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Landscape services (LS) link structure, function and ecological values. This approach is an alternative 
to analysis of the suburban environment. By focusing on target social groups, this approach serves an 
alternative to ecosystem services. The present manuscript seeks to analyze the landscape services in the 
Saleh Abad area, the suburb of Tehran (Capital of Iran). For this purpose, LS indicators were extracted 
from literature in three axes: provision, regulation and culture. Then, all indicators were evaluated based 
on field surveys and interviews with residents. The results were processed in the form of LS quality and 
capability maps. The outputs were combined using weighted overly. The result provided a base for LS 
zoning in the region. Finally, the four protective, defensive, offensive and opportunistic strategies were 
allocated to each zone based on the differences in the capabilities and quality of each zone and consider-
ation of their environmental characteristics. The results show that heterogeneity is evident in the use of 
space, while the study area is subject to change and the capabilities of space are not used appropriately. 
The use of landscape services provides a suitable context for strategic model development that com-
mensurates with the potential of the area. If used in a principled manner, it can guarantee the integrated 
development of the suburban area. However, the link between these services and the formal planning 
system is the subject of more extensive studies.
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Extended Abstract

1. Introduction

he suburban areas have a changing 
structure and function. These areas are 
influenced by the metropolis forces on 

the one hand and the rural function on the other hand. 
Over the last half-century, the magnitude and timing 
of suburban changes have accelerated extraordinarily. 
Therefore, the suburban area could be called a transition 
area, which faces challenges due to its intrinsic character-
istics. In addition, its functions are constantly subject to T
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alteration. Consequently, the explanation of the functions 
of the suburban area is problematic. 

Different approaches are proposed in response to these 
predicaments, including landscape ecology, ecosystem 
services, and landscape services. As the suburban area of-
fers a diverse range of ecosystem functions, evaluation re-
quires the use of an appropriate approach. The landscape 
services approach can play a more prominent role in this 
regard because of its emphasis on the interactive role of 
people in ecosystems. The landscape services approach 
not only considers the ecosystem services but also em-
phasizes target groups' participation. At the same time, it 
deliberates social and economic considerations appropri-
ately. Accordingly, the landscape services approach pro-
vides an appropriate context of strategic planning of sub-
urban areas. The overall framework of landscape services 
is based on the three axes of production services, regula-
tory services and cultural services. It performs landscape 
analysis by measuring quantitative indices.

In general, the main purpose of this study is to evalu-
ate the performance of the landscape services in the study 
area in order to formulate a strategic plan. Then, it is at-
tempted to determine actions plan to improve indirectly 
the quality of the suburban landscape. 

2. Methodology

The study area

The study area is located on the southern margin of Teh-
ran (Capital of Iran) and west of Ray. This area known as 
Saleh Abad village is located about one kilometer from 
Tehran, at the beginning of Behesht Zahra Avenue. Figure 

1 depicts the study area.

Method

Based on the Landscape Services approach, the research 
consists of six main stages:

Step one: Determination of Landscape Services indica-
tors based on the conceptual model and environmental 
conditions of the study area.

 Step two: Evaluation of indexes in three dimensions in-
cluding provision and production, maintenance and regu-
lation and socio-cultural services

Step three: Mapping the capability and quality of land-
scape services through deep interviews with local stake-
holders. The stockholders were selected through snowball 
sampling.

Step four: Evaluation of the capability and quality of 
services

Step five: Weighted overly the landscape services using 
Analytical Hierarchy process in order to zone the area

Step six: Allocation of the suitable strategies to each 
zone.

Mousalou, M., et al. Assessment of Landscape Services in Suburban Area of Eastern Saleh Abad, South of Tehran. JRR, 11(3), 440-453.

(Fig .1):The Study Area. Source: Authors, 2019 Journal of Rural Research



Autumn 2020. Vol 11. Num 3

442

3. Results

The results are presented on the maps in two different 
categories: capability and quality of services. It is neces-
sary to integrate the layers of each segment in order to 
evaluate all layers properly. Accordingly, the layers of 
production services, cultural services, and regulatory 
services are combined through the weighted overlay 
method. Consequently, the output map provides a general 
insight into overall landscape services. The result is clas-
sified into four main groups in order to obtain meaningful 
zones. Appropriate strategies are allocated to each zone 
based on the quality of services. These strategies include 
protective, defensive, offensive and opportunistic strate-
gies on the basis of Ahern’s (1999 & 2006) recommenda-
tions.

4. Discussion

The protective strategy is assigned to areas that deliver 
optimal service in terms of capability and quality. These 
areas mainly consist of active agricultural lands that are 
exploited optimally. These areas are located mainly in the 
northeast and southeast sections of the site. The main ser-
vices of this section are provision and production services.

The defensive strategy is assigned to areas that have rel-
atively favorable landscape services, but in some cases, 
some disrupted phenomena are evident that may disturb 
the service system. The purpose of this strategy is to pre-
vent the expansion of such disorders and reduce existing 
disarray. These areas mainly consist of lands adjacent to 
the sub-access and adjacent agricultural lands, which is 
more common to the northeast and southwestern parts of 
the site.

The offensive strategy targets the areas where changes 
are intensified. As a result, instability decreases the ability 
to provide landscape services. These areas are located in 
the west and center of the site. The opportunistic strategy 
strives to make existing actions optimal. Therefore, the 
appropriate landscape services will provide intervention 
by deploying new functions. Maximum interventions are 
performed in this section. These areas are generally lo-
cated in the center of the site, which is currently an unor-
ganized site for surface water collection.

