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 چکیده 
 افتهی شیافزا زینی انسان رفاه بهبود و حفظ در هاستمیاکوس تیاهم درک زانیم ست،یز طیمح و انسان انیمدانش بشر از ارتباط  شیافزا با

قرار  یمورد بررس یشتریدر طول چند دهه گذشته با شدت ب «ستمیخدمات اکوس»تحت عنوان  یو اکولوژ یرفاه انسان نیاست. ارتباط ب
شده  ارایههای قابل توجهی در تعاریف علیرغم توافق همگانی بر روی مفهوم کلی خدمات اکوسیستم، در حال حاضر تفاوت گرفته است.

را مورد استناد  (MEA) ارچوب تعریف پیشنهادی ارزیابی اکوسیستم هزارههوان مشاهده کرد. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات، چتمی
زیرا بسیاری از آنها با هدف  ،برای مرور انتخاب شده است MEAدهند، در این پژوهش سایر مطالعات اصلی قبل و بعد از چارچوب قرار می

ات اکوسیستم، از رویکردهای متفاوتی در بیان مفاهیم کلیدی نظیر ساختار، فرایند، عملکرد، خدمات و منافع اکوسیستم تبیین مفهوم خدم
گیری تعریف خدمات اکوسیستم در مطالعه حاضر مورد بحث قرار اند. شناخت جایگاه و نقش هر یک از مفاهیم یاد شده در شکلبهره گرفته

شده در مورد آنچه مشمول واژه  ارایهپذیر باشد. مباحث عیین مرز و حدود دقیق میان آنها به سختی امکانگرفته است، هر چند ممکن است ت
گذاری خدمات سازی و ارزشدر عمل وقتی نیاز به کمی و علمی به نظر برسد، اما نظری شود ممکن است بسیارخدمات اکوسیستم می

تشخیص تفاوت میان خدمات واسطه و  وجود دارد،ریزی مکانی سرزمین ز قبیل برنامهاکوسیستمی تاثیرگذار بر رفاه انسانی در مسائلی ا
 کند. اجتناب می  زیرا از مسئله محاسبه مضاعف ،نهایی بسیار مهم خواهد شد
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 سرآغاز
بشر در طی هزاران سال برای بقاء خود به طبیعت وابسته بوده 

، داستان افرادی است که سعی در دسترسی هر است. تاریخ تمدن
اند. نزدیک به ده هزار سال پیش چه بیشتر به منابع طبیعت داشته

وقتی انسان شروع به مهار طبیعت کرد، داستان اندکی تغییر 
های نمود. جوامع بشری با هدف تولید بیشتر از طریق کاربری

و ها ستماکوسیطور مستقیم به مدیریت بکشاورزی و دامپروری، 
ن ترتیب همواره از اهمیت آنچه بدیخدمات طبیعت پرداختند و 

 نداشود، آگاه بودهکه امروزه خدمات اکوسیستم نامیده می
(Fisher et al., 2009). دوره از یاراض یکاربر راتییتغ یتوال 

 بر فرماحکم انسان دوره تا یانسان جوامع ینیگز یسکن از قبل
با افزایش دانش بشر از  .است مشاهده قابل (1) شکل در نیسرزم

زیست، میزان درک آنها از اهمیت محیطارتباط میان انسان و 
. ها در حفظ و بهبود رفاه انسانی نیز افزایش یافتاکوسیستم

خدمات »ارتباط بین رفاه انسانی و اکولوژی تحت عنوان 
در طول چند دهه گذشته با شدت بیشتری مورد  «اکوسیستم

ایده خدمات و  .(Fisher et al., 2009) گرفته استبررسی قرار 
مورد  1791ها در دهه کاالهای همگانی حاصل از اکوسیستم

( پیشنهاد کرد که جهت 1799) Westman بحث قرار گرفت.
تر بوسیله جوامع انسانی، اتخاذ تصمیمات مدیریتی آگاهانه

را توان منافع همگانی حاصل از اکوسیستم را برشمرد و آنها می
نامید. همزمان با توسعه مفهوم خدمات  «خدمات طبیعت»

برای توضیح منافع همگانی ( 1)طبیعت، واژه خدمات اکوسیستم
 ( ;Daily,1997ها معرفی شدعرضه شده از طرف اکوسیستم

(Ehrlich & Ehrlich, 1981; Westman, 1997 . امروزه
که ای شوند، واژهخدمات طبیعت، خدمات اکوسیستم نامیده می

