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چکیده
زمینه هدف :با افزایش سریع جمعیت انسانی و مصرف بیش از حد منابع طبیعی ،تقاضا برای خدمات اکوسیستم از ظرفیت تأمین آنها فراتر
رفته است .خدمات اکوسیستم مزایا و منافعی هستند که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم بر رفاه انسان اثر میگذارند .با توجه به اینکه خدمات
اکوسیستم ،سامانههای طبیعی و جامعه بشری را به هم متصل می کنند ،لذا برای رونق اقتصادی ،رفاه و ادامه حیات بشر ضروری هستند.
روش بررسی :در مقاله حاضر به تبیین خدمات اکوسیستم آبخیز و با تأ کید بر مسائل مرتبط با تولید رواناب و کاهش فرسایش در حوزه آبخیز
پرداخته شده است .ضمن مرور کاملی از مطالعات انجام شده با اهداف مختلف ،طبقهبندی انواع خدمات اکوسیستم ،رویکردهای مورد استفاده
در ارزیابی این خدمات مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه به چارچوب ارزیابی اکوسیستم هزاره ( )MEAدر رابطه با تعامل بین خدمات
اکوسیستم و رفاه انسان پرداخته شده است .همچنین ارتباط مدیریت آبخیز با بهبود خدمات اکوسیستم بحث شده است .مدلهای مورد
استفاده در برآورد خدمات اکوسیستم اشاره شده و در نهایت جمعبندی در خصوص نقش و اهمیت رواناب و کاهش فرسایش در خدمات
اکوسیستم بهعنوان یکی از مولفههای مهم پاسخ آبخیز صورت گرفته است.
یافتهها :نتایج حاصل از مرور منابع نشان داد که اکثر مطالعات مرتبط فقط روی تعداد معدودی از خدمات اکوسیستم متمرکز شدهاند و بررسی
جایگاه تولید رواناب و کاهش فرسایش و تنظیم آن بهعنوان یک خدمت اکوسیستم در این مطالعات چندان مشهود نیست.
 -1کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 -2دانشیار گروه منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب ،دانشگاه محقق اردبیلی(مسئول مکاتبات)
 -3استاد گروه منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب ،دانشگاه محقق اردبیلی
 -4استادیار گروه منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب ،دانشگاه محقق اردبیلی
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بحث و نتیجهگیری :با توجه به اینکه مسئله رواناب و فرسایش در جهان و به ویژه ایران یک مسئله جدی است ،بنابراین اقدامات شناسایی
عوامل ،کنترل و حفاظت از مناطق مستعد تولید رواناب ،رسوب و فرسایش از مهم ترین وظایف و اقدامات ملی در کشور است .بر این اساس
میتوان با گستردهتر کردن مطالعات و تحقیقات و ارائه روشهایی برای کمّی نمودن و پیشبینی خدمات اکوسیستم مبتنی بر خدمات تنظیمی
رواناب و کاهش فرسایش به اولویتبندی و پهنهبندی مناطق مستعد رواناب و فرسایش برای تبیین راهبردهای مدیریتی و بازدارندگی کمک
شایانی نمود.
کلمات کلیدی :ارزیابی کمّی ،تخریب ،تولید آب ،عملکرد اکوسیستم ،مهار فرسایش
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Abstract
Target field: Rapid growth of human population and the over exploitation of natural resources leads to
the higher demand for ecosystem services which exceeded their supply capacity. Ecosystem services are
benefits that directly or indirectly affect human well-being. As ecosystem services are the product of
natural systems in interaction with human society, they are essential for economic prosperity, welfare, and
human survival.
Analysis method: In this regard, the present paper deals with explaining watershed ecosystem services
with emphasis on issues related to runoff generation and erosion reduction in watersheds. In addition to
thoroughly reviewing studies conducted with different goals, different classification types of ecosystem
services, the used approaches in evaluating these services have been examined. In the following, the
Millennium Ecosystem Assessment (MEA) framework in terms of interaction between ecosystem
services and human welfare has been described. In addition, the relationship between watershed
management and the improvement of ecosystem services is also discussed. Models used in estimating
ecosystem services are mentioned and finally a conclusion from the role and importance of runoff and
erosion reduction in ecosystem services as one of the important components of watershed response is
provided.
Findings: The results of literature review showed that the most related studies focused only on a limited
number of ecosystem services, and investigating the location of runoff production and reducing erosion
and setting it as an ecosystem service is not very evident in these studies.
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Discussion and Conclusion: Given that the issue of runoff and erosion is a serious issue in the world and
especially in Iran, therefore, measures to identify factors, control and protect areas prone to runoff,
sedimentation and erosion are among the most important national duties and measures in the country.
Based on this, by broadening studies and researches and providing methods for quantifying and predicting
ecosystem services based on runoff regulatory services and erosion reduction, it is possible to help
prioritize and zone areas prone to runoff and erosion to explain management strategies and deterrence.
Key words: Degradation, Ecosystem function, Erosion control, Quantitative assessment, Water yield
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مقدمه
در سالهای اخیر ،در اکثر نقاط جهان عملکرد خدمات