5. Conclusion

The results of this study show that despite all available 
opportunities in the study area, the capabilities of the area 
are not properly exploited. Therefore, the evaluation of 
landscape services is a step forward to achieve a balanced 

and integrated development process in the suburban ar-
eas. The link between these services and the formal plan-
ning system is a subject of further studies.
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خدمات منظر بیانگر رابطه بین ساختار، عملکرد و ارزش های اکولوژیک است. این رویکرد ازگزینه هایی است که می تواند در تحلیل 
محیط پیراشهری استفاده شود. این روش با تمرکز برگروه های اجتماعی هدف، آن را تبدیل به بدیلی برای خدمات اکوسیستم می سازد. 
مقاله حاضر در پی تحلیل خدمات منظر در محیط پیراشهری صالح آباد در جنوب تهران است. به این منظور شاخص های خدمات منظر 
مبتنی از ادبیات موضوعی در سه محور تولیدی، تنظیمی و فرهنگی استخراج شد. در ادامه وضعیت آن ها در منطقه موردمطالعه بر اساس 
پیمایش میدانی و مصاحبه با ساکنان تولید گردید. نتیجه به شکل نقشه های قابلیت و مطلوبیت پردازش شد. خروجی مذکور با استفاده 
از وزن دهی مبنی بر چهارچوب تحلیل سلسله مراتبی با هم تلفیق و در نهایت پهنه بندی کیفیت خدمات منظر در منطقه به دست آمده 
است. درنهایت راهبردهای چهارگانه حفاظتی، تدافعی، تهاجمی و سودجویانه مبتنی بر تفاوت قابلیت و مطلوبیت هر پهنه و در تناسب با 
ویژگی های محیطی آن ها، تدوین شد. نتایج نهایی نشان می دهد ناهمگنی در بهره برداری از فضا مشهود است، ضمن اینکه محدوده مورد 
بررسی در معرض تغییر قرار داشته و از قابلیت های فضا به درستی استفاده نمی شود. به کارگیری خدمات منظر بستری مناسبی را تدوین 
الگوی راهبردی متناسب با توان عرصه فراهم می سازد که در صورت به کارگیری اصولی آن می تواند تضمین کننده توسعه یکپارچه عرصه 

پیراشهری باشد. البته پیوند میان این خدمات و نظام برنامه ریزی رسمی موضوع مطالعات گسترده تری است.
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ارزیابی خدمات منظر، 
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مقدمه 

مناطق پیراشهری محدوده ای با ساختارهای در حال تغییر است 
و همین امر منجر به ارائه کارکردهای دوگانه شهری و روستایی 
می گردد. این عرصه از هم جواری با شهر با شدت و ضعف متفاوتی 
افزایش  نتیجه  در   .(Arnaiz-Schmitz et al., 2018) است  متأثر 
نیازهای عرصه های شهری، آهنگ تأثیرپذیری پیراشهر، به ویژه 
طی نیم قرن اخیر، سرعت و شتاب بی سابقه ای به خود گرفته است 

.(Hennig et al., 2015)

بر اساس همین ویژگی ها مناطق پیراشهری به عنوان عرصه 
گذار با چالش هایی روبه رو است. اصلی ترین مسئله در این میان، 
عدم قابلیت تعریف دقیق محدوده پیراشهری به دلیل ساختاری 
گرادیانی و متغیر آن است. کارکردهای آن به صورت روشن و 
شفاف تبیین نشده و مداوم در معرض تغییرات توأم با ضعف 
مدیریت فضا است که منجر به اثرات متفاوتی همچون گسستگی 

فضایی و اکولوژیکی می شود.

در پاسخ به این معضالت نگرش های متفاوتی از جمله رویکرد 
اکولوژی منظر (Sanderson, 2019)، رویکرد خدمات اکوسیستم 
 (Fang, Zhao, Fu & Ding, خدمات منظر ،(Peterson et al., 2018)

(2015 و مانند آن مطرح شده است. در این میان خدمات منظر به 

دلیل تأکید بر نقش متعامل مردم توأم با کارکردهای اکوسیستم 
می تواند نقش بارزتری را در این عرصه ایفا کند. با توجه به اینکه 
محدوده پیراشهری طیف متنوعی از کارکردهای اکوسیستمی را 
ارائه می کند، لذا نیازمند بهره گیری از رویکردی ترکیبی است 
به مباحث  اکوسیستم  به خدمات  باید ضمن توجه  که در آن 
اجتماعی و اقتصادی نیز به شکل مناسبی پرداخته شود. به نظر 
می رسد خدمات منظر به دلیل تمرکز این رویکرد بر نقش عوامل 
اکوسیستمی، چهارچوب  بر خدمات  اقتصادی عالوه  اجتماعی 
ترکیبی مناسب را برای ارزیابی و برنامه ریزی راهبردی این عرصه 

فراهم می سازد.