کار گرفته شد.ه ( ب1791) Ehrlichو   Ehrlichاولین بار توسط 

 

 
  بر سرزمینی جوامع انسانی تا دوره انسان حاکم توالی تغییرات کاربری اراضی از دوره قبل از سکنی گزین(: 1)شکل 

(DeFries et al., 2004) 

 

توافق همگانی بر روی مفهوم کلی خدمات اکوسیستم،  با وجود
توان مشاهده شده می ارایهی قابل توجهی در تعاریف هاتفاوت

(، در حال حاضر 1ها )جدول کرد. با وجود بسیاری از تالش
 ,Daily تعریف مشخصی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد

1997; de Groot, 1992; de Groot et al., 2002; ) 

(MEA, 2005 . 

Daily (1779 خدمات اکوسیستم را )«(2)رایندهاشرایط و ف» 

( 1779و همکاران ) Costanzaکه از نظر  در حالی ،خواندمی
کاالها و خدماتی هستند که از »خدمات اکوسیستم نماینده 

 شوند.حاصل می  «(3)عملکردها
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کند آیا خدمات اکوسیستم شده از خدمات اکوسیستم. ستون فلسفه حاکم بر تعریف مشخص می ارایه(: تعاریف 1جدول )

 شوند یا خدمات همان )=( منافع هستند.( منافع مییت منجر به )در نها

 
م خدمات اکوسیست MEA( (2112)( (4)ارزیابی اکوسیستم هزاره

داند. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات می «(2)منافع»را همان 
دهند، را مورد استناد قرار می MEAچارچوب تعریف پیشنهادی 

و پس از آن برای  MEAاصلی قبل از در این پژوهش مطالعات 
مرور انتخاب شده است زیرا بسیاری از آنها رویکرد متفاوتی برای 

قابل مشاهده  یاصل یهاتفاوت. اندبیان مفاهیم کلیدی داشته
 ندهایفرآنقش  نیدو واژه خدمات و منافع و همچن یشامل تساو

 ستمیاکوس خدمات مفهوم نییتب در ستمیاکوس یو عملکردها
  .ردیگیم قرار بحث مورد با جزئیات یبعد بخش در که است

توسط  1732کلمه اکوسیستم که در سال  :(6)اکوسیستم

Tansley ت انگلیسی، پیشنهاد شد و رواج یافت، اکولوژیس
است. معنا و ( 9)خالصه شده دو کلمه انگلیسی اکولوژیکال سیستم

مفهوم بسیار ساده و خالصۀ اکوسیستم عبارت است از مجموعه 
عبارت دیگر، وقتی در ودات زنده و محیط زندگی آنها. بموج

اه ای از جانداران )اجزاء زیستی( به همربخشی از طبیعت مجموعه
صورت یک های محیط )اجزاء غیرزنده(، بعوامل و تشکیل دهنده

های دیگر زندگی کنند، آن واحد متمایز و نسبتاً مستقل از بخش
های متفاوت و در شکلها باکوسیستم نامیم.را یک اکوسیستم می

ها اکوسیستم .اندهای زمانی و مکانی مختلف تعریف شدهمقیاس
تاری و فرایندهایی که این اجزاء را به معموالً از لحاظ اجزاء ساخ

 (9)باشند. ساختارسازند، قابل توصیف مییکدیگر مرتبط می
اکوسیستم بر توزیع اجزاء زیستی و غیرزیستی در یک اکوسیستم 

اکوسیستم،  (7). فرایندهای(Wallace, 2007)نماید تأکید می
های پیچیدۀ میان اجزاء زیستی و غیرزیستی از طریق همکنشی
ای از فعل و انفعاالت فیزیکی، شیمیایی و زیستی هستند مجموعه

که ساختار اکوسیستم را به عملکرد و در نهایت خدمات تبدیل 
 . (deGroot et al., 2002)( 2کنند )شکل می

ولین سیستم ارزیابی اکوسیستم در ا MEA (2002:)رویکرد 
 هااکوسیستم ،MEAمقیاس کالن است. در چارچوب پیشنهادی 
شوند و سازند، دیده میاز منظر خدماتی که برای جامعه فراهم می

 دستب ستمیاکوس از افراد که هستند یمنافع ستمیاکوس خدمات
با در نظر گرفتن  MEA. (MEA, 2005)  آورندیم

