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مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی بوم نظامهای مختلف کشاورزی
(مطالعه موردی :شهرستان دزفول -استان خوزستان)

*3

سیده سمانه سهرابی ،1هادی ویسی ،2کورس خوشبخت

 1دانشجوی دکتر گروه کشاورزی اکولوژیک ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران
 2استاد گروه کشاورزی اکولوژیک ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران
 3دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران

(تاریخ دریافت1331/50/50 :؛ تاریخ تصویب)1333/15/51 :

چکیده
در پژوهش حاضر ،ضمن ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی در سه سیستم کشاورزی (رایج ،محصول سالم ،گلخانه) ،خدمات اکوسیستمی آنها
نیز مقایسه شد .بدین منظور ارزیابی میدانی هر خدمت اکوسیستمی و محاسبه ارزش آن بر اساس پژوهش ) (Sandhu et al., 2008و با
استفاده از پرسشنامههایی که توسط کشاورزان هر سیستم تکمیل گردید صورت گرفت .ارزش اقتصادی محاسبه شده برای هر سیستم متشکل
از دو ارزش بازاری و غیربازاری بود .بر این اساس خدمت تولیدی محصوالت کشاورزی با استفاده از قیمت بازاری آن تعیین و برای سایر
خدمات از روشهای غیربازاری ارزشگذاری استفاده شد .نتایج نشان داد بیشترین ارزش خدمات اکوسیستمی متعلق به گلخانهها با میانگین
 021میلیون ریال /هکتار /سال بود .اگرچه بیش از نیمی از این مقدار ( 520میلیون ریال /هکتار /سال) سهم خدمات بازاری و ارزش تولیدی
این واحدهای کشاورزی بود که با توجه به رویکرد تولید محور در کشاورزی صنعتی ارزشگذاری صورت گرفته منطقی به نظر میرسد.
بیشترین میزان خدمات غیربازاری در سیستم تولید محصول سالم ( 220میلیون ریال /هکتار /سال) ارزشگذاری شده است که از لحاظ ریالی
از مقدار کل تولید ( 101میلیون ریال /هکتار /سال) در این سیستم بیشتر است .سهم عمدهای از ارزش ایجاد شده بهواسطه نقش این نوع از
سیستم در ایجاد اشتغال است که بیشتر در ارزیابیهای مقایسهای بین سیستمهای زراعی مغفول میماند .همچنین این نوع سیستم از لحاظ
خدمات اکوسیستمی حفاظت آب و خاک نیز دارای بیشترین ارزش فراهمی میباشد .بهطورکلی نیز سیستمهای تولید محصول سالم پس از
گلخانههای صنعتی دارای بیشترین ارزش از لحاظ کل خدمات اکوسیستمی محاسبه شده بودند .باغهای مرکبات نیز در هر دو سیستم تولید
محصول سالم و رایج دارای بیشترین میزان خدمات اکوسیستمی غیر بازاری (به ترتیب  255و  251میلیون ریال /هکتار /سال) بودند .براساس
این نتایج توسعه کشاورزی چندکارکردی با هدف بهینهسازی خدمات اکوسیستمی و ترکیب دو روش کشاورزی صنعتی و سالم پیشنهاد شد.

کلید واژهها :ارزشگذاری ،خدمات اکوسیستمی ،محصول سالم ،کشاورزی چندکارکردی

* نویسنده مسئول:

Email: KKhoshbakht@yahoo.com
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سرآغاز
اگرچه هدف اولیه کشاورزی تولید غذا میباشد اما کشاورزی امری
فراتر از تولید گیاهان زراعی است ) (Swinton et al., 2015و
مجموعهای از خدمات اکوسیستمی که زندگی بشر به آن وابسته
است بهوسیله کشاورزی تامین میشود؛ همچنین با توجه به رشد
فزاینده جمعیت جهانی ،فشار بیشتری بر چشماندازهای کشاورزی
برای دریافت سطح گستردهتری از خدمات وجود دارد
) .(Rabbinge & Bindraban, 2012مواجهه با این چالش
اساسی در حالی است که فشارها برای یافتن راهی برای نیل به
پایداری در کشاورزی نیز وجود دارد ) Rockström et al.,
 .(2016بهطورکلی چشمانداز کشاورزی یک سیستم پیچیده
اکولوژیکی -اجتماعی است که از تعامل بین بخشهای بیوفیزیکی
و اجتماعی شکل میگیرد ) .(Parrott & Meyer, 2012بر این
اساس مجموعهای از عوامل از قبیل اقلیم ،ژئولوژی ،اکولوژی و
همچنین روشهای مدیریتی ،تکنولوژی و مهارتها بر میزان
فراهمی خدمات اکوسیستمی این چشماندازها تاثیرگذار است
).(Swinton et al., 2007; Huntsinger & Oviedo, 2014
از سوی دیگر نیز این اکوسیستمها تبعات محیطزیستی( )1به همراه
دارند که تولید گازهای گلخانهای ،نشت بقایای کود و سموم
شیمیایی به آب و خاک ،فرسایش خاک ،کاهش تنوعزیستی و
تخریب زیستگاهها از جمله آنها محسوب میشوند )Pretty et
 .(al., 2000; Dale & Polasky, 2007در واقع جایگاه
کشاورزی بهعنوان «اکوسیستمهای تحت مدیریت» )& Antle
 (Capalbo, 2002بهگونهای است که در این جریان هم
دریافتکننده این خدمات و ضدخدمات است و هم بخشی از این
خدمات و ضدخدمات اکوسیستمی را فراهم میکند .بنابراین،
پایداری بوم نظامهای کشاورزی مستلزم توانایی آنها در تامین
همزمان خدمات بهصورت متعادل و برقراری توازن بین ارایه و
مصرف خدمات میباشد ) .(Lescourret et al., 2015دانش و
مهارت کشاورزان در مدیریت اگرواکوسیستمها میتواند نقش
اساسی در بهبود تعادل بین خدمات اکوسیستمی ایفا نماید .بر این
اساس رویکرد مدیریتی هر اگرواکوسیستم بسیار حایز اهمیت است
بهطوریکه بوم نظامهای کشاورزی پایدار نیز مانند سایر
اگرواکوسیستمها با خدمات اکوسیستمی درگیر هستند .لیکن،
رویکرد مدیریتی اصلی بر مبنای حفظ این خدمات برای استفاده
نسلهای آینده استوار است ) (Altieri, 2018که این حفظ تعادل

بین خدمات ،وجه تمایز آن از سایر اکوسیستمهای زراعی میباشد.
از سوی دیگر نیز نبود آگاهی علمی از ابعاد کمی و کیفی ارزش
اقتصادی تولیدات و خدمات اکوسیستمی حاصل از این
اکوسیستمها و رایگان تلقی نمودن آنها ،تخریب و تغییر کاربری
اراضی را به سود فعالیتهای دیگر توجیهپذیر نموده است
) .(Asgari, 2013; Zarandian 2016همچنین بخش عمدهای
از این خدمات که بهطور کامل در بازارهای تجاری قابل دادوستد
نیستند یا کمیسازی نمیشوند اغلب اهمیت کمی در
سیاستگذاریها دارند .رویکرد خدمات اکوسیستمی( )2با به کار
بستن مجموعهای از روشها از جمله ارزیابی وابستگیها و اثرات
کارکردهای اکوسیستمی ،ارزشگذاری کارکردهای اکوسیستمی،
سناریوسازی و سایر مداخالت ،درصدد تلفیق کارکردهای
اکوسیستمی در سیاستگذاریها است که میتواند پایه اصلی حل
تعارضها و برقراری مصالحه بین توسعه و طبیعت شود و پایداری
هر دو را تضمین نماید ) .(Polasky, 2011در این رابطه،
مطالعههای زیادی نیز در مورد چگونگی استفاده از این چارچوب
در کشاورزی بحث کردهاند ) Zhang et al., 2007; Power,
 (2010; Duru & Thérond, 2015; Landis, 2017و با
برجسته نمودن مفاهیمی از جمله ضدخدمات اکوسیستمی،
تنوعزیستی و تلفیق جنبههای اجتماعی -اقتصادی به نحوه
کاربردی نمودن این چارچوب در دستیابی به سیستمهای پایدار و
تابآور پرداختهاند .برخی از این مطالعهها هم به ارزیابی تاثیر
شیوههای مختلف کشاورزی با استفاده از این چارچوب پرداختهاند
و عالوه بر شناسایی تغییرکاربری چشماندازهای کشاورزی به
عنوان مهمترین عامل کاهنده تنوعزیستی و خدمات اکوسیستمی
به نقش سازنده فعالیتهای اگرواکولوژیکی در بهبود خدمات
اکوسیستمی اشاره کردهاند و بر این نکته تاکید داشتند که میزان
خدمات اکوسیستمی کشاورزی در روشهای مدیریتی مختلف
متفاوت است ) ;Sandhu et al., 2010; Barral et al., 2015
 .(Rapidel et al., 2015; Sandhu et al., 2008با این حال
بسیاری از گزارشها )(MEA, 2005; Costanza et al., 2014
بیانگر کاهش خدمات اکوسیستمی در سرتاسر دنیا است .اگر چه
بعضی از محققان ) (Seufert et al., 2012همچنان معتقدند که
بین عملکرد تولیدی در کشاورزی ارگانیک و صنعتی فاصله وجود
دارد ،یافتههای دیگر )Ponisio et al., 2014; Garbach et
 (al., 2017بر این نکته تاکید دارند که تلفیق دستورالعملهای
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اکولوژیکی در کشاورزی میتواند منجر به افزایش تولید غذا و سایر
خدمات اکوسیستمیشود (Sandhu et al., 2008) .نیز با
کمیسازی ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی در سطح مزرعه
( 15مزرعه ارگانیک و  10مزرعه رایج) به بررسی نقش شیوههای
مختلف مدیریت زمین در حفظ و نگهداری خدمات اکوسیستمی
پرداخته است .نتایج نشان داد که بهطورکلی مزارع با مدیریت
ارگانیک دارای ارزش اقتصادی باالتری نسبت به مزارع رایج
میباشند .بنابراین ،ارزشگذاری اقتصادی این خدمات با رویکرد
مقایسهای در سیستمهای مختلف کشاورزی میتواند سبب ایجاد
محرک و انگیزههای اقتصادی برای عرضه مستمر این کارکردهای
اکوسیستمی شده و از سوی دیگر با برجسته نمودن اهمیت این
کارکردها این مفاهیم در چارچوبهای مدیریتی و سیاستگذاری
نهادینه خواهد شد.
مواد و روشها
منطقه موردمطالعه
محدوده مورد مطالعه بخشی از شهرستان دزفول واقع در زیر حوزه
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مرکز خدمات کشاورزی شمسآباد بود که متشکل از  10روستا و
یک منطقه شهری زراعی میباشد (شکل  .)1این منطقه شامل
 3055هکتار سطح کشاورزی شخصی و  0555هکتار مساحت
شرکت کشت و صنعت شهید رجایی است .آب کشاورزی منطقه
از زیر شبکه آبیاری دز تامین میشود و تنها یک درصد از میزان
آبیاری با استفاده از آب چاه صورت میگیرد .در مجموع در این
منطقه  03نوع محصول مختلف کشت میشود که بیشترین سطح
زیر کشت (تا  1555هکتار) مختص به کشت سبزی و صیفی
میباشد .همچنین بیش از  2555هکتار از مساحت این منطقه زیر
پوشش باغهای مرکبات است که  1355هکتار در تملک شخصی
و  355هکتار در محدوده شرکت شهید رجایی واقع شده است .در
این منطقه عالوه بر تنوع محصول ،در نوع سیستمهای کشاورزی
هم تنوع وجود دارد .بهطوریکه بخشی از کشاورزی منطقه
بهصورت گلخانه میباشد و تعداد زیادی گلخانه سنتی و  5گلخانه
بزرگ صنعتی در منطقه موجود است که بهطور غالب نشا ،سبزی،
صیفی و گیاهان دارویی در آنها کشت میشوند.