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
2- استادیار، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
3- دانشیار، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 

ارزیابی خدمات منظر در عرصه پیراشهری صالح آباد شرقی، جنوب تهران
مرتضی موسی لو1، *حسن دارابی2، امیرهوشنگ احسانی3
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خدمات منظر در تداوم خدمات اکوسیستم و به منظور برجسته 
ساختن نقش ذی نفعان و توجه به مباحث اجتماعی و اقتصادی 
و تعدیل رویکرد باال به پایین مطرح شد. بر این اساس خدمات 
منظر با برجسته کردن نقش فعال انسان در کنار خدمات محیط 
 (Keller, Clivaz, Reynard, & Backhaus, گردید  مطرح  طبیعی 
(2019، لذا به عنوان رویکرد آلترناتیو در تداوم خدمات اکوسیستم 

معرفی می شود (Vallés-Planells et al., 2014). از مزایای خدمات 
منظر می توان موارد زیر را برشمرد: اول، وابستگی خدمات منظر 
به ارتباط الگو و فرایند؛ دوم یکپارچه سازی دانش علمی؛ سوم 
 (Termorshuizen & محلی  ذی نفعان  منافع  با  بیشتر  تناسب 
(Opdam, 2009؛ و در نظر گرفتن انسان نه به صورت موجودی 

.(Fang et al., 2015) فعال و اثرگذار

افراد  وابستگی مفهوم خدمات منظر به مردم و به خصوص 
محلی نشان دهنده ارتباط متقابل انسان با محیط و تأثیراتی است 
که بر هم دارند. بهره برداری از منظر در مقیاس کوچک به نحوی 
که خواسته های متفاوت ساکنان محلی را مرتفع کند در خدمات 
 (Fagerholm, Eilola, Kisanga, Arki, منظر موردتوجه قرار می گیرد

.& Käyhkö, 2019)

بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که شاکله کلی خدمات 
منظر بر سه محور خدمات تولیدی، خدمات تنظیمی و خدمات 
 (Opdam, 2019; Syrbe & Walz, 2012; است  شده  بنا  فرهنگی 
 Thiele, von Haaren, & Albert, 2019; Vallés-Planells, Galiana,

(Van Eetvelde, 2014 &. عملکرد خدمات مبتنی بر اندازه گیری 

شاخص های کمی )برای ارزش، عملکرد و ویژگی های فیزیکی 
قابل تغییر( و تجزیه وتحلیل منظر است. چرا که شاخص های کمی 
از روایی و پایایی بهتر برخوردار بوده و در نتیجه قابلیت بحث 
بهتری دارد (Bolliger et al., 2011). کارکرد این خدمات به تناسب 
ارتقاء سطح  بر  ظرفیت اکوسیستم و خواسته های مردم عالوه 
 (Wang, تولید، جایگاه فرهنگی و اجتماعی را نیز تقویت می کند
(Liu, Zhou, & Wang, 2019. افزون بر این تحلیل خدمات منظر 

کمک می کند تا نحوه تغییر در ساختار کالبدی منظر درک و آن 
را برای ارائه عملکردها ارتقاء بخشید. خدمات منظر با ایجاد ارتباط 
هوشمندانه بین انسان و محیط عالوه بر افزایش سطح رضایت 
 (Gulickx, ساکنان محلی می تواند به توسعه منظر نیز کمک کند

.Verburg, Stoorvogel, Kok, & Veldkamp, 2013)

منظر  خدمات  عملکرد  ارزیابی  پژوهش  هدف  کلی  طور  به 
و  راهبردی  برنامه  تدوین  منظور  به  موردمطالعه  محدوده  در 
استراتژیک و در ادامه آن جستجو و کشف راهکارهایی برای ارتقاء 
غیرمستقیم کیفیت محیط پیراشهری است که در نهایت منجر 
به ارائه راه حل هایی اجرایی و عملیاتی به منظور افزایش کیفیت 

زندگی ساکنان محلی می گردد. 

مروری بر ادبیات موضوع

خدمات منظر حاصل تکامل خدمات اکوسیستم و رفع نقایص 
و نقدهای وارده بر آن است (Schubert et al., 2018)، همان گونه 
منظر  تحلیل خدمات  کرده اند  اشاره  پژوهشگران  از  بسیار  که 
 (Arki, می شود  اجتماعی  و  فرهنگی  تولیدی  بخش های  شامل 
 Koskikala, Fagerholm, Kisanga, & Käyhkö, 2020; Opdam, 2019;

 Termorshuizen & Opdam, 2009; Vallés-Planells et al., 2014;

امر  این   .Westerink, Opdam, Van Rooij, & Steingröver, 2017)

بدان معناست که می توان ظرفیت های ارائه دهنده خدمات را به 
کمک این رویکرد در ابعاد مذکور جست وجو کرد. بر این اساس، 
مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است که به صورت فشرده 

به آن اشاره می شود:

وستر اینک1 و همکاران )2017( در مطالعه خدمات منظر 
در عرصه روستایی و سرمایه اجتماعی، به تحلیل خدمات منظر 
پرداخته و در نهایت نقش آن را در حکمروایی منظر و همچنین 
بهبود سرمایه اجتماعی مورد نقد و تحلیل قرار می دهند. گالیکس2 
و همکاران )2013( خدمات منظر را در پنج بخش کلی خدمات 
بوم  محور، خدمات  اطالعات  تولیدی، خدمات  حامل، خدمات 
محور و خدمات تنظیمی طبقه بندی نمودند و نشان دادند که 
کدام نقاط قابلیت ارائه خدمات ذکرشده را دارد. ترموشوئیزن و 
اوپدام3 )2009( نشان دادند که توانایی خدمات منظر در برقراری 
ارتباط مؤثر بین الگو، فرایند و ارزش است. اسلویس4 و همکاران 
)2019( به مطالعه خدمات منظر در منطقه روستایی در حال 
گذار پرداخته و معتقدند که این تغییرات متأثر از نیروهای پیشران 

خاص خود هستند.