فرسایش خاک یک فرآیند فیزیکی است که میلیونها سال درحال

اکوسیستم  1که منابع حیات بشر را فراهم میکنند تحتتأثیر

انجام است و در مقیاسهای مختلف زمانی و مکانی منجر به

تغییر کاربری و بهرهبرداریهای غیراصولی آنها کاهش یافته است

تخریب زمین میشود که نقش انسان در ایجاد و تشدید آن یک

که منجر به ظهور چالشهای اساسی برای معیشت و رفاه انسان

پدیده نسبتاً جدید است ( 8و  .)9فرسایش شدید خاک منجر به

شده است .لذا ،امروزه یکی از چالشهای بزرگ جهانی شناسایی و

طیف وسیعی از اثرات منفی در داخل و خارج از محل میشود .از

حفاظت از مکانهایی است که از اهمیت باالیی برای پایداری

جمله این اثرات میتوان به کاهش مواد مغذی و بهرهوری خاک و

محیط زیست برخوردار هستند ( 2 ،1و  .)3طبق تعریف ارائه شده

در نتیجه کاهش تولید محصول و بر هم زدن تعادل غذایی،

در ماده  2کنوانسیون ملل متحد در مورد تنوع زیستی،

کاهش ظرفیت ذخیره آب و فعالیتهای اقتصادی مرتبط با آن

"اکوسیستم ،یک مجموعه پویا از جوامع گیاهی ،حیوانات،

مانند برق ،ناوبری و حمل و نقل کاال و همچنین انتقال رسوب به

ریزموجودات و محیط غیرزنده است که بهعنوان یک واحد

تاالبهای پاییندست که باعث باال آمدن بستر رودخانهها و در

عملکردی با هم در تعامل هستند" ( .)4هر اکوسیستم شامل

نتیجه افزایش احتمال وقوع سیل و آسیب به زیرساختها

روابط پیچیده بین اجزای زنده و غیرزنده است که خدمات

میشود ،اشاره کرد .همه این عوامل به نوبه خود بر بخشهای

سامانههای طبیعی و جامعه بشری را به هم متصل میکند ( 5و

مختلف زندگی بشر و محیط زیست از منظرهای فرهنگی،

 .)6در اثر ازدیاد سریع جمعیت انسانی و مصرف بیش از حد منابع

اقتصادی و اجتماعی تأثیر میگذارند ( 9 ،8و  .)10بهطور کلی

طبیعی ،اغلب ظرفیت تقاضا برای خدمات اکوسیستم از تأمین

رواناب و فرسایش خاک در بحث خدمات اکوسیستم ،امنیت

آنها فراتر رفته است ،با اینحال بشر علیرغم آگاهی از اهمیت

غذایی  6را به روشهای مختلف تحتتأثیر قرار میدهد .برای مثال،

خدمات اکوسیستم و اثرات فعالیتهای خود بر محیط زیست،

فرسایش خاک بهطور مستقیم باعث از دست رفتن زمین مناسب

همچنان برای رفع نیازهای روزمره خود به فعالیتهایی مانند قطع

تولید غذایی و بهصورت غیرمستقیم از طریق تولید رسوب و ایجاد

بیرویه درختان ،گسترش کاربری کشاورزی و شهری ،چرای

سیالب در پایین دست بر محصوالت و پوشش گیاهی اثر منفی

بی رویه مراتع و بسیاری از اقداماتی که به تغییر اکوسیستمها

میگذارد ( .)9در مطالعات گذشته تالشها بر این بوده است تا

منجر میشود ادامه میدهد که عواقب آن بهصورت افزایش

فرسایش خاک را فقط از منظر کشاورزی مورد بررسی قرار دهند،

رواناب  2و در نهایت تشدید فرسایش  3تجلی پیدا میکند ( 1و .)7

اما درحال حاضر اطالعات و پژوهشهای زیادی در زمینه

عالوهبر این تحقیقات اخیر نشان میدهد که گسترش کاربری

بحثهای عالوهبر کشاورزی ،در رابطه با چگونگی اندازهگیری و

کشاورزی و شهرنشینی  4و سایر عوامل نیز منجر به کاهش

مهار فرسایش و رسوب با هدف تقلیل اثرات تضعیفکننده خدمات

خدمات اکوسیستم از جمله ترسیب کربن  ،5کیفیت آب ،تنوع

اکوسیستم قابل دسترس است ( .)8برخی محققان بر این باور

زیستی و افزایش رواناب و فرسایش شده است (.)6

هستند که کل اقتصاد بشر توسط اکوسیستمها تأمین میشود ،بر
همین اساس سنجش ارائه خدمات و مصرف خدمات اکوسیستم

1- Ecosystem Services
2- Runoff
3- Erosion
4- Urbanization
5- Carbon sequestration

یک روش مؤثر برای برآورد پایداری منطقه است ( .)11با توجه به

6- Food security
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تأثیر فعالیتهای انسانی بر خدمات اکوسیستم ،محققان میتوانند

دیدگاههای مختلفی تعریف شده است .برای مثال ،بومشناس

تصمیمات و سیاستهای مختلف مدیریت و پایداری زمین را با

مشهور دیلی  6با دیدگاهی بومشناختی ،خدمات اکوسیستم را در

تعیین و ارزیابی کمیت خدمات اکوسیستم تجزیه و تحلیل و برای

سال  1997چنین تعریف میکند" :خدمات اکوسیستم شرایط و

شناسایی ،برنامهریزی ،مدیریت و تصمیمگیری در رابطه با خدمات

فرآیندی هستند که از طریق آنها اکوسیستمهای طبیعی و

مطلوب اکوسیستم تدارکات ببینند ( 6و  .)1بههمین منظور،

گونههایی که آنها را تشکیل میدهند ،زندگی انسان را حفظ و

پژوهش حاضر با هدف مفهومسازی جایگاه واقعی تولید رواناب و

تکمیل میکنند" ( 14و  .)15بر اساس دیدگاههای دیلی ،مفهوم

کاهش فرسایش در تبیین خدمات مناسب اکوسیستم آبخیز

کاالها  7و خدمات متفاوت هستند :کاالها ،محصوالتِ مادی و قابل

برنامهریزی شد .در همین راستا ،ابتدا به تاریخچه ظهور مفهوم

لمس ناشی از فرآیندهای اکوسیستم هستند ،در حالیکه خدمات

خدمات اکوسیستم و توصیف انواع خدمات آبخیز پرداخته شد.

اکوسیستم در اکثر موارد شامل بهبود وضعیت یا موقعیت چیزهای

سپس نتایج مطالعات مختلف انجام شده در زمینه خدمات

با ارزش است ( .)14وی اشاره میکند که در واقع خدمات

اکوسیستم و با تأکید بر تولید رواناب و کاهش فرسایش در

اکوسیستم توسط "مجموعهای از چرخههای طبیعی" تولید

دستیابی به هدف پژوهش حاضر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

میشوند که کامالً گسترده هستند .با اینوجود جوامع بشری

تاریخچه ظهور مفهوم خدمات اکوسیستم

نسبت به این خدمات بیتوجه میباشند ( 5و  .)14بر همین

همانگونه که بر همگان آشکار است مفهوم وابستگی جامعه بشری

اساس ،کاستانزا و همکاران نیز در سال  ،1998تمایز بین کاالها و

به خدمات اکوسیستمهای طبیعی به آغاز حیات انسانهای اولیه

خدمات اکوسیستم را از منظر اقتصادی نیز مطرح نمودند و بر

برمیگردد .بهنحویکه انسان همیشه برای تأمین نیازهای خود

همین مبنا خدمات اکوسیستم را مورد بررسی قرار دادند (.)5

بهطور غریزی از خدمات محیط زیست اطراف بهره میبرده است.