شکل ( :)1پراکندگی روستاها در منطقه موردمطالعه
روششناسی

در این تحقیق بهمنظور مقایسه خدمات اکوسیستمی در
اگرواکوسیستمهای مختلف  12واحد زراعی ( 0مزرعه سنتی3 ،
گلخانه و  5مزرعه با رویکرد تولید محصول سالم (ارگانیک)) در
شهرستان دزفول انتخاب شد .محصوالت عمده در مزارع سنتی
ذرت ،گندم ،کرفس و مرکبات ،در گلخانههای انتخابی صیفیجات
و گلهای زینتی و سبزی و در سیستم ارگانیک صیفی و مرکبات

بود .هر یک از سه سیستم بهواسطه تعریف مشخص آنها و
رویکردی که به تولید بهعنوان محوریترین هدف کشاورزی دارند
تفاوتهای بنیادی در فراهمی شرایط برای تولید خدمات
اکوسیستمی مختلف داشتند .به طوری که هر سه سیستم عالوه
بر ایجاد رد پای اکولوژیکی در فراهمی خدمات اکوسیستمی موثر
هستند .بر این اساس در این پژوهش مقایسه ارزش چند خدمت
اکوسیستمی کلیدی (تولید ،اشتغال ،حفظ خاک و آب) در سه
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سیستم ذکرشده با رهیافت پایین به باال( )3انجام شد .با استفاده از
این رهیافت ،ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی با تاکید بر
تاثیرگذاری روشهای متفاوت مدیریت بر میزان خدمات
اکوسیستمی کشاورزی صورت گرفت .براین اساس ارزیابی میدانی
هر خدمت اکوسیستمی و محاسبه ارزش ریالی آن نیز بر اساس
پژوهش ) (Sandhu et al., 2008و با استفاده از پرسشنامههایی
که توسط کشاورزان هر سیستم پاسخ داده شد تکمیل گردید.
ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی کل با استفاده از حاصل جمع
ارزش خدمات محاسبه شده در هر سیستم محاسبه شد .ارزش
اقتصادی محاسبه شده برای هر سیستم متشکل از دو ارزش بازاری
و غیربازاری میباشد .بر این اساس خدمت تولیدی محصوالت
کشاورزی با استفاده از قیمت بازاری آن تعیین شد و برای سایر
خدمات با استفاده از روشهای غیربازاری ارزشگذاری صورت
گرفت.
کمیسازی خدمات اکوسیستمی در اکوسیستمهای
کشاورزی

