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ــره  ــن ک ــات ای ــول حی ــانی در ط ــع انس جوام  
ــد شــده اســت.  ــی آن بهره من ــات طبیع ــی از خدم خاک
آب، غــذا، گیاهــان دارویــی، محصــوالت جنگلــی تجــاری 
ــره از  ــا و غی ــرای دام ه ــه ب ــه علوف ــاری، تهی ــر تج و غی
جملــه مــوارد عمــده ای هســتند کــه می تــوان بــه آنهــا 
اشــاره نمــود. مــوارد مطــرح شــده در واقــع محــدوده ای 
از کاالهــای ضــروری  هســتند کــه بــرای تامیــن نیازهای 
ــت  ــیله طبیع ــه وس ــان ب ــای انس ــظ بق ــی و حف اساس
ــه  ــی ک ــا و منابع ــن مزای ــه ای ــن می شــده اســت. ب تامی
انســان در طــول دوره حیــات خــود از زمیــن بهــره 

می بــرد خدمــات اکوسیســتم می  گوینــد.
بــرای خدمــات  بیــان شــده  تعاریــف  واقــع در  در 
اکوسســتم بخــش مشــترکی وجــود دارد کــه بــه 
ــع موجــود در اکوسیســتم اشــاره  اســتفاده بشــر از مناب

می کنــد و بیــان می کنــد کــه طبیعــت بــه میــزان 
زیــادی بــرای انســان ها ارزشــمند اســت. از طرفــی 
ــی  ــود کــه تمام ــف ب ــتی واق ــئله بایس ــن مس ــر ای ب
اجــزای یــک اکوسیســتم بــه هــم مرتبــط بــوده و 
ــک  ــع در ی ــد. در واق ــره را می دهن ــک زنجی ــکیل ی تش
ــن  ــط بی ــه رواب ــود دارد ک ــی وج ــتم هرم های اکوسیس
ــذا  ــی نشــان می دهــد. ل ــه خوب اجــزای اکوسیســتم را ب
اگــر انســان ها خواهــان اســتفاده پایــدار از منابــع و 
ــرای  ــتی ب ــتند بایس ــتم هس ــک اکوسیس ــای ی مزیت ه
حفاظــت آن از تمــام اجــزای آن اکوسیســتم محافظــت 
ــا از  ــب و ی ــتکاری، تخری ــه دس ــوری ک ــه ط ــد. ب نماین
بیــن بــردن و یــا آســیب زدن بــه یــک بخــش جزئــی از 
یــک اکوسیســتم کل آن مجموعــه را تحــت تاثیــر قــرار 

می دهــد. 10
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 بــه عنــوان مثــال اگــر در یــک اکوسیســتم جنگلــی یــا 
ــا از  ــده و ی ــیب دی ــواران آن آس ــت علفخ ــی جمعی مرتع
بیــن برونــد تاثیــر معنــی داری بــر روی پوشــش گیاهــی 
گذاشــته و بــه تبــع آن کل اکوسیســتم تحــت تاثیــر ایــن 

دســتکاری و یــا تخریــب قــرار خواهــد گرفــت.
ــروه  ــار گ ــه چه ــتم ب ــات اکوسیس ــی، خدم ــه طورکل ب
ــن  ــات تأمی ــت: خدم ــده اســ ــدی ش ــته بن ــی دس اصل
خدمــــات   ،)Services provisioning( کننــــده 
تنظیم کننــــده )Services Regulating(، خدمــات 
ــتیبان  ــات پش ــی )Services cultural( و خدم فرهنگ
 Services habitat or( بــه زیســتگاه یــا وابســته 
 MEA 2005, TEEB;  ( supporting()شــکل1(؛ 
2010(. ایــن مزایــا از اجــزای متنــوع اکوسیســتم و 
بــه صــورت  کــه  آن کســب می شــوند  فرایندهــای 
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــرای بشــر ســودمند 
خواهنــد بــود )MEA, 2005( خدمــات تأمیــن کننــده: 

ــون  ــتم ها چ ــده از اکوسیس ــتخراج ش ــواد اس ــی م تمام
ــر  ــی را در ب ــع درمان ــا مناب ــیرین ی ــاف، آب ش ــذا، الی غ
می گیــرد. خدمــات تنظیــم کننــده: شــامل تمامــی 
ــا  ــق آن ه ــتم ها از طری ــه اکوسیس ــت ک ــی اس روش های
ــه تعدیــل محیــط هســــتند و شــــامل تنظیــم  ــادر ب ق
شــــرایط آب و هوایــی، تعدیــل رویدادهــای شــدید، 
ــتند.  ــی هس ــرل بیولوژیک ــا کنت ــایش و ی ــرل فرس کنت
خروجی هــای غیــر مــادی اکوسیســــتم ها کــه شــــرایط 
ــازند در  ــر می س ــان ها را متاث ــی انســ ــا روان ــی ی فیزیک
ــوان  ــه عن ــد. ب ــات فرهنگــی جــای می گیرن دســته خدم
ــین  ــی، تحس ــوی، تفریح ــات معن ــوان تجربی ــال می ت مث
ــرانجام  ــمرد. س ــکان را برش ــس م ــا ح ــناختی ی زیباش
خدمــات پشــتیبان یــا وابســته بــه زیســــتگاه بــه عنــوان 
فرایندهــا و عملکردهــای اکوسیســــتم پایانــی یــا نهایــی 
ــا و  ــده زیســتگاه گونه ه ــه در برگیرن ــف می شــود ک تعری