های طبیعی و نیمه طبیعی به عنوان منبع خدمات اکوسیستم
دنبال  ( را1779همکاران ) و Costanzaاکوسیستم، مطالعات 

کرده است. این تعریف کلیه منافع ملموس و ناملموسی که افراد 
آورند را خدمات در نظر گرفته و از این از اکوسیستم به دست می
با هدف  MEA ( است.1779) Daily جنبه در برگیرنده مطالعه

ایجاد ارتباط میان خدمات اکوسیستم و رفاه انسانی آنها در چهار 
و  (12)تنظیمی ،(11)حمایتی ،(11)یسازطبقه خدمات فراهم

(. همانطور که در 3بندی نموده است )شکل دسته (13)فرهنگی
( قابل مشاهده است، طبقات پیشنهادی ابعاد مختلف 4شکل )

رفاه انسانی از جمله امنیت، سالمت، روابط اجتماعی و آزادی 
در سطح یاد شده انتخاب را تحت تاثیر خود دارند. اگر چه طبقات 

دهد های اخیر نشان میاما بحث باشدمیعی مورد پذیرش وسی

 تعریف خدمات اکوسیستم نویسنده )گان( فلسفه  حاکم

 (1779و همکاران )Costanza  خدمات اکوسیستم = منافع
منافعی که جوامع انسانی مستقیما یا به شکل غیرمستقیم از عملکردهای 

 آورند.ه دست میاکوسیستم ب

 Daily (1779) منافع وسیستمخدمات اک
های شرایط و فرآیندهای اکوسیستم که بواسطه آن تنوع زیستی، اکوسیستم

 شود.ها حفظ شده و حیات انسانی امکان پذیر میطبیعی و گونه

 (2112و همکاران ) De Groot منافع خدمات اکوسیستم
ا و خدماتی که پتانسیل اجزاء اکوسیستم و فرآیندهای طبیعی آن در تامین کااله

 سازند.های انسانی را برآورده میمستقیما یا به شکل غیرمستقیم نیاز

 آورند.دست میمنافعی که افراد از اکوسیستم ب MEA (2112) خدمات اکوسیستم = منافع

 Banzhaf (2119)و  Boyd منافع خدمات اکوسیستم
مصرف شده، مورد  دسته از اجزاء اکوسیستم که در جهت رفاه انسانی مستقیما آن

 شود.استفاده قرار گرفته یا از آنها لذت برده می

 (2117و همکاران )Fisher  منافع خدمات اکوسیستم
وجوهی از اکوسیستم که به شکل فعال یا غیرفعال در جهت رفاه انسانی مورد 

 گیرند.استفاده قرار می
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 هایی همراه است.دشواریبندی آن در سطح اجرا با که بکارگیری تعریف یاد شده و طبقه
 

 
 (MEA, 2005)میان اجزاء و فرایندها و خدمات اکوسیستم (: 2شکل )

 

 

 
 (MEA, 2005) ستمیاکوس خدمات طبقات (:3) شکل

 

 کردهایرو ریسا با MEA یشنهادیپچارچوب  سهیمقا
Boyd  وBanzhaf (2119) یبندکه در طبقه اندنموده بحث 
MEA نظیر  یبندطبقه یکردهایرو ریسا مانندDaily (1779 ،)

 کیبه  «خدمات»و  «منافع»، «کیعملکرد اکولوژ» میمفاه
 آندسته ستمیاکوس خدماتافراد  نیکار رفته است. از نظر اب یمعن
مصرف  مایمستق یهستند که با هدف رفاه انسان عتیطب اجزاء از

 دیو با برندیم لذت آنهاافراد از  ایشده، مورد استفاده قرار گرفته 
 تیکه در نها ستمیاکوس (14)واسطه یو عملکردها ندهایفرآاز 

 دیبا نی. همچنشوند داده صیتشخ ،سازندمیخدمات را فراهم 
خدمت  به طور واضح ژهیمنفعت و کیمشخص شود که 

 و Boydشده توسط  ارایه فیتعر از ر؟یخ ایشود یمحسوب م
Banzhaf (2119) اجزاء خدمات، که شودیاستنباط م نگونهیا 

 ندهایفرآهستند نه  ستمیاکوس کیاکولوژ یهایژگیو و یساختار
( یستیرزیو غ یستی)ز ستمی. اجزاء اکوسی اکوسیستمو عملکردها