در این تحقیق پس از شناسایی خدمات اکوسیستمی هر بوم نظام،
میزان هرکدام از خدمات مشخص شد .در این مرحله مشخص شد
هر هکتار از واحدهای کشاورزی چه میزان از هرکدام از خدمات
اکوسیستمی را ارایه میدهند .سپس برای کمیسازی خدمات
انتخاب شده به تفکیک با استفاده از پرسشنامهها ،معادلهها ،روابط
و استعالمهای سازمانها این خدمات کمیسازی شد.
خدمات تولیدی
برای برآورد خدمت تولیدی که معادل تولید یا عملکرد در هر هکتار
است ،در ابتدا با استفاده از پرسشنامههای تکمیلشده توسط
کشاورزان ،اطالعاتی از جمله نوع کشت ،سطح زیر کشت ،عملکرد
محصول و قیمت هر کیلوگرم محصول به دست آمد .از آنجایی که
محصوالت کشاورزی شامل غالت ،صیفیجات و محصوالت باغی
دارای بازار هستند و قیمت آن در بازار آزاد تعیین میشود .بنابراین،
بهترین معرف که میتوان برای تعیین ارزش خدمت تولیدی در
نظر گرفت قیمت بازاری محصوالت است که بر اساس
پرسشنامههای انجام شده در سال مورد مطالعه از قیمتها
میانگین گرفته شد .از رابطه زیر برای محاسبه ارزش کل کارکرد
تولیدی هر هکتار زمین استفاده شد:
V= P*Y
رابطه ()1

 :Vارزش کل کارکرد تولیدی هر هکتار :P ،قیمت بازاری هر
کیلوگرم محصول :Y ،عملکرد محصول در هکتار .برای محاسبه
ارزش سالیانه هر هکتار مقدار تولید در قیمت آن ضرب شد و برای
محاسبه سود خالص مقدار همه هزینهها از آن کسر شد .در مورد
سیستمهای چندمحصولی نیز درصد هر محصول بهعنوان ضریب
در محاسبهها لحاظ شد.
حفاظت آب
خدمت حفاظت آب میتواند از جنبههای مختلفی توضیح داده شود.
انتخاب روش مناسب برای ارزشگذاری این خدمت از لحاظ قابل
دسترس بودن اطالعات مورد نیاز و همچنین منابع و زمان مورد
نیاز بررسی شد .بر این اساس در این مطالعه از روش هزینه
جایگزین برای تعیین ارزش کارکرد اکوسیستم در ذخیره آب
استفاده شد .استفاده از سایر روشها از جمله روشهای مبتنی بر
تمایل به پرداخت ،با توجه به اریبهای باالی آن در کشورهای در
حال توسعه و وابستگی شدید نتایج به اظهارات پاسخدهندگان و
همچنین بیگانه بودن افراد با این روش در کشورهایی که سابقه
چندانی در ارزشگذاری ندارند ،احتمال بروز خطا ،زیاد است
) .(Mobarghei, & Sharzei, 2007همچنین روشهایی مانند
انتقال منافع نیز در صورتی قابل کاربرد است که تحقیقات مشابه
فراوانی در مکانهای مشابه با ویژگیهای اکولوژیکی نزدیک به
منطقه مورد بررسی در کشور صورت پذیرفته باشد تا امکان تعمیم
نتایج فراهم شود )  .(Mobarghei, 2009از اینرو با توجه به نوپا
بودن این دانش در ایران ،عمال قابل اعتمادترین روشها برای
ارزشگذاری این خدمت ،روشهای مبتنی بر هزینه و با توجه به
نوع تحقیق حاضر روش هزینه جایگزین است .در روش هزینه
جایگزین ،از هزینه جایگزین نمودن یک اکوسیستم یا خدمات آن
بهعنوان یک برآورد برای ارزش اکوسیستم و یا خدمات آن استفاده
میشود .در این صورت الزم است بهای روشی دیگر بهشرط آن
که همان خدمت مشخص را ارایه نماید بهعنوان هزینه جایگزینی
آن حساب شود .بر اساس روش هزینه جایگزین و در نظر گرفتن
قیمت هر مترمکعب آب در پای سدها ،ارزش کارکرد ذخیره آب از
رابطه ( )2به دست آمد:
Ve= Fe*Pe
رابطه ()2
 :Veارزش اقتصادی سیستمهای کشاورزی برای حفاظت آب در
هر هکتار :Fe ،مقدار آب حفاظت شده :Pe ،قیمت هر مترمکعب
آب حفاظت شده برحسب ریال.
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حفاظت خاک
بهمنظور ارزشگذاری خدمت اکوسیستمی حفاظت خاک نیز از
روش هزینه جایگزینی استفاده شد .در این روش ارزش خدمات
اکوسیستمی برحسب هزینه الزم برای تامین خدمات انسانساخت
بهعنوان جانشینی برای این خدمات محاسبه میشود .از آنجا که
بهمنظور جبران مواد مغذی هدر رفته ناشی از فرسایش خاک نیاز
به افزودن کودهای شیمیایی است ارزش بازاری این کودها
میتواند برآوردی از ارزش خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش
خاک توسط اکوسیستم کشاورزی به دست دهد .بدینمنظور از نرخ
بازاری این کودها برای ارزشگذاری استفاده میشود .از آنجا که
در ایران دولت یارانه سنگینی برای اینگونه کودهای شیمیایی
میپردازد بهمنظور انجام محاسبه از نرخ واقعی این کودها بدون در
نظر داشتن یارانه استفاده میشود .اطالعات مورد نیاز برای نوع و
میزان کود مصرفی با استفاده از پرسشنامههای تکمیلی از
کشاورزان به دست آمد .استعالم قیمت کودهای مصرفی نیز از
مراجع ذیصالح صورت گرفت.

