در 

یزی کاربری زمین، ادغام شود. ربرنامه خصوصبهتوسعه، 

 اند از:شود که عبارتمرحله انجام می 6این روش در 

گام اول در رابطه با ؛  2نه و قلمرو: تعریف دام1مرحله 

تعیین اهداف و طراحی فرآیند است که شامل تعریف 

 .شوداهداف، قلمرو و ذینفعان اصلی می

گام دوم به انجام ؛ 3بندی: غربالگری و اولویت2مرحله 

بندی خدمات اکوسیستم مرتبط  با طرح توسعه و اولویت

چنین در این مرحله کاربران کند. همذینفعان کمک می

                                                           
1 . Integrating Ecosystem Services  
2 . Defining the scope of assessment and setting the stage 

3 . Screening and prioritizing ecosystem services 

4 . Identifying ecosystem service conditions, trends and trade-
offs 

گذارند یا از آن تأثیر خدمات اکوسیستم که  بر آن تأثیر می

 .شوندپذیرند، شناسایی میمی

در این مرحله ؛ 4: شناسایی شرایط و روند3مرحله 

وضعیت و روند کنونی در عرضه و تقاضا برای خدمات 

شود.  درواقع، تحلیل می و شده، تجزیه اکوسیستم انتخاب

 و ارزیابی از وضعیت کنونی خدمات اکوسیستم و تجزیه

 گیرد.تحلیلی از تغییرات تقاضا و عرضه در آینده انجام می

سپس، ذینفعان کلیدی مؤثر بر خدمات اکوسیستم در 

 .شوندحوزه و روندهای احتمالی آینده ارزیابی می

 ؛5های سازمانی و فرهنگی: ارزیابی چارچوب4مرحله 

این مرحله مرور کلی از چارچوب نهادی و فرهنگی است 

ها، مقررات و قوانین تحلیل سیاست و که شامل تجزیه

طور مستقیم یا غیرمستقیم بر خدمات رسمی است و به

این اطالعات به درک بهتر عوامل  .گذارنداکوسیستم اثر می

کند. نتایج این مرحله مؤثر بر خدمات اکوسیستم کمک می

ناسایی و وزن دهی به اقدامات مرحله بعدی مهم برای ش

  .است

ای از در این گام ابتدا خالصه؛ 6گیری: تصمیم5 مرحله

 آوری ها و تهدیدهای اصلی طرح توسعه جمعفرصت

شده، های شناساییبر اساا تهدیدات و فرصت شود.می

منظور حفظ و افزایش جریان ها و ابزارهایی بهگزینه

و یا کاهش اثرات منفی بر اکوسیستم  خدمات اکوسیستم 

 .شوندارزیابی می

ها سازی استراتژیدر این مرحله به پیاده؛ 7: اجرا6مرحله 

ولیت، ؤبزار، مشارکت ذینفعان، مسها و اازجمله سیاست

 Kosmusشود )چنین منابع مالی پرداخته میاقدامات و هم

et al., 2012.) 

 ()زیرساخت سبز  8GIروش 

ای از فضای سبز چندمنظوره،  ( شبکهGIسبز )زیرساخت 

زیستی های مدیریت محیطهای طبیعی و  سیستمویژگی

وحش حمایت است که از زندگی طبیعی مردم و حیات

های توسعه طوری طراحی ، طرحGIکند. در رویکرد می

5 . Appraising the institutional and cultural framework 
6 . Preparing better decisionmaking 
7 . Implementing change 
8 . Green Infrastructure  
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پردازند. شوند که به ارائه طیف وسیعی از منافع مهم میمی

یافته بین پیاده  اند از: ارتباط بهبودازجمله این منافع عبارت

پذیر راه و مسیر چرخه، تسهیالت تفریحی و اماکن انعطاف

 .(Bridgend, 2010) هوا  و در برابر تغییرات آب

پیوسته از مناطق همیک سیستم به "سبز زیرساخت"

طبیعی و فضاهای باز است که ارزش اکوسیستم را حفظ 

و منافعی  کندتمیز کمک میهوای  و کند، به حفظ آبمی

کند. سیستم وحش فراهم میرا برای مردم و حیات

 3و کریدور 2، هاب1های سبز از مناطق هستهزیرساخت

ای مرکز شبکه هستند که مناطق هسته تشکیل شده است.

های حساا را فراهم های ضروری برای گونهزیستگاه

که  شوندای هاب نامیده میحریم مناطق هسته کنند.می

های ها، سیستمها، تاالبترین سطح پیوسته از جنگلبزرگ

کریدورها  اندازهای بومی هستند.جریان و دیگر انواع چشم

اندازها را برای جنبش حیوانات، پراکندگی دانه ارتباط چشم

 ,Amundsen) کنندو گرده، و مهاجرت گیاهان حفظ می

2009.)  

 
 (Amundsen, 2009) : منبع ، مدل مفهومی از یک شبکه زیرساخت سبز -2 شکل

 

 ریزی کاربری زمین، طراحیدر برنامه  GIاستفاده از روش 

صورت کاربری زمین بهبه ارائ  اشکال متفاوت  و مدیریت

به  GIفرایند رویکرد  .(Sue, 2010)کند کمک می پایدار

  شرح زیر است:

 4انتخاب سایت 

 آوری اطالعات و از طریق جمع 5شناخت سایت

 ایمطالعات کتابخانه

 6ارائه برنامه به شورا 

 7تصویب برنامه 

                                                           
1 . Core 

2 . Hub 

3 . Corridor 
4 . Site Selection 

5 . Pre-application stage: Undertake desk study and site survey 

to inform design 
6 . Submit application to Bridgend Council 

 با حداقل اختالل با عناصر زیرساخت سبز 8اجرا 

 9اندازمدیریت چشم پایش و برنامه 

توان به شرح زیر خالصه را  می GI چنین، مزایای روش هم 

 کرد:

کمیسیون  ها:گذاریافزایش ارزش امالک و سرمایه

هایی پژوهش )10CABE(شده معماری و محیط ساخته

دهد ارزش امالک در انجام داد که نتایج آن نشان می

که قیمت طورییابد، بهنزدیکی فضای سبز افزایش می

درصد باالتر از  8طور متوسط های نزدیک به پارک بهخانه

7 . Approve application and agree conditions 

8 . Construction 

9 . Post development: Maintenance and landscape management 
plan 

10 . Commission of Architecture and the Built Environment 
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دهد که چنین شواهد نشان میهم های معمول است.خانه