نهایتاً ایشان با تکیه بر همین تقسیمبندی 17 ،نوع از خدمات

اما به لحاظ علمی ،اولینبار اصطالح"سرمایه طبیعی  "1توسط

اکوسیستم از جمله تنظیم گاز  ،8تنظیم آب و هوا  ،9تنظیم

شوماخر  2در کتاب "زیبایی در کوچک بودن است  "3مطرح شد

اختالل  ،10تنظیم آب  ،11عرضه آب  ،12مهار فرسایش و نگهداشت

( )12که به نوعی تداعیگر مفهوم خدمات اکوسیستم است .پس

رسوب ،تشکیل خاک  ،13چرخه مواد مغذی  ،14بازیافت ضایعات ،15

از آن اصطالح "خدمات محیط زیست  "4در مطالعات مربوط به

گردهافشانی  ،16کنترل بیولوژیکی  ،17تولید مواد غذایی  ،18مواد

مسائل بحرانی محیط زیست مطرح شد .سپس در سالهای بعد،
"خدمات اکوسیستم" با مفهوم کنونی در ادبیات علمی رایج شد
( .)13در واقع ردپای تاریخچه مفاهیم و اصطالحات خدمات
اکوسیستم به مفهوم امروزی را میتوان در کتاب "خدمات
طبیعت :وابستگی اجتماعی به اکوسیستمهای طبیعی  "5منتشر
شده در سال  1997یافت ( .)14اصطالح خدمات اکوسیستم از

1- Natural capital
2- Schumacher
3- Small is beautiful
4- Environmental services
5- Nature's services: societal dependence on natural

6- Daily
7- Goods
8- Gas regulation
9- Climate regulation
10- Disturbance regulation
11- Water regulation
12- Water supply
13- Soil formation
14- Nutrient cycling
15- Waste treatment
16- Pollination
17- Biological control
18- Food production
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اولیه ،1منابع ژنتیکی ،2مناطق بکر 3تفریحی و فرهنگی 4را

تجدیدناپذیر گروهبندی کردند که در جدول  1نشان داده شده

پیشنهاد دادند ( 5و  .)16بنابراین از منظر اقتصادی خدمات

است ( .)17طبق این دستهبندی در واقع کاالها و خدمات

اکوسیستم به طور مستقیم و غیرمستقیم به رفاه بشر کمک

اکوسیستم از ساختار و فرآیندهای اکوسیستم ناشی میشوند که

میکنند و بخشی ا ز ارزش کل اقتصادی کره زمین را تشکیل

ساختار به اجزای زنده و غیرزنده و ارتباطات زیست محیطی بین

میدهند ( 5و .)16

آنها در یک اکوسیستم مشخص میپردازد ،حال آنکه فرآیند

براون و همکاران ( )2007کاالهای اکوسیستم ارائه شده توسط

اکوسیستم 5به چرخهها و تعامل بین این اجزای زنده و غیرزنده

دیلی را با اعمال تغییراتی جزئی در دو دسته کلی تجدیدپذیر و

اشاره دارد که کاالها و خدمات اکوسیستم را تولید میکنند (.)17

جدول  - 1دستهبندی کاالها و خدمات اکوسیستم ()17
)Table 1- Classification of ecosystem goods and services (17
کاالها و خدمات اکوسیستم
کاالها
تجدیدپذیر

خدمات
تجدیدناپذیر

تصفیه آب و هوا (سمزدایی و تجزیه مواد زاید) ،انتقال مواد مغذی ،نگهداری،

حیاتوحش و ماهی (غذا ،خز) ،سنگ و مواد معدنی

تجدید و حاصلخیزی خاک ،گردهافشانی محصوالت زراعی و گیاهان

گیاهان (مواد غذایی ،فیبر ،سوخت ،سوختهای فسیلی

طبیعی ،انتشار دانهها ،حفظ الگوهای بارش منطقهای ،مهار فرسایش ،حفظ

گیاهان دارویی) ،آب ،هوا ،خاک،

زیستگاههای گیاهان و حیوانات ،کنترل آفات مؤثر بر گیاهان یا حیوانات (از

تفریح ،زیباییشناسی و آموزشی

جمله انسان) ،محافظت در برابر اشعه مضر ماوراء بنفش ( ،)UVتثبیت
جزئی آب و هوا ،تعدیل دما و نیروی باد و امواج ،کاهش سیل و خشکسالی

انواع خدمات اکوسیستم و جایگاه تولید رواناب و کاهش فرسایش

خدمات تنظیمی :8مزایا و منافع مستقیم و غیرمستقیم بهدست

از آغاز قرن بیست و یکم ،ارزیابی اکوسیستم هزاره 6با تحقیق بر

آمده از تنظیم فرآیندها و عملکردهای اکوسیستم است.

تغییرات اکوسیستم و پیشبینی تغییرات آنها در سال ،2005

خدمات فرهنگی :9مزایا و لذت غیرمادی که مردم از طریق

طبقهبندی جامعی از خدمات اکوسیستم ارائه و تصویب کرد ( 5و

اکوسیستمها بهدست میآورند.

 . )18این ارزیابی ،خدمات اکوسیستم که منافع مردم را به همراه

خدمات پشتیبانی :10خدماتی است که برای تولید سایر خدمات

دارد در قالب چهار نوع بهشرح زیر دستهبندی کرده است.

اکوسیستم ضروری هستند و مردم بهطور مستقیم از آنها استفاده
نمیکنند ،بلکه از سایر خدمات پشتیبانی میکنند ( 18 ،5و .)19

خدمات تولیدی :7تمامی محصوالتی که بهطور مستقیم از

بر اساس طبقهبندی ارزیابی اکوسیستم هزاره میتوان چنین

اکوسیستمها استخراج میشوند و مردم از آنها استفاده میکنند.