صورت گرفت و متوسط هزینه برای یک شغل به دست آمد .سپس
با استفاده از فرمول  CRFمعادل ساالنه ارزش هر نفر روز در هکتار
در سال محاسبه شد.
n
n-1
)CRF=i (1+i) / (1+i
رابطه ()3
 :CRFمعادل ساالنه سرمایه موردنیاز برای اشتغالزایی :i ،نرخ
بهره :n ،سال
عالوه بر این در این پژوهش برای مقایسه بین سیستمهای مختلف
کشاورزی (صنعتی ،سنتی و سالم) و مقایسه میزان خدمات تولید
شده در مزارع مختلف از هر سیستم چند مزرعه انتخاب شد و
مقایسهای بین خدمات اکوسیستمی آنها صورت گرفت .به این
صورت که میزان تاثیر استفاده از رویکرد تککشتی یا چندکشتی
بر میزان تولید خدمات اکوسیستمی در سیستمهای رایج قابل
بررسی است .همچنین مقایسه کاربرد رویکرد تولید محصول سالم
در باغها و صیفیجات در میزان خدمات اکوسیستمی صورت
گرفت .عالوه بر این تفاوت میزان خدمات اکوسیستمی در
گلخانههای تولید گیاهان زینتی و صیفیجات محاسبه شد.

اشتغال
در این پژوهش اشتغال بهعنوان یک منفعت اجتماعی-اقتصادی
ارزشگذاری شد .در ابتدا برای کمیسازی این خدمت ،توان ایجاد
اشتغالزایی هر هکتار از یک سیستم کشاورزی با استفاده از
محاسبه میزان نفر روز کار در یک هکتار (برای کلیه مراحل
(کاشت ،داشت ،برداشت)) محاسبه شد .به این منظور
پرسشنامههایی تهیه شد و از کشاورزان میانگین نیاز به کارگر در
فعالیتهای مختلف ،تعداد دفعات آن پرسیده شد .به این صورت
میانگین نیاز نیروی کارگری به ازای هر هکتار برحسب نفر /روز
محاسبه شد .با اینحال این به معنای محاسبه یک شغل نیست .با
توجه به تعریف مرکز آمار رسمی هر فرد باید در طول سال تقریبا
 225-205روز کار انجام دهد تا یک شغل تلقی شود .در نتیجه
برای کمیسازی نهایی ایجاد اشتغال به ازای نفر/سال/هکتار ،تعداد
شغل ایجاد شده به ازای نفر/روز در هکتار به تعریف رسمی شغل
(تعداد روز کاری یک شغل ثابت) تقسیم شد.
محاسبه ارزش اقتصادی ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی که در
واقع به معنی میزان هزینه دولت برای ایجاد اشتغال در این بخش
است از روشهای متفاوتی از جمله محاسبه ارزش تسهیالت
صورت میگیرد .برای این منظور از بانک کشاورزی استعالم