 تیجمع و یاهیگ پوشش یهاپیت ،یشامل منابع آب سطح
 ستم،یاکوس یندهایفرآعملکردها و  که یبوده در حال هاگونه
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 ستمیاجزاء اکوس میان یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف یهایهمکنش
نبوده بلکه  (12)یینها داتیتول ندهایفرآهستند. عملکردها و 

 در هستند، ستمیاکوس یینها خدمات دیتول یبرا ییهاواسطه
 ،ییکه خدمات نها دهدیم نشان شده ارایه فیتعر کهیحال
مصرف شده، مورد  مایمستق کههستند  عتیطب یینها داتیتول

 و Boyd فیبرند. تعریافراد از آنها لذت م ایاستفاده قرار گرفته 
Banzhaf (2119) به منجر تیدر نها ستمیاز خدمات اکوس 

 Daily فی. طبق تعرشودیم ستمیاکوس اجزاء یریگاندازه
 یندهایفرآو  طیآندسته از شرا ستم،یاکوس ( خدمات1779)

 یهاستمیاکوس ،یستیز تنوع آنها بواسطه که هستند ستمیاکوس
 و شودیم ریپذامکان یانسان اتیح شده، حفظ هاگونه و یعیطب
 ،یعیطب بریف ،ییایدر یغذا مانند یستمیاکوس یکاالها دیتول

 (.2)جدول  شودیم نیتضم ییدارو و یصنعت داتیتول علوفه،

 

 
 (MEA, 2005)خدمات اکوسیستم و رفاه انسانی (: ارتباط میان 4)شکل 

 

 Daily دگاهیاز د ستمیخدمات اکوس یبرخ (:2) جدول

(1991) 

 هوا و آب شیپاال و هیتصف 

 لیو س هایخشکسال کاهش  

 آن یزیحاصلخ دیتجد و خاک از حفاظت و دیتول 

 یافشان گرده 

 ییغذا مواد ییجابجا و چرخش 

 بذر انتشار 

 دیزا مواد هیتجز و ییزداتیسم 

 و Boydاز نظر  ،Daily (1779) دگاهیاز خدمات از د یاریبس
Banzhaf (2119) ی(. برا3)جدول  هستندو عملکرد  ندیفرا 

 ییخدمت نها کیآب  هیتصف ایآ ،(2)طبق جدول  مثال
 Banzhaf و Boyd دگاهیاز د شود؟یم محسوب ستمیاکوس

است  یاراضپوشش  یهاپیت یبرخرد آب، عملک هیتصف (2119)
 ندهایفرآ یریگاندازه. کندیم کمک زهیپاک آب نیتامکه به 

 هستند،که همان خدمات  ندهایفرآ ینسبت به سنجش خروج
 چرخش و خاکحاصلخیزی  دیتجد و حفاظت. است ترمشکل

 ییغذا مواد چرخش. شوندیم محسوب ندیفرا زین ییغذا مواد
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 ژنیاکس سطح کاهش ،ییپرغذا از رایز است یارزشمند عملکرد
. کندیم یریجلوگ یآبز یهاگونه تیجمع بر تنشدر ادامه  و

Boyd و Banzhaf (2119) خود از  دگاهیبهتر د حیتشر برای
مثال خدمات و منافع وابسته به  ستم،یمفهوم خدمات اکوس

شکل،  نیا(. با توجه 2)شکل  دادند ارایه را هاآب تاالب تیفیک
 تیفیبه ک یادیتا حد ز یدنیو آب آشام یحیتفر یریگیهما منافع

 آب دوم، منفعت مورد در تنها چون اما اندوابستهآب تاالب 
خدمت  کیمورد  نیآب در ا تیفیک شود،یم مصرف مایمستق

 هیسرما یآبز یاهیگ پوشش همراهب تاالب. شودیمحسوب م

 از اما د،نکنیم کمک نظر مورد خدمت تامینه بوده که ب یمهم
 مقابل، در. شوندینم محسوب خدمت خودشان ،محققان نیا نظر
 محسوب خدمت کی گرید آب تیفیک ،یحیتفر یریگیماه در
 مایمستق که ستمیاکوس اجزاء از دسته آن مورد، نیا در. شودینم

 باشدمی یاهیگ پوشش وجود و یماه تیجمع شوند،یم مصرف
. دهد قرار ریتاث تحت را یریگیماه تجربه تیفیک است ممکن که