دریافت کرد که سه دسته اول خدمات بهصورت مستقیم بر جوامع
بشری تأثیر میگذارند ،در حالیکه خدمات پشتیبانی ،فرآیندهای

1- Raw materials
2 - Genetic resources
3- Refugia
4- Recreation and cultural
5- Ecosystem process
)6- Millennium Ecosystem Assessment (MEA
7- Provisioning services

8- Regulating services
9- Cultural services
10- Supporting services
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پسزمینهای هستند که افراد مستقیماً از آن استفاده نمیکنند و

تنظیمی قرار دارد که در شکل  1به آن اشاره شده است ( 18و

برای نگهداری سایر خدمات هستند ( 5و  .)19ارزیابی اکوسیستم

 .)20در شکل  2نیز نمونههایی از چارچوب مفهومی ارتباط بین

هزاره هر کدام از چهار طبقه مذکور را به زیرمجموعههای مختلف

خدمات اکوسیستم و رفاه انسان از دیدگاه ارزیابی اکوسیستم

تقسیمبندی کردند و جایگاه رواناب و فرسایش در دسته خدمات

هزاره نشان داده شده است.

خدمات اکوسیستم

تولیدی

تنظیمی

فیبر (چوب ،سوخت ،پنبه و

تنظیم مخاطرات طبیعی،

ارزشهای مذهبی و معنوی،

ابریشم) ،غذا (جانوران و

گردهافشانی ،تنظیم آفات،

تنوع فرهنگی ،سیستمهای

گیاهان وحشی ،کشاورزی،

تنظیم بیماری ،تصفیه فاضالب،

دانش ،ارزشهای آموزشی ،منبع

محصوالت ،احشام ،شیالت)،

تنظیم فرسایش ،تنظیم آب،

الهام ،ارزشهای زیباییشناختی،

آب شیرین ،گیاهان زینتی،

تنظیم کیفیت هوا ،تنظیم اقلیم

روابط اجتماعی ،حس مکان،

داروهای طبیعی و بیوشیمیایی،

(در سطح جهانی ،منطقهای و

ارزشهای باستانی فرهنگی،

منابع ژنتیک

محلی)

اکوتوریسم و تفریح

پشتیبانی

فرهنگی

تشکیل خاک ،تولید اولیه،
فتوسنتز ،چرخه نیتروژن،
چرخه آب

شکل  - 1طبقهبندی خدمات اکوسیستم بر اساس گزارش ارزیابی اکوسیستم هزاره ()18
Figure 1- Classification of ecosystem services based on the Millennium Ecosystem Assessment Report
خدمات اکوسیستم

رفاه انسان


امنیت
دسترسی به منابع مطمئن



تولیدی
سوخت



امنیت شخصی



غذا



آب شیرین



تنظیمی
تنظیم بیماری

مواد اولیه برای رفاه زندگی
 دسترسی به کاال

آزادی عمل و
انتخاب



مواد غذایی مفید و مغذی



سالمت
دسترسی به آب و هوای پاک



احساس خوب

روابط اجتماعی خوب
 همبستگی اجتماعی


احترام متقابل

پشتیبانی
 چرخه نیتروژن



تنظم کیفیت آب





تنظیم اقلیم

تولید اولیه



تشکیل خاک



فرهنگی
زیباییشناسی



آموزشی



تفریحی

شکل  - 2چارچوب مفهومی ارزیابی اکوسیستم هزاره در رابطه با تعامل بین خدمات اکوسیستم و رفاه انسان ( 18و )20
Figure 2- The conceptual framework of Millennium Ecosystem Assessment in relation to the
)interaction between ecosystem services and human well-being (18 and 20
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عالوهبر این  ،برخی از محققان بررسی روابط میان خدمات

طریق کاهش سیل و رسوبگذاری  ،3تنظیم آب با افزایش رطوبت

اکوسیستم را اساس و پیشنیاز مدیریت پایدار خدمات اکوسیستم

خاک ،تشکیل خاک از طریق افزایش پوشش گیاهی و افزایش

میدانند و معتقد هستند که شناخت روابط و خصوصیات حاکم

پتانسیل گردشگری و رفاه میشود ( .)9با اینحال مطالعات تجربی

بین خدمات مختلف اکوسیستم در مقیاسهای مکانی و زمانی در

نشان میدهند که حفظ حالت طبیعی اکوسیستمها ،بهبود

زمانهای سیاستگذاری و تصمیمگیری منجر به مدیریت تغییرات

کاربری جنگلی ،ایجاد پوشش گیاهی و درختکاری روی خاک

نامطلوب و حفظ خدمات متعدد اکوسیستم میشود ( 22 ،21و

تخریب شده در زمینهای کشاورزی منجر به کاهش خطر

 .)23بنابراین در مطالعات اخیر رابطه بین خدمات اکوسیستم نیز

فرسایش ،رسوبگذاری و بهدنبال آن افزایش بهرهوری خاک و

مشخص شده است .از نظر اندیشمندان روابط بین خدمات

بهبود خدمات اکوسیستم میشود (.)8

اکوسیستم از نوع موازنه  1و همافزایی  2است .موازنه به این معنا
است که در آن یک خدمت اکوسیستم بهخاطر افزایش مصرف و یا
تأمین خدمت دیگر کاهش مییابد؛ بهعنوان مثال ،افزایش تولید
محصوالت کشاورزی ممکن است به کاهش کمیت و کیفیت آب و
فرسایش منجر شود ،که این امر نیز بر ماهیگیری و تفریح تأثیر
میگذارد .در حالیکه همافزایی به افزایش همزمان خدمات
چندگانه اشاره دارد؛ بهعنوان مثال ،افزایش بهرهوری اولیه خالص
باعث افزایش بهرهوری آب و مقدار حفاظت از خاک میشود (21
و  .)22برومن و همکاران در سال ( )2014بیان کردند در
صورتیکه ارزشهای متنوع خدمات اکوسیستم در جایگاه خود

شکل  - 3بهبود خدمات اکوسیستم از طریق شناسایی و مدیریت

به درستی شناسایی و مدیریت شوند میتوان ارزش کلی دیگر

مناسب ()19

خروجیهای یک اکوسیستم را افزایش داد ( .)19همانطور که در

Figure 3- Improving ecosystem services
through proper identification and
)management (19