نقطه نظر منحصربه فرد پژوهش باستیان5 و همکاران )2014( 
دستیابی به عوامل تهدیدکننده خدمات منظر است که بعد از 
طبقه بندی آن ها بر اساس میزان اثرگذاری اقدام به ارائه راه حل 
کرده اند. آرکی6 و همکاران )2020( در مطالعه ای اقدام به ارزیابی 
رابطه بین منظر و ساختار خدمات در نواحی روستایی کرده و 
معتقدند بین کاربری و پوشش با خدمات منظر رابطه معناداری 

وجود دارد. 

به  توجه  با  می دهد  نشان  انجام شده  مطالعات  جمع بندی 
انتقادات وارده بر خدمات اکوسیستم همانند: چهارچوب تعیین 
 (Aschonitis, Gaglio, Castaldelli, واحدها در نتیجه تغییر ارزش ها
(Fano, 2016 &، ناتوانی در بهبود شرایط اکوسیستم ها و پیشگیری 

مبناهای   ،(Melathopoulos & Stoner, 2015) آن ها  تخریب  از 

1. Westerink
2. Gulickx
3. Termorshuizen & Opdam
4. Van der Sluis
5. Bastian
6. Arki
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 (Grima, Singh, مرتبط  تکنیکی  مباحث  با  توأم  ارزش گذاری 
 (Nassl ضعف در تحلیل علی ،Smetschka, & Ringhofer, 2016)

(Löffler, 2015 &، محققان را به سمت استفاده از رویکرد خدمات 

 .(Westerink et al., 2017) منظر سوق داده است

در رویکرد خدمات منظر، عالوه بر کارکرد اکوسیستم، نقش 
انسان و ادراک وی از فضا را در مقایسه با دیدگاه سنتی برجسته 
اوپدام )2009( این  می سازد. بر اساس دیدگاه ترموشوئیزن و 
رویکرد ضمن توجه به جنبه های طبیعی و فرهنگی به صورت 
همزمان، الگوهای فضایی را توأم با مشارکت ذی نفعان در نظر 
فراهم می سازد  برنامه ریزی مشارکتی  برای  را  و فضایی  گرفته 
منظر  تفکر،  این  مبنای  بر   .(Termorshuizen & Opdam, 2009)

(Vallés- انسانی دیده می شود اکولوژیک -  به عنوان یک نظام 
(Planells et al., 2014. از این رو در آن الگوهای فضایی و مقیاس 

اهمیت پیدا می کند (Hermann et al., 2014). خدمات منظر در 
مقیاس های متفاوت تالش می کند تا با ارزیابی از منظری که در 
آن انسان عامل اصلی تغییر محسوب می شود، چهارچوبی نسبتاً 

 (Fagerholm یکپارچه را برای تحلیل و برنامه ریزی فراهم سازد
(et al., 2019; Opdam, 2019. به این منظور بر اساس مطالعات 

اصلی  محور  سه  در  کلی  طور  به  منظر  خدمات  انجام شده، 
 (Arki et al., می شود  طبقه بندی  تنظیمی  و  فرهنگی  تولیدی، 
2020; Opdam, 2019; Termorshuizen & Opdam, 2009; Vallés-

(Planells et al., 2014; Westerink et al., 2017. هریک از محورها 

نیز خود شامل چندین شاخص هستند که بررسی هر کدام از این 
شاخص ها چه از نظر قابلیت سنجی و چه مطلوبیت سنجی ضروری 

به نظر می رسد. 

در  منظر  کیفیت  ارزیابی  پژوهش  این  از  هدف  مجموع  در 
محدوده موردمطالعه در چهارچوب رویکرد خدمات منظر است. 
بر این اساس پژوهش حاضر در قالب خدمات منظر در سه محور 
خدمات تولیدی؛ تنظیمی، و فرهنگی؛ به تحلیل محدوده صالح آباد 
پرداخته، در نهایت راهبردهای توسعه محدوده ارائه می شود. مدل 
مفهومی تحقیق چهارچوب این کار را ارائه می کند )تصویر شماره 

 .)1

خدمات تنظیمی و نگه داری

پهنه بندی محدوده براساس نتایج به دست آمده 

ارزیابی قابلیت و مطلوبیت مبتنی بر خدمات منظر

خدمات فرهنگی و اجتماعی

تدوین راهبردها براساس سطح کلی خدمات ارائه شده هر پهنه
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روش شناسی تحقیق

محدوده نمونه موردی پژوهش در حاشیه جنوبی شهر تهران و 
در غرب شهر ری قرار دارد. این محدوده به عنوان اراضی روستای 
بوده و در فاصله یک کیلومتری تهران و در  صالح آباد معروف 
ابتدای جاده بهشت زهرا واقع شده است. اقلیم این محدوده گرم 
و خشک، کاربری عمده این محدوده کشاورزی و دامداری است. 
پوشش عمومی محدوده عمدتاً اراضی کشاورزی است اما در مرکز 
محدوده محلی به عنوان محل جمع آوری آب های سطحی وجود 
دارد که فاقد هرگونه کارکردی است )تصویر شماره 2(. روستای 
صالح آباد شرقی اصلی ترین روستای محدوده به شمار می رود که 

در سال 1395، جمعیتی معادل 4198 نفر داشته است. 