ــت. ــی اس ــوع ژنتیک ــت از تن مراقب

شکل 1: خدمات اکوسیستمی و اجزاء رفاه انسان )محمودی، 1395(



* نشریه علمی، فرهنگی، اجتماعی بوم کره، جلد 2 شماره 2، پاییز 1397

12

جمع بندی
اظهــار  ســه  می تــوان  مجمــوع  در 
نظــر کلــی در ارتبــاط بــا خدمــات 
ــه  ــه ب ــود ک ــان نم ــتمی را بی اکوسیس

بدیــن شــرح می باشــند:
 1( خدمــات اکوسیســتم بــرای تمــدن 

بشــری ضــروری می باشــند 
۲( ایــن ســرویس ها در مقیاس هــای 
کان بــا روش هــای پیچیــده عمــل 
آنهــا  از  بســیاری  کــه  می کننــد 
تاش هــای  بــا  جایگزینــی  قابــل 
ــتند 3( در  ــوژی نیس ــانی و تکنول انس
حــال حاضــر فعالیت هــای انســانی 
در مقیاســی گســترده موجــب آســیب 
ایــن خدمــات می شــوند. هــر  بــه 
ــات  ــناخت خدم ــش ش ــد در افزای چن
اخیــر  دهه هــای  در  اکوسیســتمی 
بزرگتریــن  نــدارد،  وجــود  شــکی 
ــه  ــن زمین ــر در ای ــال حاض ــش ح چال
نرســیدن بــه یــک فهــم توســعه یافتــه 
از فعالیت هــای متحــد توســعه ای در 
برنامــه ریزی هــا می باشــد. نظــارت 
بــر خدمــات اکوسیســتم هم در ســطح 
جهانــی،  ســطح  در  هــم  و  محلــی 
و هــم در ترکیــب آنهــا در فراینــد 
تصمیــم گیــری نیــاز بــه درک بیشــتر 
اکوسیســتم  ارزیابــی  انتشــار  دارد. 
یــک  عنــوان  بــه   )۲۰۰5( هــزاره 
ــه  ــر گرفت ــم در نظ ــف مه ــه عط نقط

ــری و  ــف، اندازه گی ــه توصی ــاز ب ــر نی ــه ب ــت ک ــده اس ش
ارزیابــی )از نظــر زیســت محیطــی، فرهنگــی و اقتصــادی( 
ــا وجــود  خدمــات اکوسیســتمی تأکیــد دارد. هــر چنــد ب
چالش هــای گوناگــون بــه نظــر می رســد مــا شــاهد 
رشــد روز بــه روز جمعیت هــا و کاهــش و کوچــک شــدن 
ــه  ــال جنب ــن ح ــا ای ــا ب ــیم. ام ــی می باش ــع طبیع مناب
مثبــت نیــز در میــان ایــن چالش هــا بــه چشــم می خــورد 
ــم  ــن تصمی ــارکتی بی ــد مش ــک رش ــد ی ــه بنظرمی رس ک
گیــران بــا دانشــگاهیان و جامعــه عمــوم وجــود دارد 
ــا ســطح  ــد ت ــات اکوسیســتمی را می توان ــه درک خدم ک
ملــی توســعه دهــد. تمرکــز بــر روی نگرانی هــای محیــط 
زیســت بــا برنامــه ریزی هــای توســعه ای از دیــدگاه 

ــای  ــوارد و روش ه ــاس م ــر اس ــتمی ب ــات اکوسیس خدم
ــه  ــرای برنام ــد اساســی ب ــه می توان ــن زمین موجــود در ای
زمینــه  ایــن  در  یکپارچه تــر  و  جامع تــر  ریزی هــای 

ــد. باش
عــاوه بــر ایــن، ایــن فراینــد بایــد توســط   
تحقیقــات بیــن رشــته ای بــه منظــور افزایــش درک 
ــازی  ــاده س ــی، س ــده اجتماعی-محیط ــای پیچی چالش ه
ــان  ــی در می ــردن آگاه ــاال ب ــرای ب ــات ب ــج تحقیق نتای
برنامــه ریــزان توســعه در ســطوح مختلــف در مــورد 
ــک  ــات اکوسیســتمی، و ســپس تســهیل ی اهمیــت خدم
رونــد متذکــره چنــد ذینفــع بــه برنامــه ریــزی توســعه ای 

ــود. ــی ش منته
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جدول 1: دسته بندی کلی خدمات اکوسیستمی به همراه مثال های مطالعاتی.
 منبع: Gomez-Baggethun and Barton )۲۰13( و مثنوی و دبیری )1396(.
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