 که است عملکرد کی شتریب آب تیفیک تیوضع نیا در نیبنابرا
 خدمت کی خود یول است، ازین مورد خدمت نیتام برای

 .شودینم محسوب
 

 
 های تاالبیخدمات و منافع مرتبط با کیفیت آب اکوسیستم (:2) شکل

 

Wallace (2119 )به این نکته اشاره دارد که با وجود آگاهی از 
ارزش مفهوم خدمات اکوسیستمی در ارزیابی تنوع زیستی، در 

ها( و بندی موجود ترکیبی از فرآیندها )واسطههای طبقهسیستم
شود. مساله اصلی قابل خدمات )نهایی( با یکدیگر دیده می
(، از نظر 2112) MEAمشاهده در تعریف خدمات اکوسیستم 

Wallace (2119 عدم تمایز خدمات نه2119 و ،) ایی با
( ، خدمت 2119) Wallaceاست. از نظر  (11)فرایندهای واسطه

اکوسیستمی چیزی است که افراد آن را مصرف می کنند یا 
شود و باقیمانده بخشی از ساختارها و توسط افراد تجربه می

شوند. فرآیندهای اکولوژیک هستند که موجب آن منفعت می
بر اساس Wallace (2119 )تعریف خدمات اکوسیستم از نظر 

شود( خوانده می (19)ساختار و ترکیب اجزاء اکوسیستم )سرمایه
 (19)های انسانیبندی خدمات بر اساس ارزشبوده و سپس طبقه

(، دسترسی به منابع 2119) Wallaceشود. از نظر انجام می
حمایت در مقابل  ،(21)، محیط فیزیکی و شیمیایی مطبوع(17)کافی

و در نهایت رضایت و خشنودی  (21)هاگلشکارچیان، بیماری و ان
از نظر افراد ارزش محسوب شده و مبنای  ،(22)اجتماعی-فرهنگی

 (. 3گیرند )جدول بندی خدمات قرار میطبقه

Fisher ( 2117و همکاران ) رویکرد معرفی شده توسطBoyd و 
Banzhaf (2119)  را توسعه دادند. از دیدگاه آنها خدمات

شکل فعال و یا ه م وجوهی از اکوسیستم هستند که باکوسیست
گیرند. نکات غیرفعال در جهت رفاه انسانی مورد استفاده قرار می

( خدمات اساسا ماهیت 1مهم قابل درک از این تعریف عبارتند از 
( الزاما مجبور نیستند به طور مستقیم 2اکولوژیک داشته و 

ر ساختار اکوسیستم مصرف شوند. با این تعریف، خدمات عالوه ب
شامل فرآیندها و عملکردها نیز هستند اگر مستقیما یا به طور 
غیرمستقیم توسط افراد مصرف شده یا مورد استفاده قرار گیرند 

(Fisher et al., 2009) از نظر آنها، عملکردهای اکولوژیک .
تنها تحت شرایطی که افراد بتوانند از آنها فایده ببرند، خدمات 

مورد  (23)عنوان خدمات واسطهشوند و بنابراین باید بمحسوب می
مواد غذایی فرآیندی است توجه قرار گیرند. برای مثال چرخش 

لذا چرخش مواد  که یکی از نتایج آن تامین آب پاکیزه است.
یک خدمت است که انسان به شکلی غیر مستقیم از آن  غذایی

انسان تامین آب پاکیزه نیز خدمتی است که  برد.بهره می
 ( ,.Fisher et al( 1کند )شکل مستقیما آن را مصرف می

(2009. 
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های انسانی، فرآیندهای اکوسیستم و بندی پیشنهادی از خدمات اکوسیستم و ارتباط بین ارزش(: طبقه3جدول )

 (Wallace, 2007)سرمایه طبیعی )اجزاء زیستی و غیرزیستی اکوسیستم( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کوسیستمدهنده ارتباط بین ساختار، فرایند، خدمات و منافع امدل مفهومی نشان (:6)شکل 

 (Fisher & Turner, 2009)  
 

 های انسانیطبقات ارزش خدمات اکوسیستم یاز های مورد نفرآیندها و سرمایه
 فرآیندهای اکوسیستم