روش کار

تعریف  به  اقدام  ابتدا  منظر،  خدمات  ارزیابی  منظور  به 
سپس  و  شده   )1 شماره  )جدول  منظر  خدمات  شاخص های 
اقدام به ارزیابی قابلیت و مطلوبیت خدمات بر اساس برداشت های 
میدانی و همچنین مصاحبه با ساکنین محلی شد. در ادامه نتایج 
پیشنهاد می گردد.  توسعه محدوده  راهبردهای  نهایتاً  و  تلفیق 
فرایند تحقیق مبتنی بر تصویر شماره 3 پیگیری شده است. بر 
اساس رویکردی ترکیبی به شرح زیر، تحقیق از هفت مرحله شکل 
می گیرد: مرحله اول: تدوین شاخص های ارزیابی خدمات منظر 
مبتنی بر مدل مفهومی و شرایط محیطی محدوده موردبررسی 

)جدول شماره 1(.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. محدوده موردمطالعه. منبع: نگارندگان، 1398

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3.  فرایند تحقیق. منبع: نگارندگان، 1398
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جدول 1. محورها و شاخص های خدمات منظر.

زیرگروهگروهبخش

خدمات تأمینی و تولیدی

تولید و تأمین مواد غذایی سالم
تولید آب

تولید مواد غذایی با منشأ حیوانی
تولید مواد غذایی با منشأ گیاهی

تولید و تأمین مواد
تولید مواد زنده

تولید مواد غیرزنده

تولید و تأمین انرژی
تولید انرژی تجدید پذیر
تولید انرژی تجدید ناپذیر

تأمین نیازهای روزانه شهروندان

تأمین نیازهای مربوط به محل کار
تأمین نیازهای مربوط به محل زندگی
تأمین نیازهای مربوط به محل حرکت
تأمین نیازهای فیزیولوژیکی انسانی

 خدمات فرهنگی و اجتماعی

سالمتی
ارتقاء سالمتی روحی روانی

ارتقاء سالمتی جسمی کالبدی

لذت جویی
ارتقاء  لذت جویی انفعالی و کم تحرک
ارتقاء  لذت جویی فعال و اکتشافی

ارتقاء خدمات زیبایی شناختی )ترجیحات بصری(

خودشکوفایی
موقعیت یابی فضایی

منبع علمی
تجربه معنوی

شکوفایی اجتماعی
ارتقاء تعامل

ارتقاء هویت مکان
ارتقاء حس تداوم

امنیت
ارتقاء امنیت جانی

ارتقاء و حفظ امنیت مالی

حفظ و ارتقاء ارزش ها
ارتقاء و حفظ ارزش مادی

ارتقاء ارزش معنوی
حفظ میراث تاریخی – فرهنگی

خدمات تنظیم و نگه داری و 
مدیریت 

ضوابط مربوط به زباله
تنظیم ضوابط مربوط به زباله خشک

تنظیم ضوابط مربوط به زباله تر

ضوابط مربوط به جریانات
تنظیم ضوابط مربوط به جریانات آب

تنظیم ضوابط مربوط به جریانات خاک

تنظیم محیط فیزیکی
تنظیم و حفاظت از اتمسفر
تنظیم و حفاظت از لیتوسفر

تنظیم و حفاظت از هیدروسفر

 Sun et al., 2018; Vallés-Planells et al., 2014; Westerink et Opdam, 2019; Hermann et al., 2014; Fang et al., 2015; Fagerholm et al., 2019;  :منبع
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                                            al., 2017
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سازمان  نقشه  اساس  بر  پایه  نقشه های  تهیه  گام  دومین 
نقشه برداری است. سومین گام تهیه نقشه های قابلیت خدمات 
منظر به تفکیک در سه محور تولیدی، فرهنگی و تنظیمی است. 
به این منظور ابتدا تصاویر ماهواره ای به عنوان مبنا قرار گرفت و 
حاصل آن در شبکه 300 در 300 متر وارد شد. نتایج به دست آمده 

با برداشت های میدانی اصالح و یا تکمیل گردید. 

در چهارمین گام به اقدام به مطلوبیت سنجی و ارزیابی خدمات 
منظر در چهارچوب شاخص های جدول شماره 1 شد. این ارزیابی 
با مقایسه شرایط موجود با امکان بهبود وضعیت مبتنی بر دو 
عامل قابلیت محدوده به نسبت شرایط موجود و نظر ساکنین 
محلی هر بخش شبکه با واقعیت های موجود و برداشت میدانی 
تکمیل گردید. به این منظور با استناد به منابع مرتبط شاخص های 
مربوطه تعریف و بر اساس آن ها اقدام به ارزیابی شده است. نتیجه 
ارزیابی کیفی در سه طیف مطلوب، متوسط و نامطلوب ارائه شده 
است. به این منظور اقدام به مصاحبه با ساکنین محلی گردید. 
شرقی  صالح آباد  روستای  ساکنین  را  مخاطب  جامعه  عمده 
تشکیل می دادند. زمان مصاحبه حدود 35 دقیقه بود و تعداد 
افراد مصاحبه شده معادل 27 نفر بودند که مبتنی بر روش گلوله 
برفی شناسایی شدند. نتایج حاصل شده در نقشه مربوطه منعکس 
گردید. به عنوان نمونه در خصوص شاخص خود شکوفایی، از 
شاخص های طرح در ادبیات موجود بهره گرفته شده است که 
با توجه به مشخصات منطقه شاخص های زیر مورد ارزیابی قرار 

گرفته اند:

تقویت  باعث  که  نشانه هایی  ارائه  فضایی:  موقعیت یابی   -
جهت یابی فضایی می شود. جهت گیری، حس )عدم گم شدگی 
در فضا( اینکه کجا هستیم و چگونه به سمت مقصد می خواهیم 

برویم.