شکل  3نشان داده شده است ،با در نظر گرفتن اقدامات مدیریتی
بر بار مواد مغذی در رواناب ،نگهداشت خاک و زیستگاه ،عملکرد و
ارزش بیشتری از خود نشان میدهند ( .)19در نتیجه حفاظت از

پیشینه تحقیقات انجام شده در خصوص خدمات اکوسیستم

آب و خاک و اقدامات حفاظتی مهار رواناب و کاهش فرسایش

در پژوهش حاضر ،مروری بر مطالعه انجام شده برای درک بهتر از

خاک با هدف حفظ چرخه طبیعی اکوسیستمها منجر به بهبود

نقش و جایگاه تولید رواناب و کاهش فرسایش در بین خدمات

خدمات اکوسیستم از جمله تأمین غذا از طریق افزایش عملکرد

اکوسیستم آن صورت پذیرفت .بر اساس مرور منابع مشخص شد

زمین ،تنظیم کیفیت آب از طریق کاهش آلودگی رودخانهها و

که اندیشمندان زیادی در سراسر جهان خدمات اکوسیستم را با

آبهای زیرزمینی ،تنظیم آب و هوا از طریق افزایش و حفظ کربن

هدف های مختلف در سطح محلی و ملی مورد مطالعه و ارزیابی

آلی در پوشش گیاهی و مواد آلی خاک ،کاهش خطرات طبیعی از

قرار دادهاند .نتایج نشان می دهد که در اکثر تحقیقات مرتبط از

1- Trade-offs
2- Synergies

3- Sedimentation
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کلمات "خدمات اکوسیستم"" ،مدلسازی خدمات اکوسیستم،"1

چند سال اخیر ،توسعه مدلهای ریاضی برآورد و پیشبینی

"عملکرد اکوسیستم" ،"2فرآیند اکوسیستم"" ،ارزش خدمات

خدمات اکوسیستم و ارزیابی روابط آنها با متغیرهای مختلف،

اکوسیستم" ،"3پرداخت بهای خدمات اکوسیستم "4بهتنهایی یا

یک رویکرد نسبتاً جدید است که مقاالت مختلفی در این زمینه

بهصورت ترکیبی در تحقیقات خود استفاده کردهاند .نتایج

منتشر شده است .در جدولهای  2و  3بهترتیب خالصهای از

بررسیهای انجام شده حاکی از این است که بسیاری از مطالعات

مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور در زمینه خدمات

به سه موضوع از خدمات اکوسیستم از جمله مدلسازی،

اکوسیستم و نتایج حاصل از این مطالعات نشان داده شده است.

پهنهبندی و ارزیابی اقتصادی متمرکز شدهاند .از سوی دیگر در

جدول  - 2پیشینه مطالعات انجام شده در رابطه با خدمات اکوسیستم در خارج از کشور
Table 2- The background of studies conducted in relation to ecosystem services abroad
ردی
ف

پژوهشگران (سال)

محل مورد مطالعه
(کشور)

موضوع

1

بلوند و هونامار ()1995
()24

استکهلم (سوئد)

ارزیابی خدمات اکوسیستم در مناطق
شهری

کیفی

2

پورتال و رادماچر ()2001
()25

آمازون (برزیل)

ارائه یک مدل پویا از الگوهای
جنگلزدایی و تأثیر آنها بر توانایی در
ارائه خدمات اکوسیستم آمازون

کمّی و
**
کیفی

3

شیانگ و همکاران ()2010
() 6

طارم
(چین)

بررسی تغییر ارزش عملکرد خدمات
اکوسیستم رودخانه

نوع مطالعه

*

نتیجه

خدمات اکوسیستم محلی در کیفیت
زندگی مناطق شهری تاثیر قابل توجه
داشته است.
طی شیبیهسازی  100ساله ،حدود 44
درصد از سطح جنگل به مراتع و
زمینهای رها شده تبدیل شده و کاهش
ارزش خدمات اکوسیستم کشاورزی و
مرتع تبدیل یافته است.

گسترش کاربری کشاورزی منجر به
افزایش ارزش خدمات اکوسیستم
کشاورزی و کاهش ارزش خدمات
کمّی و کیفی
اکوسیستم جنگل و تاالب و چمنزار شده
است.

4

ژانگ و لو ()26( )2010

فالت باتالق روژرای
(چین)

ارزیابی خدمات اکوسیستم

کمّی و کیفی

ارزش خدمات اکوسیستم در فالت مورد
بررسی افزایش یافته است.

5

بای و همکاران ()2012
()7

بایاندین (چین)

مدلسازی موازنه خدمات اکوسیستم
هیدرولوژیکی

کمّی و کیفی

بهترتیب کاربری جنگل و کشاورزی
دارای بیشترین و کمترین مقدار تولید
برقآبی و جذب نیتروژن و فسفر بودند.

6

لوگسدون و چابی ()2013
()1

ایندیانا (ایاالت متحده)

ارائه روش کمی برای ارزیابی خدمات
اکوسیستم

کمّی

تفاوت در ارائه خدمات اکوسیستم توسط
کاربری اراضیهای مختلف مشاهده شد.

1- Modeling ecosystem services
2- Ecosystem function
3- Ecosystem value

4- Payment of ecosystem services
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7

بانگاش و همکاران ()2013
()27

لوبروگات (اسپانیا)

ارزیابی خدمات اکوسیستم در حوضه
رودخانه مدیترانه :تأثیر تغییرات آب و
هوا در تأمین آب و مهار فرسایش

8

ندکاو و همکاران ()2015
()28

یانترا ،ویدما و مالکی
ایسکار (بلغارستان)

کمیسازی ،مدلسازی و پهنهبندی
خدمات اکوسیستم

9

پریوتو و توندسی ()2017
()29

سائوپائولو (برزیل)

توصیف محرکهها و ارزشهای خدمات
اکوسیستم حوزه آبخیز

10

فو و همکاران ()2017
()30

یونگدینگ (چین)

بهای پرداخت خدمات اکوسیستم
بهمنظور تخصیص منابع آب حوضه

11

ژائو و همکاران ()2018
()23

رودخانه مروارید (چین)

پهنهبندی سطوح مختلف خدمات
اکوسیستم

کمّی و کیفی

کاهش تامین آب و مهار فرسایش و
افزایش هزینه الیروبی مخازن سدها با
تغییرات آب و هوا مشاهده شد.