نتایج و بحث
خدمات بازاری
تولید
میزان تولید در هر سیستم زراعی بهعنوان خدمت بازاری در نظر
گرفته و براساس قیمت مبادلهای بازار ارزش ریالی آن تعیین شد.
بر این اساس بیشترین خدمات تولیدی در سیستمهای زراعی
صنعتی (گلخانهها) (با میانگین ساالنه  520میلیون ریال در هکتار)
و کمترین میزان تولید در سیستمهای تولید محصول سالم (با
میانگین ساالنه  101میلیون ریال در هکتار) به دست آمد البته این
میزان با میانگین تولید در سیستمهای رایج ( 101میلیون ریال در
هکتار در سال) تفاوت چشمگیری نداشت (شکل .)2
در هر سه سیستم مزارع تککشتی در مقایسه با چندکشتیها
دارای بیشترین میزان خدمات تولیدی بود .بهطوریکه در سیستم
رایج تککشتی ذرت ( ،)C1در سیستم ارگانیک باغ تکمحصولی
پرتقال ( )O3و در سیستم صنعتی گلخانه تکمحصولی رز قرمز
( )I3بیشترین میزان خدمات تولیدی را فراهم نموده است (شکل
 .)2در سیستمهای چند کشتی تولید محصول سالم ،اختالف بین
تولید در سیستم تککشتی و چندکشتی ملموستر است (بیش از
 0برابر) .بهطوری که میانگین ارزش تولیدی یک هکتار از سیستم
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چندکشتی تولید محصول سالم  52میلیون ریال /سال و میانگین
ارزش تولیدی یک هکتار از تککشتی محصول سالم  212میلیون
ریال/سال تخمین زده شده است .این نسبت (تککشتی به

چندکشتی) در سیستمهای رایج و گلخانهها به ترتیب  1/3و 1/1
برابر بود.

شکل ( :)2ارزشگذاری خدمت تولیدی سیستمهای کشاورزی شهرستان دزفول

خدمات غیربازاری
سایر خدمات حاصل از سیستمهای زراعی که ارزش واقعی آن
بهصورت ریالی موجود نمیباشد ،در قالب خدمات غیر بازاری به
روشهای مذکور محاسبه شد .از میان این خدمات ارزش اقتصادی
ایجاد اشتغال ،حفاظت آب و خاک در هر سه سیستم محاسبه و
مقایسه شد.
اشتغال
نتایج حاکی از آن است که میزان ایجاد اشتغال در سیستمهای
تولید محصول سالم بهواسطه حجم باالی عملیات داشت و نیاز به
نیروی کارگری باال با میانگین ساالنه  130میلیون ریال به ازای
هر هکتار بیشترین میزان اشتغال را ایجاد میکند .گلخانهها نیز
ساالنه به ازای هر هکتار بهطور میانگین  111میلیون ریال ایجاد
اشتغال میکند .ارزش ساالنه ایجاد اشتغال در هر هکتار از
سیستمهای رایج موجود در دزفول نیز بهطور میانگین  150میلیون
ریال محاسبه شد که پایینترین میزان برای فراهمی این خدمت
میباشد.
بهطورکلی برای هر سه سیستم چندکشتیها ()I1, O1, C2
بیشترین ارزش را از لحاظ ایجاد اشتغال تولید نمودهاند (شکل .)3
بنابراین ،میتوان گفت سیستمهای چندکشتی عالوه بر ایجاد
پایداری و ثبات در تولید کشاورزی به لحاظ اقتصادی نیز در ایجاد
اشتغال مزیت ویژهای ایجاد نمودهاند.

حفظ آب
باغهای مرکبات ( O2 ،C3و  )O3نسبت به سایر واحدهای
کشاورزی دارای بیشترین ارزش از لحاظ خدمت اکوسیستمی حفظ
آب بودند (شکل  .)5اگرچه سه سیستم مورد بررسی از لحاظ خدمت
اکوسیستمی حفظ آب بهطور میانگین تفاوت چندانی با هم نداشتند.
بیشترین ارزش اکوسیستمی حفظ آب بهطور میانگین ( 12میلیون
ریال/سال) از یک هکتار از واحدهای تولید محصول سالم به دست
آمد .کمترین ارزش محاسبه شده ( 01میلیون ریال/سال) برای این
خدمت اکوسیستمی برای یک هکتار از مساحت گلخانه محاسبه
شد.
حفاظت خاک
واحدهای تولید محصول سالم از لحاظ ارزش خدمت اکوسیستمی
حفاظت خاک با میانگین  11میلیون ریال/هکتار/سال نسبت به دو
سیستم کشاورزی دیگر برتری نسبی داشت (شکل  .)0دو سیستم
رایج و صنعتی تفاوت چشمگیری نداشته و با میانگین تقریبی 15
میلیون ریال /هکتار /سال در فراهمی این خدمت کلیدی
اکوسیستم نقش دارند .همچنین نتایج حاکی از آن است که باغ
مرکبات ( )O3ساالنه با ارزش ریالی  20میلیون در هکتار بیشترین
تاثیر را بر حفظ خاک دارد (شکل  .)0تککشتیهای سیستم رایج
و صنعتی نیز از ارزش حفاظت خاک باالیی برخوردارند.
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خدمات اکوسیستمی کل (خدمات بازاری و غیربازاری
محاسبهشده)
ارزش کل خدمات اکوسیستمی از جمع خدمات بازاری و غیر بازاری
به دست آمد (شکل  .)0بهطورکلی بیشترین ارزش خدمات
اکوسیستمی در گلخانهها با میانگین  021میلیون ریال /هکتار/
سال به دست آمده است .اگرچه بیش از نیمی از این مقدار (520
میلیون ریال /هکتار /سال) سهم خدمات بازاری و ارزش تولیدی
این واحدهای کشاورزی بوده است که با توجه به رویکرد تولید
محور در کشاورزی صنعتی ارزشگذاری صورت گرفته منطقی به
نظر میرسد .بیشترین میزان خدمات غیربازاری در سیستم تولید
محصول سالم ( 220میلیون ریال /هکتار /سال) ارزشگذاری شده
است که از لحاظ ریالی از مقدار کل تولید ( 101میلیون ریال/
هکتار /سال) در این سیستم بیشتر است .سهم عمدهای از ارزش
ایجاد شده بهواسطه نقش این نوع از سیستم در ایجاد اشتغال است