- منبع علمی: منبع یادگیری در خصوص تاریخ، جغرافیا و 
باستان شناسی

- فرصت های علمی: فرصت های یادگیری در مورد گونه های 
گیاهی و جانوری و شیوه های کشاورزی سنتی

- تجربه معنوی: وجود مکان های مقدس به منظور انجام اعمال 
مذهبی و پیوند با اسطوره ها

در ادامه و در مرحله پنجم باید الیه ها در دو گروه ارائه خدمات 
و مطلوبیت خدمات تلفیق شوند. بر این اساس با استفاده از فرمول 
زیر (Darabi, Islami Farsani, & Irani Behbahani, 2019) اقدام تلفیق 

و بر روی هم گذاری الیه های مربوطه شده است.

فرمول 1

تلفیق الیه های مربوطه است که از طریق ارزش دهی و روی هم 
اندازی نقشه های قابلیت سنجی و مطلوبیت سنجی انجام شد. به 
منظور وزن دهی همان گونه که در بسیار از تحقیقات مشابه انجام 
 (Estruch-Guitart & Vallés-Planells, 2015; Mele & Poli, شده است
 AHP 2017 ,2015 از; Ren & Yang, 2019; Villanueva et al., 2014)

استفاده شده و نقشه نهایی به دست آمده است. در این مرحله 
ضریب ناسازگاری کلی معادل 0/3 محاسبه گردید. 

ششمین گام ارائه راهبردهای بهبود و توسعه خدمات منظر 
از طریق تحلیل نتایج نهایی به دست آمده است که در نهایت 
اقدام به ارائه راهبردها بر اساس وضعیت حاصل از خدمات منظر 
در هر پهنه گردید. راهبردها در چهار گروه راهبردهای حفاظتی، 
بر  مرتبط  و سیاست های  ارائه  و سودجویانه  تهاجمی  تدافعی، 
اساس محدودیت ها و امکانات نقطه به نقطه محدوده تدوین شده 

است.

یافته ها

و  قابلیت سنجی  بخش  سه  در  حاضر  پژوهش  در  یافته ها 
)تصویر  محدوده  تولیدی  خدمات  به  مربوط  مطلوبیت سنجی 
شماره 4(، خدمات فرهنگی )تصویر شماره 5( و خدمات تنظیمی 
محدوده )تصویر شماره 6( صورت گرفته است. نقشه های قابلیت 
نشان دهنده میزان قابلیت مناظر در ارائه خدمات موردنظر است. 
به این معنا که در چه مکان هایی به چه میزان قابلیت ارائه خدمات 
وجود دارد. با توجه به اینکه نقشه های مذکور به تنهایی نمی توانند 
کافی باشند، لذا نقشه های مطلوبیت سنجی کیفی نیز تولید شد. 
الیه بی اثر در این نقشه ها به معنای عدم وجود قابلیت در ارائه 
نشان دهنده  قابلیت سنجی  نقشه های  است.  مربوطه  خدمات 

محدوده هایی با قابلیت ارائه خدمات مربوطه در سایت است.

مکان های مختلف قابلیت های متفاوتی برای ارائه خدمات منظر 
دارند، اما با توجه به اینکه در هر سایتی میزان ارزش هر الیه 
در نوسان است، لذا به منظور ارزیابی متناسب کلیه الیه ها، نیاز 
است تا الیه های هر بخش با هم تلفیق شود. بر همین اساس 
تولیدی،  خدمات  الیه های  اندازی  هم  روی  به  اقدام  ادامه  در 
خدمات فرهنگی و خدمات تنظیمی به صورت مستقل و جداگانه 
شد. در نهایت سه نقشه حاصل مجدداً ارزش دهی شده و با هم 
تلفیق شده است. در نهایت نقشه نهایی بر اساس ویژگی های 
کلی به دست آمده، چشم اندازی از محدوده موردمطالعه از دیدگاه 
خدمات منظر را به دست می دهد. مبتنی بر این چشم انداز و 
حسب اینکه چقدر قابلیت ها و مطلوبیت ها به میزان حداکثری 
خود نزدیک هستند، اقدام به ارائه راهبردها و سیاست و اقدامات 

الزم به منظور بهبود شرایط محدوده شده است. 
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. قابلیت سنجی )سمت راست( و مطلوبیت سنجی )سمت چپ( خدمات تولیدی محدوده. منبع: نگارندگان، 1398

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. قابلیت سنجی )سمت راست( و مطلوبیت سنجی )سمت چپ( خدمات فرهنگی محدوده. منبع: نگارندگان، 1398

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. قابلیت سنجی )سمت راست( و مطلوبیت سنجی )سمت چپ( خدمات تنظیمی محدوده. منبع: نگارندگان، 1398
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 7. راهبردهای مداخله در محدوده موردمطالعه. منبع: نگارندگان، 1398

نتیجه حاصل از تلفیق الیه های متفاوت مبین شرایط حاکم بر 
محدوده است )تصویر شماره 7(. به منظور تدوین راهبردهای الزم 
مبتنی بر وضعیت موجود و بر اساس رویکردهای راهبردی حاکم 
در این زمینه، چهار راهبرد کلی پیشنهاد شده است که عبارت اند 
 (Ahern, 1999, از: راهبرد حفاظتی، تدافعی تهاجمی و سودجویانه
(2006. راهبرد حفاظتی زمانی توصیه می شود که میان خدمات 

ارائه شده و قابلیت محدوده تناسب کامل یا نسبتاً کامل وجود 
دارد. راهبرد حفاظتی مؤید عدم نیاز به مداخله و تأکید بر تداوم 
وضع موجود است. این محدوده عمدتاً شامل اراضی کشاورزی 
فعال می شود که بهره برداری به شکل مطلوب و بهینه از آن ها 
صورت می گیرد و عمدتاً در بخش های شمال شرقی و جنوب 
شرقی سایت قرار دارند. خدمات اصلی این بخش تولیدی است. 