نتایج کمیسازی و تعیین عملکرد
کمّی و کیفی اکوسیستم پیچیده ،روابط بین خدمات-
سود را در حوزههای آبخیز نشان میدهد.
کمّی

اهمیت تاالبها و پوشش گیاهی طبیعی
برای تامین خدمات تنظیمی و نگهداری
برجسته شد.

پرداخت هزینه برای خدمات اکوسیستم
کمّی و کیفی میتواند برای توسعه پایدار روشی مناسب
باشد.
مناطق جنگلی دارای خدمات تنظیمی
کمّی و کیفی

باال و مناطق شهری دارای خدمات
فرهنگی باال شناخته شدند.
الگوهای امنیت زیستمحیطی منابع

12

پینگ و همکاران ()2018
()3

پیوند خدمات اکوسیستم و تئوری
یوننان (چین)

مدار  1برای شناسایی الگوهای امنیت

بومشناختی در اراضی جنگلی و راهروهای
کمّی و کیفی

زیستمحیطی

بومشناختی شعاعی در میان نهرها و
کمربندهای جنگلی دارای توزیع مکانی
بودند.

13

14

فینگ و همکاران () 2018
()11
ریتن و همکاران ()2018
()4

ارزیابی میزان مصرف انسانی خدمات
چین

اکوسیستم بر اساس مدل ردپای

کّمی

خدمات اکوسیستم
استفاده از مدلهای حالت و گذار برای
کلرادو

تعیین هزینه فرصت ارائه خدمات

کمّی و کیفی

اکوسیستم

روند افزایشی در ردپای خدمات
اکوسیستم مشاهده شد.
عدم توانایی مزرعه در ارائه خدمات در
باالترین سطح خود گزارش شد.
کاهش مساحت زمینهای زراعی موجب
کاهش همبستگی بین خدمات

15

یانگ و همکاران ()2018
()31

تأثیر تغییر کاربری اراضی بر موازنه
یانه (چین)

خدمات اکوسیستم :پویایی و سناریوها
در حوزه آبخیز

اکوسیستم در موازنه و همافزایی شده و
کمّی و کیفی

تبدیل زمینهای کشاورزی به مرتع در
خدمات اکوسیستم تاثیر بیشتری داشته
است.

1- Circuit theory
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کاهش خدمات تامین آب و تولید
16

وو و همکاران ()2018
()10

بهینهسازی کاربری اراضی بر اساس

یانه (چین)

ارزیابی خدمات اکوسیستم

محصول و افزایش حفظ خاک و ترسیب

کمّی و کیفی

کربن با تغییر کاربری زراعی به مرتع و
جنگل

شاخصهای زیست محیطی و
17

آالم ()8( )2018

اقتصادی برای اندازهگیری خدمات

-

نقش اکوسیستم در تعدیل فرسایش و
کمّی و کیفی

سهم آنها در اقتصاد از نظر جلوگیری از

ناشی از مهار فرسایش
18

رومرودیاز و همکاران
()9( )2019

بررسی خدمات اکوسیستم از طریق

-

کنترل خندق

کیائو و همکاران ()2019
()21

19

آسیبهای اقتصادی آشکار شده است.
تاکید بر اهمیت ارزیابی اقدامات مهار
کیفی

اکوسیستم صورت گرفت.
تغییر توازن بین تامین و تنظیم خدمات

بررسی تنوع زمانی و وابستگی مقیاس
چین

به مرور زمان و ارتباط جدید بین عرضه

مکانی در میان خدمات چندگانه

آب شیرین و تولید آبزیان با تقاضای

اکوسیستم

20

21

پادیال و همکاران ()2019
()2

هو و همکاران ()2019
()32

انسان صورت پذیرفته است.
خدمات اکوسیستم در نتیجه افزایش

ارزیابی مکانی تاثیر تغییر کاربری
پهوا (نپال)

اراضی و پوشش زمین در تامین

کمّی و کیفی

خدمات اکوسیستم

جنگلهای انبوه و کاهش جنگلهای
تنک ،علفزار و زمینهای کشاورزی
افزایش یافته بود.
فرسایش خاک و تولید آب همبستگی

ارزیابی روابط خدمات اکوسیستم در
رود مروارید (چین)

فرسایش از جنبههای پولی و خدمات

چند مقیاس از طریق مهار فرسایش

کمّی

خاک و تولید آب

خطی مثبت با اقلیم در طول زمان و
الگوهای تصادفی 1را از نظر مکانی نشان
میدهد.

*کیفی :تحقیقاتی که از طریق توصیف ،نظرسنجی و مشاهده انجام شده است.
**کمی :تحقیقاتی که از طریق روشهای آماری ،ریاضی یا محاسباتی انجام شده است.

جدول  - 3پیشینه مطالعات انجام شده در رابطه با خدمات اکوسیستم در داخل کشور
Table 3- The background of the studies done in relation to ecosystem services inside the country
ردیف

پژوهشگران
(سال)

محل مورد
مطالعه
(کشور)

موضوع

1

جهانیشکیب و
همکاران ()1393

زاگرس
مرکزی

بررسی قابلیت و کاربرد خدمات
اکوسیستمی بهعنوان شاخصهای

نوع
مطالعه

نتیجه

کیفی

تغییرات و نوسانات ساختاری بر تاالب نتیجه
فشار نیروهای محرکه بر محیط زیست است.
1- Occurrence patterns
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()33

بومشناختی در مدل DPSIR

2

اسدالهی و
همکاران ()1394
()34

گرگانرود

3

زرندیان و
همکاران ()1394
()35

جواهردشت

مدلسازی خدمات اکوسیستمی
نگهداشت خاک با نرمافزار
InVEST
مدلسازی اثرات تغییر کاربری
زمین بر خدمات آبی اکوسیستم
با استفاده از یک سامانه پشتیبان
تصمیمگیری

4

سیدی ()1395
()36

زایندهرود

5

سعیدصبائی و
همکاران ()1395
()37

گرگان

6

اسداللهی و
سلمانماهینی
()38( )1395

گرگانرود

7

کمّی

بیشترین و کمترین میزان نگهداشت خاک
مربوط به جنگل و اراضی کشاورزی است.