 تنظیم زیستی 

 تنظیم اقلیم 

 های های آشفتگی شامل طوفانرژیم
 موسمی، سیل، آتش سوزی طبیعی

 تنظیم گاز 

  سیما در زمین «زیبایی»مدیریت 

 مدیریت سرزمین برای گردشگری 

 تنظیم مواد غذایی 

  گرده افشانی 

  برای انرژی تولید مواد خام 

 تولید داروها 

 فرهنگی -های اجتماعیهمکنشی 

 تشکیل خاک 

 تجدید خاک 

  عناصر زیستی و غیر زیستی )سرمایه
 طبیعی(

 سازی ترکیب و فرآیندها در جهت فراهم
ساختار ویژه از عناصر اکوسیستم مدیریت 

عنوان ه شوند. عناصر ممکن است بمی
 های منبع طبیعی شناخته شوند.سرمایه

 ه تنوع زیستیسرمای 

 های زمین )خاک، ژئومورفولوژی(سرمایه 

 سرمایه آب 

 سرمایه هوا 

  سرمایه انرژی 

 های مهم غذا )برای انرژی ارگانیسم، واکنش
 شیمیایی(

 اکسیژن 

 )انرژی )برای پخت و پز 

 )کمک به انتشار )حمل و نقل 

 حمایت در برابر شکارگری 

 حمایت در مقابل بیماری و انگل 

 استفاده از آتش برای  دما )انرژی، شامل
 گرمایش(

 رطوبت 

 ای(نور )برای ایجاد رفتارهای دوره 

 شیمیایی 

 
 
 

 دسترسی به منابع برای:

 رضایت و خرسندی معنوی، روحی 

 خطر با یک گروه اجتماعی مهربان و بی
 همراهی دوستان

 تفریح/ فراغت 

 شغل مناسب 

 گراییزیبایی 

 ظرفیت تکامل فرهنگی و زیستی 

 شمنابع آموزش/دان 

   منابع ژنتیکی 

 دسترسی به منابع کافی
 
 
 
 

 حمایت در مقابل شکارچیان/بیماری/انگل
محیط فیزیکی و شیمیایی مطبوع و 

 خوشایند
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرهنگی-رضایت و خشنودی اجتماعی
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Costanza (2119) توان خدمات اکوسیستم پیشنهاد کرد که می
(. 4بندی نمود )جدول شان طبقههای مکانیرا بر اساس ویژگی

( 24)بعضی خدمات مانند ترسیب و جذب کربن ماهیت جهانی

دارند. در مقابل سایر خدمات مانند گرده افشانی و تصفیه مواد 
د به مجاورت و نزدیکی بستگی دارد. خدمات نزدیک به مبدا زائ

های دو محل تامین خدمت مورد نظر و ، به موقعیت(22)محلی
کنند بستگی دارد همچنین مکانی که افراد منفعت را دریافت می

(Costanza, 2008) همچنین خدمات از نظر جریان از نقطه .
دسته طوفان( و آن )مانند تنظیم سیل و (21)تولید به نقطه مصرف

گیرند از خدماتی که در همان نقطه تولید مورد استفاده قرار می
قابل شناسایی هستند. دسته دیگری از خدمات ( 29))خدمات درجا(

مانند فرهنگی و زیباشناختی بعضی اوقات به حرکت و جابجایی 
 وابسته هستند. ( 29)های ویژهاستفاده کننده به مکان

 

 (Costanza, 2008)شان های مکانیبندی خدمات اکوسیستم بر اساس ویژگی(: طبقه4جدول )
 خدمات غیرمجاور جهانی ) نزدیکی به مبدا تولید وابسته نیستند(

 تنظیم اقلیم 

  ترسیب کربن (NEP)  

  ذخیره کربن 

 ارزش وجودی/فرهنگی 

 خدمات مجاور محلی )وابسته به نزدیکی به مبدا(

 بل طوفانتنظیم آشفتگی/ حمایت در مقا 

 تصفیه مواد زائد 

 گرده افشانی 

 کنترل زیستی 

 زیستگاه/ پناهگاه 

 دار )جریان از نقطه تولید به نقطه استفاده(خدمات وابسته به جریان جهت

 تنظیم آب/ حمایت در مقابل سیل 

 تامین آب 

 تنظیم رسوبات/ کنترل فرسایش 

  تنظیم مواد غذایی 

 خدمات درجا 

 تشکیل خاک 

 دات جنگلی غیرچوبیتولید غذا/ تولی 

 مواد خام 

 خدمات وابسته به جابجایی استفاده کننده

 منابع ژنتیکی 

 فرهنگی/ زیبایی شناختی 

 تفریح و گردشگری 

 
Costanza (2119همچنین طبقه ) بندی از خدمات اکوسیستم

داد که در آن سعی نمود میزان مداخله افراد بر یکدیگر در  ارایه
درجه تاثیرگذاری سایر افراد بر  زمان لذت بردن از خدمات یا