که بیشتر در ارزیابیهای مقایسهای بین سیستمهای زراعی مغفول
میماند .همچنین این نوع سیستم از لحاظ خدمات اکوسیستمی
حفاظت آب و خاک نیز دارای بیشترین ارزش فراهمی میباشد (به
ترتیب  12و  11میلیون ریال /هکتار /سال) .بهطورکلی نیز
سیستمهای تولید محصول سالم پس از گلخانههای صنعتی دارای
بیشترین ارزش از لحاظ کل خدمات اکوسیستمی محاسبه شده
میباشند .باغهای مرکبات نیز در هر دو سیستم تولید محصول
سالم و رایج دارای بیشترین میزان خدمات اکوسیستمی غیر بازاری
(به ترتیب  255و  251میلیون ریال /هکتار /سال) بودند (شکل
 .)0نکته حایز اهمیت نسبت بین تولید خدمات بازاری و غیربازاری
در سیستمهای مورد بررسی است .همانطوری که در شکل ()0
مشخص است در واحدهای کشاورزی تولید محصول سالم ،سهم
عمده ارزش این سیستم مختص به ارزشهای غیر بازاری است
که بیشتر در محاسبهها نادیده گرفته میشود.

شکل ( :)6ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی بازاری و غیربازاری سیستمهای کشاورزی شهرستان دزفول

بحث و نتیجهگیری
مفهوم خدمات اکوسیستمی با در بر داشتن تمام ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و اکولوژیکی یک چارچوب مناسب برای تلفیق در
برنامهریزیهای تغییر کاربری زمین و ابزار تصمیمگیری است
) .(Cowling et al., 2008همانطور که ) Jacobs et al.,
 (2018نیز بیان کردند زمینه تحقیق و مفهوم خدمات اکوسیستمی
در تفکر پایداری ریشه دارد و ارزشگذاری خدمات اکوسیستم نیز
بر اساس هر سه جنبه پایداری تحت عنوان ارزشهای اکولوژیکی،
ارزشهای اجتماعی و ارزشهای اقتصادی صورت میگیرد .هدف
نهایی ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی نیز باید استفاده پایدارتر از
منابع باشد که با استفاده از یک جریان مناسب ،عادالنه و