کّمی

کاهش سطح جنگل موجب کاهش تبخیر و
تعرق و افزایش رواناب و فرسایش خاک شده
است.

مدلسازی خدمات اکوسیستم
حوزههای آبریز در سناریوهای
مختلف تغییرات اقلیمی

کمّی و
کیفی

حساسیت زیاد زیرحوضههای پاییندست به
تغییرات اقلیمی و زیرحوضههای باالدست به
تغییرات کاربری اراضی ارزیابی شد.

بهگزینی  1کاربری اراضی با
رویکرد خدمات اکوسیستم به
کمک برنامهریزی خطی

کیفی

بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر
عرضه خدمات اکوسیستم (ذخیره
و ترسیب کربن)

کمّی

حقشناس و
همکاران ()1395
()39

مازندران

معرفی کاربردی مدلسازی
خدمات اکوسیستمی آبزیپروری
دریایی :راهکاری برای برآورد
تولید و ارزش فعلی خالص
()NPV

کمّی و
کیفی

8

مثنوی و دبیری
()40( )1396

اصفهان

ارزشگذاری خدمات اکوسیستم
شهری بهعنوان ابزاری برای
برنامهریزی شهرهای پایدارتر

کیفی

9

زرندیان ()1394
()41

-

معرفی چارچوبی برای بهکارگیری
رهیافت خدمات اکوسیستمی در
مدیریت منابع آب

مروری

10

رحیمی و همکاران
()42( )1397

تاالب شادگان

ارزیابی خدمات اکوسیستمی
تاالبها بر اساس طبقهبندی
ساختارها و کارکردهای
هیدرولوژیکی-بومشناختی

کیفی

فرسایش خاک با بهگزینی کاربری اراضی
کاهش یافت.

ذخیره کربن با تغییر کاربری کاهش یافت.

طول دوره رشد با افزایش دما کاهش پیدا
کرده است.

نقش اساسی خدمات اکوسیستم شهری در
سالمت انسان و تابآوری شهری مورد تاکید
قرار گرفت.
شاخصهای خدمات اکوسیستم میتوانند به
غنای برنامههای مدیریت آب و درک
پیچیدگیهای بین عوامل تنشزای انسانی،
وضعیت بومشناختی نظامهای آبی ،ظرفیت و
جریان تولید خدمات کمک کنند.
یک نوع رقابت بین خدمات تنظیمی و تولیدی
تاالب شادگان مشاهده شد.

1- Optimizing

از سالهای گذشته فعالیتهای علمی و توجه جهانی در رابطه با

تلفیقی  ،1مدلهای اثرات ثابت  ،2مدلهای اثرات ثابت دوطرفه  3و

بررسی مفهوم خدمات اکوسیستم درحال گسترش است،

مدلهای اثرات تصادفی  4را ارائه کردند .آنها به این نتیجه

بهخصوص انتشارات مربوط به این مفهوم از دهه  1990شتاب

رسیدند که فرسایش خاک و تولید آب همبستگی خطی مثبت را

بیشتری به خود گرفته است .با توجه به اینکه مطالعات حاکی از

در مقیاس آب و هوایی در طول زمان و الگوهای تصادفی از نظر

همبستگی شدید بین مدیریت اکوسیستم ،فرسایش و رواناب

مکانی نشان میدهد .همچنین رومرودیاز و همکاران ( )9به

است ،بنابراین حفاظت از عملکرد خدمات اکوسیستم برای

ارزیابی پتانسیل اقدامات مهار فرسایش خندقی برای حفاظت از

دستیابی به هماهنگی و تعادل بین جامعه انسانی و اکوسیستم

خدمات اکوسیستم و ارزیابی شرایط مورد نیاز برای اجرای

ضروری است ( .)8همانگونه که در جدولهای  2و  3مشخص

مقیاسهای بزرگ با استفاده از «بررسی جهانی روشها و

است مطالعات بسیار معدودی به ارزیابی نقش تولید رواناب و

فنآوریهای حفاظت شده» ( 5 )WOCATپرداختند .اثرات

کاهش فرسایش در میان خدمات اکوسیستم حوزه آبخیز

زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی از فنآوریها ،همچنین

پرداختهاند .برای مثال ،در مطالعه لوگسدون و چابی ( )1یک

پیامدهای خدمات اکوسیستم ،هزینهها و مزایای مشارکت و درک

رویکرد کمّی برای ارزیابی خدمات اکوسیستم ارائه شده است.

ذینفعان را ارزیابی کردند .آنها دریافتند که نتایج بر اهمیت

آنها روشهایی برای تعیین پنج نوع از خدمات اکوسیستم

ارزیابی اقدامات کنترلی با توجه به جنبههای پولی و تمامی

تولیدی و تنظیمی اکوسیستم از جمله تولید آب شیرین ،تولید

خدمات اکوسیستمی که آنها ارائه میدهند تأکید میکند.

چوب ،مواد غذایی ،تنظیم سیل و تنظیم فرسایش در سه

عالوهبر این نتایج نشان داد که کشاورزان بهصورت فردی اغلب

سناریوی جنگل ،شهر و کشاورزی را متناسب با ورودیهای

نمیتوانند از هزینههای اجرایی و نگهداری بهدلیل موانع اجرایی

مربوط به عملکرد اکوسیستم پیشنهاد و اثربخشی این روشها را

برآیند ،بنابراین نیاز به حمایتهای نهادی پایدار دارند.