تری برای تواند محیط جذابزیرساخت سبز می

گذاری فراهم آورد و کارکنان را برای مدت سرمایه

 کند.تری حفظ میطوالنی

ر ساکنان و کارکنان زمانی که د ایجاد جوامع سالم  و شاد:

کنند، شادتر هستند. وجود یک محیط سبز زندگی می

فضای سبز در اطراف محل کار منجر به افزایش رفاه، 

شود. عالوه یوری مسالمت کارکنان و درنتیجه افزایش بهره

مع انداز سبز  فضایی  برای تعامل، تکامل جوابر این، چشم

آورد. بدین ترتیب  می تر فراهمو ساخت جوامع قوی

 آید.های اجتماعی مانند جرم و جنایت نیز پایین میهزینه

های عناصر زیرساخت پاک کردن محیط سبز برای زندگی:

ها و سبز، پارکبام و دیوارهای  خیابان، سبز مانند درختان

باغات همگی به تعدیل اثرات جزیره گرمایی شهری 

عنوان یک علت مهم مرگ زودرا در شهرها( کمک )به

 کنند. عالوه بر این، وجود  گیاهان و درختان به حذفمی

اکسید غبار )ذرات(، گازهای آلوده  مانند ازن، دی و گرد

 کنند.نیتروژن و فرار ترکیبات آلی از هوا کمک می

چنین به افزایش و هم GIرویکرد  افزایش تنوع زیستی:

وحش، تنوع زیستی یکپارچه در ایجاد زیستگاه حیات

شده و آوردن طبیعت به شهرها کمک ساخته محیط

درنهایت ساکنان شهری از طبیعت لذت خواهند  کند کهمی

 .(Bridgend, 2010)برد 

 1SEAروش 

ارزیابی استراتژیک محیطی فرایندی سیستماتیک برای 

ها ها و سیاستها، برنامهطرحزیستی محیطارزیابی نتایج 

است. هدف اصلی این فرایند یکپارچه کردن مالحظات 

گیری استراتژیک است، به شکلی با تصمیمزیستی محیط

 ,Weaverکه حرکت به سمت پایداری تسهیل شود )

(. نقش ارزیابی استراتژیک محیطی با توجه به جایگاه 2008

تواند شود و میآن در فرایند تصمیم سازی مشخص می

های ها و برنامهتوجه طرحبرای ارزیابی اثرات منفی و قابل

تعریف اولیه  و گسترده ها به کار رود. شهری و  اصالح آن

                                                           
1 . Strategic Environmental Assessment 
2 . Environmental Impact Assessment 

SEA   به نقل ازTherivel  ت عبار 1992و همکاران در سال

 است از:

-مند و جامع ارزیابی اثرات محیطفرایند رسمی، نظام"

ها شامل زیستی یک سیاست، طرح، برنامه و یا جایگزین آن

های ارزیابی و سازی یک گزارش کتبی در باب یافتهآماده

 ."گیری عمومی استهای تصمیماستفاده از یافته

Verheem و Sadler  تعریفی دیگر از  1996در سالSEA 

 اند که عبارت است از:ارائه داده

زیستی فرایندی سیستماتیک برای ارزیابی عواقب محیط "

 سیاست، طرح یا برنامه پیشنهادی است، تا اطمینان حاصل

اد گیری در ارتباط با اقتصشود که در  مراحل اولی  تصمیم

طور مناسب استفاده ها بهو مالحظات اجتماعی از آن

 ."شودمی

توانند عملی، دو تعریف کامل دیگر نیز میبرای اهداف 

 :مورداستفاده قرار گیرند

فرایندی از یکپارچه کردن مفهوم پایداری در تصمیم "

 (.DEAT, 2000) "های استراتژیک استسازی

عنوان چارچوبی عواقب ارزیابی محیطی استراتژیک به" 

 .(Partidário, 1999) "گیردرا در نظر میزیستی محیط

 محیطی استراتژیک به دنبال اهداف زیر است:ارزیابی 

 را  2زیستیمحیطهای ارزیابی اثرات محدودیت

 کند.رفع می

 ها را ها و سیاستها، برنامهاثرات محیطی طرح

 گیرد.در محیط اندازه می

  به یکپارچگی توسعه محیطی پایدار با فرایند

 پردازد.ریزی میبرنامه

 پردازد.می به حفاظت از محیط در سطح باالیی 

 دهد.توسعه پایدار را ارتقا می 

 ریزی باز، شفاف و به ارتقای فرهنگ برنامه

 پردازد.مستند می

 اند از:عبارت SEAچنین، کاربردهای هم

 گذاری، به اصول پایداری در فرایند سیاست

 کند.کمک می
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 گذارد و از این طریق به گیری تأثیر میبر تصمیم

و یکپارچه برای توسعه زیست پایدار ایجاد محیط

 کند.ها کمک میها و برنامهسیاست

 ه چارچوب بهتری برای ارزیابی اثرات انباشته ارائ

 دهد.می

 تر چارچوب غربالگری برای سطوح پایینEA ،

 دهد. ارائه  می EIA ویژه پروژه به

 بینی کرده، و به عوامل مؤثر در پروژه را پیش

کند بهبود و تقویت پروژه کمک می
(Partidário, 1999). 

 اند از:عبارت SEAاصول 

 ارزیابی محیطی استراتژیک بر پایه توسعه پایدار 

 بنا شده است.

 ها و ارزیابی محیطی استراتژیک فرصت

های محیطی بر هایی را که مکانمحدودیت

کنند، ها اعمال میها و طرحتوسعه برنامه

 کند.شناسایی می

 کیفیت  ارزیابی محیطی استراتژیک سطوح

پذیرش را های تغییر قابلمحیطی یا محدودیت

 کند.بندی میطبقه

 پذیر ارزیابی محیطی استراتژیک فرایندی انعطاف

بخشی و توسعه است که متناسب با چرخه

 ریزی است.برنامه

  ارزیابی محیطی استراتژیک فرایندی استراتژیک

سازی برنامه یا طرح شروع است که با مفهوم

 شود.می

 ابی محیطی استراتژیک بخشی از رهیافت ارزی

 ارزیابی محیطی و مدیریتی است.