قابلاطمینان منجر به رفاه تمام جمعیت رو به رشد جهان در حال
حاضر و آینده شود .به این منظور درک اینکه چگونه شیوههای
کشاورزی بر جریان خدمات اکوسیستمی و برعکس خدمات
اکوسیستمی بر بهرهوری کشاورزی و جامعه تاثیر میگذارد بسیار
حایز اهمیت است )& Dale & Polasky, 2007; Duru
 .(Thérond, 2015بر این اساس در پژوهش حاضر با کمیسازی
ارزش چند خدمت اکوسیستمی شاخص به مقایسه تاثیر شیوههای
مختلف مدیریت کشاورزی و تعیین زمینه اثربخشی هر سیستم
پرداخته شد .در این رابطه نتایج پژوهش حاضر بیانگر پایینترین
ارزش خدمت تولیدی در هر سه سیستم کشاورزی به روشهای
چندکشتی آن سیستمها بود هر چند باغهای چندکشتی بیشترین
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ارزش و تاثیر را از لحاظ خدمت حفظ آب داشتند .موضوعی که
توسط ) (Kremen & Miles, 2012که با مقایسه تولید 12
خدمت اکوسیستمی در سیستمهای کشاورزی رایج و سیستمهای
اگرواکولوژیکی نشان دادند که در مقایسه با سیستمهای کشاورزی
رایج ،میزان خدماتی از جمله تنوعزیستی ،کیفیت خاک ،ترسیب
کربن و حفاظت آب در سیستمهای چندکشتی بیشتر است .اما ،در
بعضی موارد نیز میانگین پایینتری برای خدمات تولیدی در
سیستمهای چند کشتی به ثبت رسیده است نیز تصریح شده است.
همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان ایجاد اشتغال نیز
متعلق به سیستمهای چندکشتی است .اشتغال بهعنوان یکی از
منافع غیرمستقیم اکوسیستمها است که از عوامل مهم تاثیرگذار
بر رفاه است ) (Bonini, 2008و بهجز در اقتصادهای معیشتی،
درآمد و اشتغال ممکن است بخش قابلتوجهی از ثروت حاصل از
طبیعت را تشکیل دهد .بنابراین در ارزشگذاریها نباید آن را
نادیده گرفت ) ;Daw et al., 2011; Fisher et al., 2014
 .(MEA, 2005با این حال رویکرد خدمات اکوسیستمی اگرچه
به نسبت کامل است ولی به جنبههای خاصی مانند میراث
فرهنگی ،ارزشهای تاریخی ،دستمزد کشاورزان و اشتغال محلی
کمتر پرداخته شده است )Nadal &) .(Mills, 2012
 (Sbroiavacca, 2016نیز کاهش نیروی کارگری را در
سیستمهایی که مزارع سویا تغییر کاربری داشتهاند را از  3نفر/
ساعت در هکتار به  55دقیقه در هکتار محاسبه کردهاند .همچنین
تخمین زدهاند که جایگزینی کشت معمول سویا با مزارع فشرده
آن ،منجر به کاهش  00شغل در هر  155هکتار شد .با این حال
در پژوهش حاضر بیشتر میزان ارزش اشتغال ایجاد شده در
گلخانههای چندکشتی محاسبه شد اگرچه این ارزش در سیستم
تولید محصول سالم از ثبات بیشتری برخوردار استMahlouji) .
 (Rad et al., 2016نیز با مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در
کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیبزمینی در منطقه فریمان
بر این نکته اذعان داشتند که نظام مدیریت ارگانیک سبب ارایه
خدمات اکوسیستمی بیشتری به ویژه خدمات غیربازاری ،در
مقایسه با نظام رایج میشود .این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر
مطابقت دارد .بیشترین ارزش خدمت حفاظت خاک نیز در سیستم
تولید محصول سالم پرتقال و باغ چندمحصولی پرتقال ،لیموترش،
لیموشیرین ،نارنگی حاصل شد .نتایج چندین مطالعه با
آزمایشهای طوالنی مدت نیز بر تاثیر زیاد سیستمهای ارگانیک و
چندکشتی بر افزایش شاخصهای کیفیت خاک تاکید دارد
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) .(Bengtsson et al., 2005; Pimentel et al., 2005بر این
اساس سادهسازی اکوسیستمها و چشماندازها با جایگزینی خدمات
اکوسیستمی (مانند استفاده از آفتکشها به جای کنترل
بیولوژیکی یا جایگزین تثبیت طبیعی نیتروژن توسط لگومها
) )(Dendoncker et al., 2018اگر چه سبب افزایش تولید شده
است اما با ایجاد مشکالتی همچون آلودگی و کاهش تنوعزیستی
سبب کاهش عرضه خدمات اکوسیستمی )& Dendoncker
 (Crouzat 2018, Landis 2017و در نهایت منجر به ایجاد
اثرات منفی بر محیط و جامعه شده است );Costa et al., 2014
 .(Tilman & Clark 2014بنابراین با افزایش نگرانیها در مورد
امنیت غذایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیاز به
استفاده از شیوههای پایدار کشاورزی بسیار ضروری است
).(Ericksen et al., 2009
بر اساس آنچه گفته شد برای ابداع و توسعه سیستم تلفیقی که
بتواند خدمات بازاری و غیربازاری مهم بوم نظامهای کشاورزی
مانند تولید و حفاظت از منابع و یا ایجاد اشتغال را همزمان فراهم
سازد ،کشاورزی چندکارکردی( )5به عنوان پارادایم نوین توسعه
کشاورزی و توسعه روستایی توصیه میشود )Van
 (Huylenbroeck, 2007که چندکارکردی بودن آن مبین تقویت
و توسعه همزمان کارکردهای تولیدی و کارکردهای غیرتولیدی از
جمله ایجاد اشتغال ،کسب درآمد و تقویت سرمایههای اجتماعی
است ) .(Huang et al.,2015در این راستا بسته سیاستی زیر که
توسط ) (Calvo et al., 2009توسعه یافته است پیشنهاد میشود:
 تدوین قوانین و ارایه مشوقهایی برای توسعه کشاورزیاکولوژیک
 تقویت و توسعه بازاریابی محصوالت اگرواکولوژیکی وبرچسبهای خاص این محصوالت
 تربیت نیروهای متخصص در زمینه کشاورزی اگرواکولوژیکیچندکارکردی
 در نظر گرفتن مشوقهایی برای استفاده از روشهایکنترل بیولوژیک
یادداشتها
Negative externalities
Ecosystem services approach
Bottom- up
Multifunctional agriculture

1.
2.
3.
4.
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