بررسی کردند .نتایج روشها نشاندهنده تفاوت ارائه خدمات

در ایران نیز مطالعات و تحقیقات متعددی با دیدگاههای مختلف

اکوسیستم در نوع کاربری اراضی بود .آنها با اینکه برخی از

در رابطه با خدمات اکوسیستم انجام شده است .برای نمونه،

خدمات اکوسیستم را بررسی کردند ولی روشی که ارائه کردند می

اسداللهی و همکاران ( )34به مدلسازی خدمات اکوسیستم

تواند یک چارچوب سازنده برای اندازهگیری مجموعه کامل

نگهداشت خاک با نرمافزار  6InVESTدر بخش شرقی حوزه

خدمات اکوسیستم با استفاده از مدلهای بیوفیزیکی بیشتر و

آبخیز گرگانرود پرداختند .آنها پتانسیل هدررفت خاک را بر

ایجاد روشهای اعتبارسنجی باشد .از سوی دیگر هو و همکاران

اساس معادله جهانی هدررفت خاک ( )USLEتخمین زدند و

( )32نیز روابط بین خدمات اکوسیستم را در چند مقیاس با هدف

میزان نگهداشت خاک را از رابطه  RKLSE-USLEبهدست

مهار فرسایش خاک و تولید آب ارزیابی کردند .آنها مقادیر

آوردند .نتایج نشان داد که مقادیر هدررفت خاک ساالنه از صفر تا

بیوفیزیکی را با استفاده از هفت سری دادههای کاربری اراضی از

 75تن در سطح پیکسل متغیر است .در نهایت به این نتیجه

سال  2000تا  2012ارزیابی نمودند و سپس یک رابطه مکانی با
استفاده از همبستگی محلی و مدل  Barycenterدر مقیاس
منطقه ای و حوضه ارائه دادند .در نهایت برای بررسی تأثیر زمان و
تفاوتهای فردی در شاخصهای بومشناختی ،مدلهای رگرسیون

1- Pooled regression models
2- Fixed effects models
3- Two-way fixed effects models
4- Random effects models
5- World Overview of Conservation Approaches and
)Technologies (WOCAT
6- Integrated Valuation of Ecosystem Services and
)Trade-off (InVEST
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رسیدند که زیرحوضههای با پوشش غالب جنگل بیشترین میزان

مدلهای مورد استفاده در ارزیابی خدمات اکوسیستم با تأکید بر

نگهداشت خاک کل حوضه را به خود اختصاص داده است.

رواناب و کاهش فرسایش

همچنین مشخص شد که کمترین میزان نگهداشت خاک به

در مجموع میتوان جمعبندی نمود که ارزیابی خدمات اکوسیستم

اراضی کشاورزی پاییندست حوضه علیرغم شیب کم اختصاص

به دو روش کیفی و کمّی در حال گسترش است و جایگاه ویژهای

دارد .سپس زرندیان و همکاران ( )41به بررسی چگونگی کاربرد

در ارائه مستندات الزم برای کاهش خطر تخریب زمین پیدا

مدل ) 1(WWPSSبرای محاسبه بیالن و خدمات آبی

کرده اند .در این میان توجه به مسائل حاکم بر رواناب و فرسایش

اکوسیستم در شرایط پایه و سنجش اثرات تغییر در پوشش

بهسبب وسعت بحران آنها در شرایط اقلیمی و محیط زیستی

جنگلی بر کمیت و کیفیت این خدمات در سناریوهای مختلف،

مختلف در جهان و نیز تبعات غیرقابل جبران آن ضروری جلوه

منطقه جنگلی سروالت و جواهردشت پرداختند .نتایج آنها نشان

نموده است .در طی تحقیق حاضر و بررسیهای انجام شده

داد که سطح تحت پوشش جنگلی متراکم طی  13سال اخیر 29

دریافت شد که برای بررسی و کمیسازی خدمات اکوسیستم

درصد کاهش و پوشش جنگلی نیمهمتراکم بهترتیب  14و 15

غالباً از مدلهایی همچون ،)34( InVEST ،)41( WWPSS

درصد افزایش یافته است .نتایج اثرات این تغییرات ساختاری بر

،SWAT ،ARIES5 ،SITE 4 ،SWIM 3 ،)33( DPSIR

خدمات آبی نشاندهنده کاهش توان سرزمین مورد بررسی در

 KINEROSو ،)32( Barycenter ،)22( Agro-IBIS 6

ایجاد تعادل آبی به میزان میانگین  1/5میلیمتر در سال و

 CASAو  )21( USLEاستفاده شده است .قابل ذکر است که

افزایش رواناب به مقدار  12/19میلیون مترمکعب در سال بود.

غالباً این مدلها بهعنوان ابزاری برای رسیدن به مفهومسازی و

نتایج کلی افزایش میانگین فرسایش خاک به میزان 0/57

تبیین خدمات اکوسیستم بهکار برده شدهاند.

میلی متر در سال و تشدید پتانسیل توزیع آالیندههای آبی در
محدوده مورد بررسی را نشان داد .همچنین سعیدصبائی و

نتیجهگیری

همکاران ( )27به بررسی چگونگی انجام بهگزینی کاربریها با

مدلسازی و ارزیابی خدمات اکوسیستم و بررسی محرکهای مؤثر

توجه به تغییر در میزان فرسایش خاک و قابلیت نگهداشت آب

بر تأمین آن ابزاری اساسی برای مطالعات آینده پژوهشی ،تدوین

به عنوان دو مورد از خدمات اکوسیستم بر پایه برنامهریزی خطی

استراتژیهای راهبردی در مورد مزایای عملکرد اکوسیستم در

در واحدهای کاری سرزمین پرداختند .آنها از سامانه پشتیبان

رابطه با تأمین نیازها و معیشت بشر و ارتقای تنوع زیستی را

مدیریت اراضی  2LUMASSاستفاده کردند و به این نتیجه

تضمین میکند .طی  30سال گذشته مفهوم خدمات اکوسیستم

رسیدند که در سناریوی اول و دوم بهترتیب کاهش  61و 10

از نظر پژوهشگران توجه و محبوبیت فراوانی یافته است .قابل ذکر

درصدی در میزان فرسایش خاک در مقایسه با شرایط قبل از

است با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شد که اکثر

بهگزینی ایجاد میشود.

مطالعات مرتبط با خدمات اکوسیستم فقط روی تعداد معدودی از
خدمات اکوسیستم متمرکز شده اند و بررسی جایگاه تولید رواناب

)7- Water World Policy Support System (WWPSS
1- Land-Use Management Support System
)(LUMASS

)2- Soil and Water Integrated Model (SWIM
)3- SImulation of Terrestrial Environments (SITE
5- Artificial Intelligence for Ecosystem Services
)(ARIES
5- Agroecosystem Integrated BIosher Simulator
)(Agro-IBIS
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و کاهش فرسایش و تنظیم آن بهعنوان یک خدمت توسط
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