   محدوده ارزیابی محیطی استراتژیک درزمین

 تری از فرایندهای محیطی است.گسترده

  ارزیابی محیطی استراتژیک فرایندی مشارکتی

 است.

 به شرح زیر است: SEAفرایند 

 1گریغربال 

 و رایزنی و مشورت  2نوشتن گزارش قلمروی

  درباره گزارش

 4ارزیابی ،3بینی)پیش ارزیابی اثرات شامل ،

 (6و پایش 5اقدامات اصالحی

  زیستیمحیطنوشتن گزارش 

 ها مشورت اعضای تیم مشورتی و عموم در برنامه

 سازیو تصمیم هاو گزارش

 هاها و برنامهاجرای پایش در طرح (EPA, 

2008.) 

بندی از مزایا، اصول تا یک جمعدر نهایت، سعی شده است 

 (. 2شده ارائه شود )جدول های معرفیو فرایند روش

 های معرفیشود، تمامی روشطور که مشاهده میهمان

های ها و برنامهشده به دنبال کاهش اثرات منفی طرح

ها توسعه بر خدمات اکوسیستم هستند. تمامی این روش

مشارکتی و شفاف، استراتژیک بوده و طی فرایندی 

چارچوبی عملی برای ادغام خدمات اکوسیستم در فرایند 

ای آورند که درنهایت منجر به توسعهریزی فراهم میبرنامه

 شود.پایدار می
 

  

                                                           
1. Screening 

2. Scoping 
3. Prediction 

4. Evaluation 

5. Mitigation 
6. Monitoring 
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 ریزیدر برنامهسازی خدمات اکوسیستم های یکپارچهبندی از روشجمع -2جدول 

 

 

 

 

 IES GI SEA 

 مزایا

  چارچوبی عملی جهت ادغام

-خدمات اکوسیستم در برنامه

 ریزی

 های توسعهشناسایی عواقب طرح 

  افزایش جریان اکوسیستم و

 کاهش اثرات منفی بر اکوسیستم

  پشتیبانی از خدمات اکوسیستم و

تأمین منافع جوامع بدون 

 گذاری مالی اضافیسرمایه

   شناسایی سناریوهای پایدار و

 محیطی اهداف کلیدی زیست

 های ها و محدودیتاعمال فرصت

 ها محیطی بر توسعه برنامه

 

 هاگذاریافزایش ارزش امالک  و سرمایه 

 ایجاد جوامع سالم  و شاد 

 پاک کردن محیط سبز برای زندگی 

 افزایش تنوع زیستی 

 حفاظت از زمین 

 وحشحیات حمایت از زندگی طبیعی مردم و 

  پشتیبانی از اراضی کار )مزارع و جنگل( و

 مناظر برای گردشگران 

 سازی اطالعات بیشتر برای فراهم

 گیرندگان جهت بهبود نتایج تصمیم

  پشتیبانی از خدمات اکوسیستم و تأمین منافع

 گذاری مالی اضافیجوامع بدون سرمایه

  کمک به مقاومت جوامع در برابر فاجعه 

  اکوتوریسمتسهیل 

  پشتیبانی از زندگی با کیفیت باال و جذب

 وکارکسب

 ها در یکپارچه کردن اثرات محیطی برنامه

 ریزیفرایند برنامه

 هازیستی برنامهارزیابی نتایج محیط 

 اندازی بلندمدت برای توسعه و چشم

 گیریتصمیم

  شناسایی سناریوهای پایدار و  اهداف کلیدی

 محیطی زیست

 زمان و منابع  جویی درصرفه 

  فراهم ساختن منافع و انگیزه عمومی در

 محیطی مسائل زیست

 های محیطی بر ها و محدودیتاعمال فرصت

 ها توسعه برنامه

 ریزیپذیر متناسب با برنامهفرایندی انعطاف 

  شامل مفاهیم احتیاط و بهبود مداوم 

 اصول

 محورهدف 

 رویکرد استراتژیک 

 شناسایی روند عرضه و تقاضا 

 های سازمانی شناسایی چارچوب

 مؤثر بر خدمات اکوسیستم

 های توسعهشناسایی عواقب طرح 

  افزایش جریان اکوسیستم و

 کاهش اثرات منفی بر اکوسیستم

 های عملیاتیتأکید بر برنامه 

  بر پایه توسعه پایدار 

 متشکل از مناطق هسته، هاب و داالن 

 فرایند مشارکتی 

 رویکرد استراتژیک 

 و طبیعت اتصال مردم 

 بندی منابع محدود مالیاولویت 

 ای از فضای سبز و چندمنظورهشبکه 

 پیوسته از مناطق طبیعی و همسیستم به

 فضاهای باز با حفظ ارزش اکوسیستم 

  بر پایه توسعه پایدار 

 

 

 ریزی باز ، شفاف و مشار کتیتأکید بر برنامه 

 محورهدف 

 زیست سازگار با محیط 

 یکپارچه 

 همقرون به صرف 

  رویکرد استراتژیک و عملی 

 نگرآینده 

 تمرکز اثرات تجمعی 

 چند مقیاسی 

 چندبخشی 

  بر پایه توسعه پایدار 

 ریزیپذیر متناسب با برنامهفرایندی انعطاف 

 فرایند

 تعریف دامنه و قلمرو 

 بندیغربالگری و اولویت 

 شناسایی شرایط و روند 

 های سازمانی و ارزیابی چارچوب

 فرهنگی

 گیریتصمیم 

 اجرا 

 انتخاب سایت 

 آوری اطالعات و شناخت سایت از طریق جمع

 ایمطالعات کتابخانه

 ارائه برنامه به شورا 

 تصویب برنامه 

 اجرا با حداقل اختالل با عناصر زیرساخت سبز 

 اندازمدیریت چشم پایش و برنامه 

 