دسترسی یک فرد به خدمت مورد نظر را نشان دهد. همانطور که 

قابل مشاهده است، کاال و خدماتی که به شکل  (2) در جدول
  (27)رسند تحت عنوان طبقه قابل استثناخصوصی به فروش می

تواند دسترسی به خدمت شوند. مالک یا تولیدکننده میشناخته می
نظر را معموال از طریق قیمت تنظیم نماید. عالوه بر این،  مورد



 838  گذاری خدمات اکوسیستمیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزشتبیین مفهوم خدمات اکوسی

 

کنندگان اگر خدمت یا کاالی مورد نظر محدود باشد مصرف
اغلب رقیب هستند. بیشتر خدمات اکوسیستم در این دسته 

گیرند. مشاهده حیات قرار می (31) )خدمات قابل استثنا و رقابتی(
ر کلی در طبقه شود که به طووحش یکی از خدماتی محسوب می

گیرد اما در عین حال جزو خدمات غیررقابتی قابل استثنا قرار می
ای که در مورد لهمسئ (31) است )خدمات قابل استثنا و غیر رقابتی(

بسیاری از خدمات اکوسیستم وجود دارد، این است که دسترسی 

به بعضی خدمات آزاد بود و یا منابع ذخیره مشترک هستند و 
راد ممکن است بر میزان دسترسی به آن خدمت درعین حال اف

ماهیگیری  (32) تاثیر بگذارند و یا برعکس )خدمات آزاد و رقابتی(
ای از این نوع خدمات است. دسترسی بسیاری از دریایی نمونه

خدمات تنظیمی برای همگان آزاد بوده و در عین حال خدمات 
 . (33) ابتی(شوند )خدمات آزاد و غیررقغیررقابتی نیز محسوب می

 
 (Costanza, 2008)بندی خدمات اکوسیستمی بر اساس قابلیت استثناء و رقابت (: طبقه2جدول )

  قابل استثنا )خصوصی( غیر قابل استثنا ) همگانی(
 منابع با دسترسی آزاد

 سازی()بعضی خدمات فراهم
کاالها و خدمات دارای ارزش بازاری و رقابتی )بیشتر 

 ی(سازخدمات فراهم
 رقابتی

 کاالها و خدمات همگانی
 )بیشتر خدمات فرهنگی و تنظیمی(

 کاالهای غیررقابتی 
 )بعضی از خدمات تفریحی(

 غیررقابتی

 

 در مدل آبشار خدمات  ی مختلفبندی رویکردهاجمع
تعاریف مختلف از اصطالحاتی نظیر ساختار، فرآیند، عملکرد، 

کوسیستم بهره تشریح مفهوم خدمات ا خدمات و منافع برای
Haines-شده توسط  ارایه (34)گیرند. مدل آبشار خدماتمی

young و Potschin (2111)  به شناخت جایگاه و نقش هر یک

گیری تعریف خدمات پرداخته است، از مفاهیم یاد شده در شکل
سختی بیین مرز و حدود دقیق بین آنها هر چند ممکن است تع

توان میعنوان مثال ، بتوانل میپذیر باشد. برای توضیح مدامکان
دست د در رابطه با کاهش خطر سیالب بمنافعی را که افرا

 (. 9ذکر کرد )شکل  ،آورندمی

 

 
 (Haines-young & Potschin, 2010)دمات مدل آبشار خ (:1)شکل 

 
وجود ساختارهای اکولوژیک مانند درختان جنگلی یا سایر 

ممکن است بر سرعت عبور  های تاالبی در حوضه آبخیززیستگاه
عبارت ب جریان آب سطحی تاثیر گذاشته و آن را کاهش دهد.