راهبرد تدافعی برای محدوده هایی است که خدمات از وضعیت 
نسبتاً مطلوب برخوردار است و این امر در تناسب نسبی با توان 
محدوده است. اما در مواردی پدیده هایی منجر به ایجاد اختالل 
در ارائه خدمات در حال ظهورند. از این رو راهبرد تدافعی توصیه 
می شود. این محدوده عمدتاً شامل زمین های اطراف دسترسی های 
فرعی و مجاور اراضی کشاورزی است که در بخش های شمال 
شرقی و جنوب غربی بیشتر به چشم می خورد. خدمات اصلی 

این بخش به ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

راهبرد تهاجمی هنگامی به کار گرفته می شود، با امکان ایجاد 
تغییرات در راستای بهبود وضعیت محدوده وجود دارد. با اتخاذ 
راهبرد تهاجمی تالش می شود اختالالت تعدیل و فرصتی برای 
توسعه ارائه خدمات منظر در تناسب با قابلیت فراهم شود. لذا تغییر 
در کارکردهای موجود از پیشنهادات این محور محسوب می گردد. 

این مناطق بیشتر در غرب و مرکز سایت به چشم می خورد که 
عموماً شامل زمین های آلوده و بایر و محل جمع آوری آب های 

سطحی است.

راهبرد سودجویانه در پی بهینه سازی اقدامات در حال انجام 
است. به این ترتیب تالش می کند با مطلوب سازی اقدامی اجرایی، 
شرایطی را فراهم سازد که ضمن دست یابی به هدف پروژه، قابلیت 
ارائه خدمات منظر نیز در آن لحاظ گردد. این محدوده بیشتر در 
مرکز سایت قرار دارد که در حال حاضر محل سازماندهی نشده ای 
برای جمع آوری آب های سطحی است که بیشتر به مانند یک 

تصفیه خانه متروکه به نظر می رسد. 

بحث و نتیجه گیری

دسترسی و نزدیکی این محدوده به مناطق مسکونی جنوبی 
این  به  را  زیادی  فشارهای  که  است  نیروهایی  از جمله  تهران 
محدوده وارد می کند. تأسیسات محلی رها شدن آن به حال خود 
آن را به منطقه ای نیمه کارآمد با شرایط نامطلوب محیطی ایجاد 
برای کشاورزان موجب شده  کرده است. محدودیت منابع آب 
است کشاورزان به حفر چاه های غیرمجاز و همچنین استفاده از 
آب فاضالب برای آبیاری محصوالت خود در شمال محدوده رو 
آورند. این موضوع چالش جدی در این عرصه ایجاد کرده است. 
از جمله خدمات تولیدی که قابلیت بهبود دارد، عبارت است از 
بازیافت پساب و استفاده از آن در تولید محصوالت کشاورزی 
و دامداری به خصوص در محدوده غربی محدوده. ارائه خدمات 
فرهنگی با بازسازی مکان های مقدس و میراث فرهنگی به ویژه در 
محدوده امامزاده ابراهیم که در مرکز سایت واقع شده امکان پذیر 
است. از نظر خدمات تنظیمی و مدیریتی، کنترل وضعیت آب به 
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ویژه با جمع آوری رواناب های سطحی و همچنین تصفیه پساب 
واردشده می تواند عینیت یابد. در صورت تصفیه دقیق و مناسب 
از این آب برای تولیدات دامی و طیور و  حتی امکان استفاده 
آبزیان وجود دارد. ضمن اینکه با تعریف کارکردهای چندگانه، 
می تواند تبدیل به مکان های گذران اوقات فراغت و گردشگری 

شده و تعامل بین مناظر فرهنگی و کشاورزی را بهبود بخشد. 

راهبردهای توسعه محدوده بر اساس تلفیق خدمات و قابلیت 
راهبردهای توسعه محدوده تعریف شده است. محدوده هایی که 
ذیل راهبرد حفاظتی قرار می گیرند عموماً شامل اراضی کشاورزی 
موردمطالعه  محدوده  جنوب  در  دامداری  و  غرب  و  شرق  در 
با  تعادل  در  محدوده ها  این  قابلیت های  و  امکانات  می شوند. 
یکدیگرند و حفاظت آن ها مورد تأکید است. تخریب این اراضی 
و یا تغییر کاربری دیگر عالوه بر اثرات منفی محیط زیستی منجر 
به کاهش خدمات می شود. موضوعی که توسط بارنز و فلچتر7 به 
 (Burns, منظور کاهش فشار بر عرصه پیراشهری تأکید شده است
(Fletcher, Walsh, Ladson, & Hatt, 2012: 214. عالوه بر این اوی و 

ناکاگوشی8 نیز حفاظت از این عرصه های باارزش را بخش کلیدی 
برنامه ریزی تلقی می کنند (Uy & Nakagoshi, 2007: 143). اقدامات 
از  ممانعت  و  حفاظت  شامل  عمدتاً  عرصه  این  در  پیشنهادی 

ساخت وساز می گردد.