 گریغربال 

  نوشتن گزارش قلمروی و رایزنی و مشورت

  درباره گزارش

  بینی، ارزیابی، ارزیابی اثرات شامل )پیش

 اقدامات اصالحی و پایش(

 زیستینوشتن گزارش محیط 

  مشورت اعضای گروه مشورتی و عموم در

 سازیو تصمیم هاها و گزارشبرنامه

 هاها و برنامهاجرای پایش در طرح 
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استفاده از خدمات های مطالعاتی بررسی نمونه

 ریزی کاربری زمیناکوسیستم در برنامه

ریزی سازی خدمات اکوسیستم در برنامهیکپارچه

مدارس  طبیعی، سرمایه کاربری زمین هاوایی )پروژه

 1کمیها(

ه سابقروند افزایش جمعیت در هاوایی باعث ایجاد فشار بی

های سکونتی و به اراضی این ناحیه جهت توسعه کاربری

تجاری شده است. این موضوع عالوه بر نیاز جمعیت به 

هایی را در خصوص ینگرانهای مسکونی، یکاربرتوسعه 

های فسیلی، تغییرات آب و امنیت غذایی، نیاز به سوخت

 یفیت آب و... به وجود آورده است که عدمکهوایی، کاهش 

ا رساکنین تواند رفاه یم هاآنتوجه به این موارد و تشدید 

به مخاطره بیندازد. مجموعه مدارا کمیها جزء یکی از 

 دارن بزرگ ناحیه بود که قصد توسع  مراکز آموزشیزمین

نفوذ به دلیل یذنفع و ی ذیهاگروهدر این ناحیه را داشت. 

ها و یاستراتژمشکالت ذکرشده به سمت استفاده از 

ز منافع های جدید ترکیب کاربری زمین و استفاده ایاستس

ی گذشته هادورهطبیعی سوق داده شدند. این اراضی در 

هکتار( و تولید و  10500پروری، کشاورزی )جهت آبزی

شده که این یمهکتار( استفاده  2200کشت نیشکر )

رفته تولیدات جزء میراث تاریخی ناحیه به شمار می

ر و یازهایی از قبیل شکنعالوه بر تولید مواد غذایی، است.

شده یینتعنموده است. هدف یمین تأمرا نیز سوخت 

زیستی، تعادل بخشی محیط"نفوذان یذنفعان و یذتوسط 

ی اجتماعی هاارزشاقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهبود 

شده، یینتعبود. با توجه به هدف  "در جهت توسعه پایدار

ر های کشاورزی موجود دینزمارزیابی اثرات تغییر کاربری 

 ی قرار گرفت که عبارت بودند از:ردبررسموسه زمینه 

  های کاهش ینهزمتولید کربن )جهت سنجش

 (وهواآبتغییرات 

 ( کمی و کیفی برای  ازنظروضعیت کیفیت آب

 یازهای فعلی و آینده(ن

  های یتفعالبازگشت سرمایه )جهت گسترش

 آموزشی(

با توجه به وضعیت استفاده از زمین در ادوار  عالوهبه

گذشته، سابقه کشت نیشکر و کشاورزی در محدوده و نیاز 

سناریو برای توسعه و ارزیابی توسعه  3به توسعه سکونت؛ 

در نظر گرفته شد که عبارت بودند  ذکرشدههای ینهزمدر 

 از:

 برای کشت نیشکر به کشاورزی هایینزم بازگشت 

 م و شکردا خوراک تولید

 و  مسکن توسعه برای زمین فروش - مسکونی توسعه

 خدمات

 از استفاده با -جنگلداری و کشاورزی توسعه 

 ایجاد متنوع، کشاورزی برای تریینپا سطح هایینزم

 و حوزه رواناب کاهشمنظور به گیاهی پوشش بافر

 باالتر ارتفاع میدان در جنگل بومی کشت انجام

ا یوها در ناحیه در ارتباط بسنارترتیب توسعه این ینابه

 ی قرار گرفت.موردبررس شدهمطرحهای ینهزم

ی هاگروهکه یدرحال؛ شدهانجامهای یبررسبا توجه به 

یاد زاحتمالبهنفوذ بر این بار بودند که یذنفع و یذ

باشند، یمها ینهگزسناریوی دوم و یا سناریوی اول بهترین 

سوم بهترین سناریوی  ها سناریوییبررساما بر طبق 

 ممکن بود:

 سناریوی کشت نیشکر، بیشترین مشکل تولید  در

کربن و کاهش کیفیت آب بود و بازگشت سرمایه به 

 گرفت.یمیوها در رده دوم قرار سنارنسبت سایر 

  در سناریوی توسعه مسکونی، تولید کربن و کاهش

چنین کیفیت آب کمتر از کشت نیشکر بود. هم

 تر بود.یعسرها ینهگزاز سایر بازگشت سرمایه 

 

 

                                                           
1. Goldstein et al. 2010. The Natural Capital Project, 

Kamehameha Schools, and InVEST: Integrating Ecosystem 
Services into Land-Use Planning in Hawai`i 
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 (Goldstein  et al., 2010) منبع: ۀ محدودهتوسعسناریوهای  -3شکل

 

  ی، تولید کارجنگلدر سناریوی توسعه کشاورزی و

کربن و کاهش کیفیت آب در بهترین حالت ممکن 

 یوهاسنارها این سناریو از سایر ینهزمبود و در این 

بود، ولی بازگشت سرمایه در زمان  ترمناسب

ه افتاد. این گزینه بیشترین بازدیمتری اتفاق یطوالن

  اشتغال واسطبهخدمات اکوسیستم را دارا بوده و 

ده در حوزه کشاورزی، این بخشی از ساکنین محدو

سناریو انطباق بیشتری با وضعیت فرهنگی و اشتغال 

خود  نوبهبهساکنان داشت که این موضوع نیز 

که درآمد و شغل یدرحالنمود. یمایجاد  افزودهارزش

شده برای ساکنین دوره بازگشت سرمایه  یجادا

پایداری اقتصادی  لحاظ ازی داشت، ولی تردرازمدت

 بود.  ترمناسبنیز 

ستانده  -بررسی سناریوهای توسعه در غالب روش داده

باعث شد تا نقاط قوت و ضعف هر سناریو در مورد خدمات 

اکوسیستم و سود ناشی از بهبود شرایط محیط طبیعی 

های تولید نیشکر ینهزمکه یدرحالی قرار گیرد. موردبررس

شد و نیاز به تولید مسکن در منطقه یمدیده  گذشته در

                                                           
1.Yukuan et al. 2010. Mapping Ecosystem Function 

Conservation Areas to integrate ecosystem services into land use 
plans in Baoxing County, China 