های درختی دیگر وجود چنین ساختارهای اکولوژیکی مانند گونه
های آبی موجب ایجاد پتانسیل تعدیل شدت سیالب در و پهنه

شود. این استعداد و توان همان عملکرد تعدیل اکوسیستم می

اینجا ساختار اکوسیستم، اجزاء شدت سیالب است. در 
شان( و های درختی و فراوانیفیزیکی هستند )گونهزیست

ها و سایر اجزاء اکوسیستم های میان گونهفرآیندها، همکنشی
اکوسیستم را در تامین یک یا  ههستند که توان و استعداد بالقو

کنند و اصطالح عملکرد به ظرفیت یا پشتیبانی میچند خدمت 
برای افراد مفید  هسیستم برای انجام چیزی که بالقوتوان اکو
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و همکاران  deGrootشود. افرادی مانند است، اطالق می
(2112 ،)Costanza ( و 1779و همکاران )Daily (1779 )

مفهوم عملکرد را در تعریف خود از خدمات اکوسیستم وارد 
 (32)( در کتاب عمکردهای طبیعت1772) de Grootاند. نموده

نمود که در آن تالش  ارایهبندی از عملکردهای اکوسیستم هطبق
کرد تا روابط بین ساختار، فرآیندها، کاال و خدمات را نشان دهد. 

Wallace (2119 برای جلوگیری از اشتباه ترجیح داده است )
و همکاران  Fisherیک معنی نگاه کند و را به  فرایند و عملکرد

نوبه نامند. عملکردها به ی( عملکرد را خدمات واسطه م2117)
خود وقتی توسط افراد مورد استفاده قرار بگیرند، مصرف شوند یا 

 Fisher et) شونداز آنها لذت برده شود، خدمات محسوب می

al., 2009)عنوان یک خدمت محسوب شود . اینکه این عملکرد ب
توسط افراد  "کنترل سیالب"آیا یا خیر به این بستگی دارد که 

یک منفعت مورد توجه است یا خیر. ارزش این عملکرد عنوان ب
های زمانی مختلف، ها و در بازهبرای افراد یا جامعه در مکان

 متفاوت خواهد بود. بنابراین در تعیین عملکردهای مهم و با
دهد، اهمیت اکوسیستم و آنچه خدمات اکوسیستم را تشکیل می

های تخابها و اندرک و شناخت موقعیت جغرافیایی، ارزش
اجتماعی )پولی و غیر پولی( به اندازه شناخت ساختار و پویایی 

ترین نکته در ارتباط های اکولوژیک مهم است. مهمخود سیستم
هایی است که اکوسیستم با مدل آبشار خدمات شناخت مکانیسم
سازد. اگر ما بپذیریم که را در نهایت به رفاه انسانی مرتبط می

ی اکولوژیک خدمات نهایی را پشتیبانی ساختارها و فرآیندها
 MEAکنند پس طبقه پیشنهادی خدمات حمایتی توسط می

و ( شاید غیرضروری باشد و بتوان آن را هم معنی فرایند 2112)
شده در مورد آنچه مشمول واژه  ارایهمباحث  برد.عملکرد بکار 

شود ممکن است بسیار تئوریک و علمی به خدمات اکوسیستم می
 (31)گذاریگیری و ارزشوقتی نیاز به اندازه در عملسد، اما نظر بر

تشخیص تفاوت میان  وجود دارد،خدمات موثر بر رفاه انسانی 
بسیار مهم  (Fisher et al., 2009)خدمات واسطه و نهایی 

 کند. اجتناب می (39)است زیرا از مسئله محاسبه مضاعف

 

 ها یادداشت
1. Ecosystem Services 

2. Conditions and Processes 

3. Functions 

4. Millennium Ecosystem Assessment 

5. Benefit 

6. Ecosystem  

7. Ecological System 

8. Structure 

9. Processes 

10. Providing Services 

11. Supporting Services 

12. Regulating  Services 

13. Cultural Services 

14. Intermediate functions and processes 

15. End-products of nature 

16. Ends with means 

17. Asset 

18. Human values 

19. Adequate resources 

20. Protection from predators/disease/parasites 

21. Benign physical and chemical environment 

22. Socio-cultural fulfillment 

23. Intermediate services 

24. Global non-proximal (does not depend on 

proximity) 

25. Local proximal (depends on proximity) 

26. Directional flow related: flow from point of 

production to point of use 

27. In situ (point of use) 

28. User movement related: flow of people to 

unique natural features 

29. Excludable 

30. Excludable and Rival 

31. Excludable and Non-rival 

32. Non-excludable and Rival 

33. Non-excludable and Non-rival 

34. Cascade services 

35. Functions of Nature 

36. Valuation 

37. Double counting 
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