و  جریان ها  شامل  تدافعی  راهبرد  ذیل  که  محدوده هایی 
کریدور های مرکزی سایت می شود، جریان های اختاللی مانند 
بزرگراه و یا سایر شبکه دسترسی قابلیت تبدیل به سبزراه را دارند 
 (Rottle, 2006: که توسط راتل9 نیز مورد تأکید قرار گرفته است
(Rottle, 2019: 14 ;135. همچنین کارداغلو10 و همکاران نیز این 

اقدامات را در دستیابی به پایداری امری تعیین کننده برمی شمارند 
(Kurdoglu, Kurt, Celik, & Topal, 2016: 613) این یافته ها را تأیید 

می کنند. سیاست های راهبرد تدافعی محدوده عبارت اند از ایجاد 
مولدهای انرژی تجدیدپذیر در حاشیه جاده اصلی و بهره برداری از 
جریان آب در مسیر حرکت آب؛ بهسازی اکولوژیک دسترسی های 
روستایی؛ بهسازی باغ ها و تاکستان های رهاشده؛ تأمین نیازهای 

کشاورزی و یکپارچه سازی مناظر فرهنگی و مناظر کشاورزی. 

راهبرد تهاجمی، مکان های متروکه و آلوده سایت به خصوص 
مناطق مرکزی سایت را شامل می شود. همان گونه که دارابی و 
همکاران، این راهبرد را برای ارتقاء کیفیت مناطق آسیب دیده 
توصیه کرده اند (Darabi et al., 2019: 605). به همین نحو ویلمن11 
و همکاران مداخله متناسب با ظرفیت بستر منجر به افزایش 
 (Willemen, Hein & اثرگذاری خدمات منظر را توصیه کرده اند
(Verburg, 2010: 2252. لذا اقدامات اجرایی را می توان به شرح زیر 

7. Burns & Fletcher
8. Uy & Nakagoshi
9. Rottle
10. Kurdoglu
11. Willemen

برشمرد: بازسازی ساختار دامداری؛ مرمت خاک منطقه؛ بهبود و 
ارتقاء سیستم های روان آب های سطحی شهری وارده به محدوده؛ 
اصالح روش های آبیاری؛ بهسازی مناطق قدیمی و آثار باستانی 
منظر  پیوند  اکولوژیک؛  پیوستگی  ارتقاء  محدوده؛  در  موجود 

شهری و کشاورزی، بازسازی ساختار امام زاده ابراهیم. 

راهبرد سودجویانه برای اراضی مرکزی سایت و جنوب شرقی 
سایت توصیه می شود که با وجود قابلیت های زیاد ارائه خدمات 
منظر، به دلیل بهره برداری سازمان دهی نشده با چالش مواجه است، 
لذا بازسازی و مرمت آن ها ضروری است. این مناطق عموماً شامل 
محل های جمع آوری آب های سطحی در مرکز محدوده است. در 
همین راستا هارن12 و همکاران اشاره می کنند که اقدامات مشابه 
می تواند فرصت مناسبی برای ارتقاء و بهبود کیفیت منظر فراهم 
 (von Haaren, Warren-Kretzschmar, Milos, & Werthmann, سازد
(156 :2014. ون در سلیس13 و همکاران بهبود در کیفیت فضا 

و بستر فرصت قابل توجهی برای بهبود خدمات تلقی به شمار 
اقدامات پیشنهادی   .(Van der Sluis et al., 2019: 308) می آورند
بهسازی محل تصفیه  و  از: طراحی  این محدوده عبارت اند  در 
آب های سطحی؛ بازسازی مناطق متروکه؛ باز زنده سازی مناطق 
تخریب شده و آلوده در جنوب غربی سایت؛ سازماندهی ارتباط 
بین کشاورزان و شهروندان؛ ایجاد یک تصفیه خانه جهت تأمین 
آب موردنیاز کشاورزان؛ تقویت سطح تولید مواد غذایی؛ بازسازی 
ساختار دامداری؛ مرمت اکولوژیک خاک منطقه؛ بازسازی مراکز 
بازیافت مواد پسماند و تقویت منظر روستایی. شرایط نامطلوب 

این بخش آن ها را در اولویت اول اجرا قرار می دهد.

خدمات منظر در پاسخ به بخشی از نقدهای وارده بر خدمات 
ابعاد  منظر  خدمات  که  چرا  است.  شده  مطرح  اکوسیستمی 
اجتماعی گسترده تری را در برمی گیرد. مطالعه انجام شده نشان 
می دهد که علی رغم فرصت های موجود در محدوده موردمطالعه، 
از قابلیت های این عرصه ها به درستی بهره برداری نمی شود. با 
شناسایی قابلیت ها حد مطلوب آن ها، همچنین تفاضل بین وضع 
موجود و مطلوب، عرصه برنامه ریزی کاماًل مشخص می گردد. لذا 
اقدامات اجرایی در این عرصه گامی در دستیابی به پروسه توسعه 
متعادل و یکپارچه در مناطق پیراشهری است. برقراری پیوند 
میان این خدمات و نظام برنامه ریزی رسمی موضوعی است که 

نیازمند مطالعات گسترده تری در این عرصه است. 

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

12. Haaren
13. Van der Sluis
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