شده در خصوص  یفتعروجود داشت، با توجه به هدف 

 و آموزشی فرهنگی، اقتصادی، زیستی،محیط بخشی تعادل

پایدار؛ گزین   توسعه جهت در اجتماعی یهاارزش بهبود

  ترمناسبتوسع  کشاورزی و جنگلداری شرایط 

نمود. نقاط ضعف این سناریو نیز یمزیستی را فراهم محیط

و  درازمدتبر اساا خدمات اکوسیستم، سود اقتصادی در 

یها کم، مدارا عالوهبهانطباق فرهنگی قابل پوشش بود. 

یزی این ناحیه از انجمن ربرنامهمشارکت در  واسطهبه

 شده استفادهیزی آمریکا جایزه دریافت نمود و روش ربرنامه

 قرار گرفت.  استفاده مورددر مناطق دیگر 

سازی سازی مناطق حفاظتی برای یکپارچهنقشه

یزی کاربری زمین ربرنامهخدمات اکوسیستم در 

 1چین ،Boaxingشهرستان 

در  یرقم دو یافزایش شاهد در طول دو دهه گذشته چین

تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر در مقیاا بزرگ و بهبود 

رشد بوده است.  فیزیکی هاییرساختکلی معیشت و ز

  منفیاثرات  منجر به سریع اقتصادی و صنعتی

. مرگ و نابودی ناشی از سیل در حوضه شد زیستیمحیط
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 و 1998در سال  (Yangtze) تسهرودخانه یانگ

های ینههزدار موجب یبش یهادر دامنه ییزداجنگل

زیست بوده یطتخریب محناشی از اقتصادی و اجتماعی 

معیشت چنین، هم. بسیاری از صنایع کلیدی چین و است

خدمات اکوسیستم بستگی دارد.  به آنشهروندان محلی 

طبیعی  هاییباییمتکی بر ز مثال، گردشگریعنوانبه

های ینههزاست و یا فرد محلی و تنوع زیستی منحصربه

توان با استفاده از یآبی را م هاییروگاهالیروبی در ن

  نگه داشت. کماکوسیستم طبیعی 

در دستورکار ملی را  زیستیطحفاظت از محچین  دولت

و ابزار  هایاستطیف وسیعی از مقررات، س قرار داده و

. این زیستی را توسعه دادمحیط هاییاتمالد مانن اقتصادی

رشد سریع  ناشی ازها برای کاهش فشارهای محیطی تالش

نان بدون همچ محلیهای یاستسکافی نبود؛ زیرا اقتصادی 

در نظر گرفتن خدمات اکوسیستم، رشد اقتصادی را 

 نیز محلی یزیربرنامه باالترین هدف خود قرار دادند.

 یهامختلف سازمان یهابخش میانمدی آصورت ناکاربه

بندی . عالوه بر این، نقشه منطقهتقسیم شده بود دولتی

سازی محلی مقیاا بوده و برای تصمیمنیز بزرگ موجود

 نبود. کارآمد 
 

 

 
تسهانگیحوضه رودخانه   -4 شکل  

 (Yukuan et al., 2010: ) منبع
 

ههاز  مه ، تمرکز1980 د نا لتبر یت  بر چین های دو اهم

ستی محیط، اجتماعی هایی مقولههماهنگ صادی زی و اقت

فت یا گذارترینتأثاز . تغییر  مه یر نا مه در چین  هابر نا بر

سعه ساله برای پنج صادتو  )1FYPs( و اجتماعی ملی یاقت

اساات. برنامه  بوده )2LUMP(کاربری زمین و طرح جامع 

صادی و اجتماعی پنج سعه اقت یک چارچوب کلی ساله تو

که ی، درحالکندیمرا هدایت  تصاامیمات دولت اساات که

ستراتژی طرح جامع کاربری زمین ضایی کاربری زمین  ا ف

                                                           
1 . the Five-Year Plan for National Economic and Social 
Development 

ست. شد تا  ا سعی  ستا،  حفاظتی دارای مناطق "در این را

شوند ")3EFCA(اکولوژیکی  عملکرد سایی  که در آن  شنا

عه( یا فقط محدود)و هیچ  جاز  یاتوسااا . این نیساااتم

ستم منطقه سی ستی و خدمات اکو بندی به ادغام تنوع زی

مه نا مک کرده اسااااتی هادر بر در  .کاربری زمین ک

حفاظتی در مناطق  یزیربرنامه بر Baoxing شااهرسااتان

حفاظتی مناطق های تمرکز شده است. نقشهمحلی سطح 

سازی و پیادهبرای  مقیاا محلیدارای توان اکولوژیک در 

2 . Land Use Master Plan 
3 . Ecological Function Conservation Areas 
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 .ضروری است اجرا

یکپارچه خدمات رزیابی اافزار ترتیب، با استفاده از نرمبدین

بادالت اکوسااایساااتم های ( و نقشااااه1InVEST) و م

حفاظتی دارای توان اکولوژیک،  هایمحدودهبندی منطقه

  Baoxingدر طرح جامع کاربری زمین خدمات اکوسیستم

رسوب،  ی حفظهامدلبرای این منظور، . ادغام شده است

ست InVEST در 2آب و کربن شده ا ستفاده  شها ی ها. نق

مناطق  پوشانی شده تاهم تنوع زیستی یهابا نقشه منتج

 مناسب توسعه با حداقل اثرات منفی بر خدمات اکوسیستم

شااناسااایی شااوند. نقشااه نهایی برای طرح جامع کاربری 

  مورد استفاده دولت قرار گرفت. 2010زمین سال 

حفظ تنوع زیسااتی و  با توجه به کاربری زمین طرح جامع

شااده که منافع  اکوساایسااتم طراحی و اجراخدمات مهم 

عه محلیتو هدیمرا افزایش   Baoxingسااا ناب از د . اجت

توسااعه در مناطقی که برای کنترل فرسااایش و حفظ آب 

خطر جاری شدن سیل، رانش زمین و بالیای  ،مهم هستند

رودخانه  حوضاااه و  Baoxing در منطقه طبیعی مرتبط

سهیانگ صنعدهدیمرا کاهش  ت سه  توسعه  ت مهم برای. 

آبی و سنگ برقتولید گردشگری، - Baoxing اقتصادی در

ستی . حفاظت از تنوعشوندنیز تقویت می –مرمر   برایزی

. حصااول اطمینان از مهم اساات یگردشااگر فعالیت  ادام

سحفظ  سط اکو سوب تو ستمر  هایینههز ،طبیعی هایی

 هاینیروگاهکنترل فرسااایش و الیروبی رسااوب توسااط 

سنگ مردهدیمحلی را کاهش م یآببرق صنعت    مر در. 

Baoxing  ندعرضااا  منظم آب متکی بر  تمیز برای فرای

. سااالمت اسااتاسااتخراج از معادن ساانگ مرمر  تولید و

شاااده از گیاهان  داروهای سااااخته متکی بهجوامع نیز 

نیز به  ی محلی است. در درازمدت، حفاظت از جنگلیدارو

محسوب کربن  تجارت برایدرآمد  جانبییک منبع  عنوان

 شود.می

 

                                                           
1 . Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs 

 تجزیهآب و  حفظ رسوب و خاک،حفظ  Baoxingدر شهرستان .  5

 را در خدمات اکوسیستم دارند. باالترین اولویتکربن 

 
با در نظر گرفتن  شدهیزیربرنامه« توسعه»مناطق  -3 شکل

 (Yukuan et al., 2010)منبع:  خدمات اکوسیستم
 

وارد کردن خدمات اکوسیستم در تصمیم سازی 

        3بریتانیا اقتصادی: کاربری زمین در

اساا بر  )4NEA( بریتانیاارزیابی اکوسیستم برنامه ملی 

زیستی محیط ییفضااطالعات  و بسیار دقیق جزئیات

ارزیابی اکوسیستم برنامه ملی . انجام شده است بریتانیا

تغییرات آب و هوایی و یا زمین  کاربریعواقب تغییر بریتانیا 

کاربری زمین از منابع تعیین ی هادادهگیرد. را در نظر می

 ممحیط فیزیکی )ه شامل که ی شدهآورجمعچندگانه 

هم و  جمله خصوصیات خاک و شیب فضایی از هایغیرمت

درجه  افزایشزمانی مانند -فضا ییمتغیرهای آب و هوا

اقدامات هم کشاورزی و هم سیاست ) ؛بارش( وحرارت 

 هاییتو محدود یارانه، مالیات شاملمرتبط زیستی محیط

 ی( و فناورهاینهنیروهای بازار )مانند قیمت و هز (؛فعالیت

 ها( هستند.ینهتغییر در هز ۀکنندمنعکسعنوان به)

3 .Bateman et al. 2013. Bringing Ecosystem Services into 

Economic Decision-Making: Land Use in the United Kingdom 

4 . UK National Ecosystem Assessment 
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 کشاورزی هایپوشیده از زمین کاربری زمین در بریتانیا

درصد از سطح کل  8/74هکتار و یا میلیون  3/18که  است

کشاورزی با استفاده از  کاربری منطقه را پوشانده است.

 و یهاقتصادی یکپارچه تجز -زیست محیطی یهامدل

که  فرض بر این استها این مدلاند. در شده تحلیل

از  سود بلندمدتسازی کشاورزان به دنبال حداکثر

های یکاربر هایینهتحلیل گز در این زمینشان هستند.

این برای اند. هشد گرفتهدر نظر  2060تا سال آینده  زمین

ی بررس موردعوامل کاربری زمین تغییر  گیچگونمنظور، 

 مانند نوع خاکط فیزیکی برخی عوامل محی. اندقرار گرفته

 هوا و مانند تغییر آبدر نظر گرفته شده و برخی  ثابت

برخی عوامل  .اندعوامل متغیر درنظر گرفته شده عنوانبه

ممکن است به که قیمت مواد غذایی  مانندخاص  بازاری

افزایش جمعیت و فشارهای ی ناشی از دلیل افزایش تقاضا

تغییرات و  هایوراپیشرفت فن با و یا افزایش یابد دیگر

ها این گزینه. اندکاهش یابد نیز در نظر گرفته شدهرفتاری 

 هزاره انجام  ارزیابی اکوسیستم با توجه به برنامه ملی

در  آینده برایشش سناریوی محتمل  درنهایت،اند. شده

های مقررات محیطی، سیاست ازنظرنظر گرفته شد که 

یوهای سناراند. فضایی استخراج شدهریزی و تمرکز برنامه

 به جزئیات توضیح داده شدند. 3حاصل در جدول 

 

 

 
 سناریوهای تغییر کاربری زمین -3جدول 

 تمرکز فضایی تغییرات ریزیهای برنامهمقررات محیطی و سیاست سناریو

ادامه روند کنونی 

(GF) 

 :مقرراتی حاضر.و  یسیاسی هانظام مانند مشابه 

  که است الگوهای موجود حفاظت تنها جایی

 مسلط است.اقتصادی  هاییتاولو

 تغییرات کاربری  مشابه  فضایی هاییت: محدودیرمتمرکزغ

 زمین حاضر.

 شدهحفاظت شبکه مناطق بدون گسترش. 
طبیعت در محل 

 (NW)کار
 مناظر بر  یدتأکبا  یزیرسیاست و برنامه :تریقو

 .و نیاز به حفظ عملکرد اکوسیستم چندمنظوره

 منظور شهری به حومهتمرکز: مناطق سبز شهری و م

 سرگرمی. وتفریح  یهاافزایش ارزش

زمین سبز و 

 (GPL)دلپذیر
 کشاورزی  -زیستی محیط یهاطرح :تریقو

 .با گسترش نظارت و حفاظت مناطق شدهیتتقو

 د.موجو یمناطق حفاظت وسعتتمرکز: افزایش م 

 که در هر جازیستی محیطکاربردی  یهاایجاد شبکه 

 .است یرپذامکان

 (LS)نظارت محلی
 کشاورزی  -زیستی محیط یها: طرحتریقو

 .با گسترش نظارت و حفاظت مناطق شدهیتتقو

 اما  نیست، فضایی قوی برای تغییر عنصر: هیچ یرمتمرکزغ

 .چنان ادامه داردملی هم یتاهم حفاظت از مناطق با

 (NS)امنیت ملی

 بر افزایش محصوالت  ید: تأکتریفضع

 .  UKکشاورزی

  ها.یاستو سزیستی محیطمقررات تضعیف 

 هایینزمین به زم کاربری ت: برخی تبدیالیرمتمرکزغ 

 .دهدیکمتر رخ م کشاورزی ارزش با جنگلی در مناطق  

بازارهای 

 (WM)جهانی

 هایاستو سزیستی محیط: مقررات تریفضع 

که با بهبود مگر این، است  تضعیف شده

 زمان باشند.هم محصوالت کشاورزی

 که نتیجه کمربند سبز به توسعه شهری خساراتتمرکز: م 

 . است تفریحی یهااز دست دادن ارزش آن

 شدهیینتع هاییستگاهو ز هایتسا تریفحفاظت ضع. 

 (Bateman et al, 2013) منبع: 
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 سیاسیتغییرات ارزش بازاری محصوالت کشاورزی بریتانیا تحت سناریوهای مختلف آب و هوایی و  -6 شکل

 (Bateman et al., 2013) منبع: 

A  :شدت و  شدهحفاظت یمحیط زیست مهم هایزیستی ، زیستگاهمحیطگازهای گلخانه و مقررات قوی  انتشار کم های آب و هواییبینیپیش تحت

 یافتن زمین کشاورزی؛

B :در  گازهای گلخانه با سناریو سیاستی انتشار باالی های آب و هواییبینیپیش تحتA؛ 

:C  مانند  ایگلخانهتولید گازهایB ، تر.زیستی ضعیفمحیطاما با مقررات 

 

 ۀدهندنشان اند،نشان داده شده  6شکل در هایی که گزینه

 دراکوسیستم در نظر گرفتن خدمات اهمیت 

ی ساده بازار یهاتکیه بر ارزش یجابهها گیرییمتصم

فضایی، نتایج  گیرییممنظور بررسی مزایای تصمبهاست. 

و  ارزیابی شدهدر سراسر بریتانیا  هاهر یک از سناریو

نتایج نشان داد که  ه است.شناسایی شدمطلوب سناریوی 

بوده و در بازار   متعارف تحت سلطهای روشگرچه 

انتخاب را کشاورزی سازی سود حداکثر گیرییمتصم

 ارزشها یاستس گونهینااما ، (A-7ل شک)کند یم

 شکلکشور ) یهادر بسیاری از بخش را اندازهاچشم

 7-B ،)اصلی هایو در اطراف شهرع در مناطق مرتف یژهوبه 

خدمات آن در مقایسه، رویکردی که در  دهد.یمکاهش 

 شوددر نظر گرفته میارزش اقتصادی قوی  برایاکوسیستم 

و  تمام مناطق برای یباًتقررا  یمنافع خالص(، C-7شکل )

کند. ( فراهم میD-7شکل )به خصوص مناطق پرجمعیت 

 ییکردرو که دهدیم نشان شدهانجام و تحلیلیه تجز

 هایکاال همزمین که  کاربری یزیرهدفمند برای برنامه

به رسمیت  را غیربازاریهم خدمات اکوسیستم بازار و 

، درصد 20 طور متوسطبه را ارزش خالص زمینشناسد، یم

خواهد افزایش  خاص یهادر مکان یتوجهطور قابلبهو یا 

 داد.

ارزش که  خدمات اکوسیستم تمامیبر اساا  گیرییمتصم

 ،(D و C-7شکل شود )یمها ناشی از آناقتصادی قوی 

 بر پایه روشی تصمیماتی است که فقط آشکار بهتر از طوربه

 و A-7شکل )بازار  شدهگذارییمتقاز کاالهای  متعارف

B) متعارف برخی اثرات کسب  تحلیلشود؛ چراکه اتخاذ می

 درآمد مانند اثرات روی تنوع گونه پرندگان را در نظر

زمانی که دهد ینشان مD  و C-7شکل شباهت گیرد. نمی

 یرتأث ها، محدودیتای هدفمند به کار گرفته شودیوهش

گرچه مقایسه  . داردبهترین سناریو  بر روینسبتاً کمی 

، خاص مناطقبرخی که در  دهدینشان مE  و  C،7شکل 

 برکه NW از سناریوی  محدودیت پایداری باعث تغییر

 ، به سناریومتمرکز است افزایش کمربند سبز برای تفریح

GPL متمرکز  ارزش حفاظت باگسترش مناطق  بر که

 شود.است، می
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 (Bateman et al, 2013) منبع:  2010-60های طی سال (B ،D ،F)ها و تغییرات ارزش آن (E و A ،C)سناریوهای بهینه  -7 شکل

 

 تحت سه هدف:  2060تا  2010 هایسال طی یتانیای کبیردر بر ارزشی ییراتو تغ ینهبه یوهایسنار

(i )یهاارزشصرف متداول به حداکثر رساندن  رویکرد ( بازارA  وB؛) 

(ii )کردکسب درآمد ها از آن بتوانکه  یستماکوس ی ازخدمات ارزش به حداکثر رساندن (C  وD ؛) 

(iii) یت اما با محدود یستمخدمات اکوس یهاحداکثر رساندن تمام ارزش به(E و F). 

 

گیرینتیجه  
ها یستماکوسخدمات اکوسیستم مزایایی است که مردم از 

، ی، تنظیمیتأمین شاااامل خدمات آورند ویمبه دسااات 

گذارند. یماثر مردم بر زندگی است که  و حمایتی فرهنگی

در تمام دوران برای افزایش رفاه خود به خدمات  هاانسااان

زیسااتی محیطعواقب بالقوه  ، امااندوابسااتهاکوساایسااتم 

های مربوط به زمین در نظر گیرییمتصااامهمیشاااه در 

ته  مه .شاااودینمگرف نا توان را می زمین کاربری یزیربر

 کاربری  .دانست جلوگیری از آلودگیکنترل و برای  یابزار

مختلف  هاییتاساات که به فعال ییهامقولهشااامل زمین 

های  خاص، الگو قه  یک منط ماعی و اقتصاااادی در  اجت

. اشاااره دارد زیسااتیطها بر محو اثرات آن انسااان یرفتار

مات اکوسااایساااتم و  خد که  نان از این نابراین اطمی ب

ندازی محیطچشااام مهزیساااتی در ا نا عه ربر یزی توسااا

یزی کاربری زمین گنجانده شاااود، از ربرنامه خصاااوصبه

ست؛  سعه  رایچراکه باهمیت حیاتی برخوردار ا شد و تو ر

زمین  کاربری یزیربرنامه. اساات یعادالنه و پایدار ضاارور

 استفاده از زمین ینوعالزم برای رسیدن بههای شرطیشپ

ستیطمح از منظر که  کندیمایجاد  را  از منظر پایدار، زی

صادی از منظرو  اجتماعی عادالنه شد اقت جهت  .مطلوب با

وجود  GIو  IES ،SEA ازجملهی مختلفی هاروشاین کار 

یزی کاربری ربرنامهدارند که خدمات اکوسااایساااتم را در 

گیرند. در انتها ساااه یمیکپارچه در نظر  صاااورتبهزمین 
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ستفاده از روش یکپارچه سازی خدمات نمونه مطالعاتی با ا

ست ربرنامهاکوسیستم در  شده ا یزی کاربری زمین آورده 

دهد؛ دخیل نمودن مزایای محیطی و توجه یمکه نشاااان 

به ربرنامهزیسااات در یطمح به یزی کاربری زمین منجر 

مدت و پایداری یطوالنی اقتصاااادی در مندبهرهافزایش 

 Boaxingکه در  طورهمانزیسااات شاااده اسااات. یطمح

ی کشاامالحظه شااد، نادیده گرفتن اکوساایسااتم و بهره

ستم یشب سی سارات فراوانی بر خدمات اکو ازحد موجب خ

شد. درنهاو  صنایع آن  صنایع آن نیز مرتبط با  چراکهیت 

ست. با یکپارچه ستم بوده ا سی سازی خدمات خدمات اکو

ستعد  ستم در منطقه بندی کاربری زمین مناطق م سی اکو

سعه در  سعه به   Boaxingتو شد. ممانعت از تو سایی  شنا

به حفظ آب، خاک، رسااوب و تجزیه  شاادهحفاظتمناطق 

 رونق صاانایع کلیدیموجب  یتکمک کرده و درنها کربن

آن شاااده اسااات. افزایش جمعیت در هاوایی نیز منجر به 

های سااکونتی و تجاری و درنتیجه تخریب توسااعه کاربری

شده بود. برنامهمحیط ستم  سی ست و خدمات اکو ریزی زی

بخشااای کاااربری زمین در هاااوایی بااا هاادف تعااادل

های زیساااتی، اقتصاااادی، فرهنگی، و بهبود ارزشمحیط

چنین در ر انجام شااد. هماجتماعی در جهت توسااعه پایدا

نمونه بریتانیا به عواقب تغییرات کاربری زمین ناشااای از 

اشاااره شااده اساات. با  هاآنتوجه صاارف به ارزش پولی 

ساااازی خدمات اکوسااایساااتم در کاربری زمین یکپارچه

توان هم به یمزیساااتی بریتانیا و توجه به مقررات محیط

شیطمحپایداری  ضی ک ست و هم ارزش پولی ارا اورزی زی

توان اصاااولی را یت، میدرنهامدت کمک کرد. یطوالندر 

ریزی کاربری زمین اساااتخراج کرد که رعایت برای برنامه

پایدار  صاااورتبهآن جهت حفظ خدمات اکوسااایساااتم 

توان شااده،  میضااروری اساات: با توجه به مطالعات انجام

 استخراج کرد: های آیندهگیرییمتصماصول زیر را برای 

  منجر محصوالت سود اقتصادی بر  صرفتمرکز

 ؛شودکمتری می ارزش با گیرییمتصم به

 ریزی کاربری در برنامه اکوسیستم ۀخدمات عمد

 به ارزیابی دارد؛نیاز زمین و توسعه 

  ارزیابی باید تنوع مکانی و زمانی خدمات در این

ستم سی یی در نظر گرفته افزااثرات هم مانند اکو

 شود؛

 ید  کار بر و کسااااب اثرات با یداری  پا میزان 

-سنجیده شود که در این خصوص روش هزینه

  منفعت مفید است؛

 تواندیفضااایی مهای یاسااتهدف قرار دادن ساا 

 ای را در پی داشته باشد؛عمده دستاوردهای

  علوم طبیعی و اطالعات  زمانلحاظ کردن همبا

یای، میاقتصاااادی  توان طیف وسااایعی از مزا

 محیطی را درک کرد.

صولرفتههمیرو ستخراج از طریق مطالعه موردی  ی که، ا ا

 طورخدمات اکوساایسااتم به دهد کهنشااان می اندشااده

زمان با ارزش بازاری کاالها باید در نظر گرفته شود، که هم

منجر به اساااتفاده پایدار از منابع محدود زمین  یجهدرنت

 شود.یم
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Abstract 
Ecosystems and their biodiversity provide a stream of essential goods and services, economic 

prosperity and other aspects of well-being for human life. Many ecosystem services are falling 

off, which ignoring theme in decision-making and development planning has potential 

impacts. Therefore, it is vital to ensure that ecosystem services are included in development 

planning, especially land-use planning.  

The purpose of this article is introducing methods for integrating ecosystem services in 

planning. This article is practical-development form and its methodology is descriptive. In 

this article, we tried to describe the relationship between ecosystem services and land use 

planning, besides defining theme. Hence, the methods for integrating ecosystem services in 

land use planning are intrduced, such as; IES, SEA and GI. Subsequently, by presenting case 

studies in China, Hawaii and the United Kingdom that used ecosystem services in land use 

planning, the role of integrated ecosystem services in land use planning has been identified. 

Finally, we tried to extract some principles for integrating ecosystem services into land use 

planning. 
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