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جوامــع انســانی در طــول حیــات ایــن کــره
خاکــی از خدمــات طبیعــی آن بهرهمنــد شــده اســت.
آب ،غــذا ،گیاهــان دارویــی ،محصــوالت جنگلــی تجــاری
و غیــر تجــاری ،تهیــه علوفــه بــرای دامهــا و غیــره از
جملــه مــوارد عمــدهای هســتند کــه میتــوان بــه آنهــا
اشــاره نمــود .مــوارد مطــرح شــده در واقــع محــدودهای
از کاالهــای ضــروری هســتند کــه بــرای تامیــن نیازهای
اساســی و حفــظ بقــای انســان بــه وســیله طبیعــت
تامیــن میشــده اســت .بــه ایــن مزایــا و منابعــی کــه
انســان در طــول دوره حیــات خــود از زمیــن بهــره
میبــرد خدمــات اکوسیســتم میگوینــد.
در واقــع در تعاریــف بیــان شــده بــرای خدمــات
اکوسســتم بخــش مشــترکی وجــود دارد کــه بــه
اســتفاده بشــر از منابــع موجــود در اکوسیســتم اشــاره

میکنــد و بیــان میکنــد کــه طبیعــت بــه میــزان
زیــادی بــرای انســانها ارزشــمند اســت .از طرفــی
بــر ایــن مســئله بایســتی واقــف بــود کــه تمامــی
اجــزای یــک اکوسیســتم بــه هــم مرتبــط بــوده و
تشــکیل یــک زنجیــره را میدهنــد .در واقــع در یــک
اکوسیســتم هرمهایــی وجــود دارد کــه روابــط بیــن
اجــزای اکوسیســتم را بــه خوبــی نشــان میدهــد .لــذا
اگــر انســانها خواهــان اســتفاده پایــدار از منابــع و
مزیتهــای یــک اکوسیســتم هســتند بایســتی بــرای
حفاظــت آن از تمــام اجــزای آن اکوسیســتم محافظــت
نماینــد .بــه طــوری کــه دســتکاری ،تخریــب و یــا از
بیــن بــردن و یــا آســیب زدن بــه یــک بخــش جزئــی از
یــک اکوسیســتم کل آن مجموعــه را تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد.
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بــه عنــوان مثــال اگــر در یــک اکوسیســتم جنگلــی یــا
مرتعــی جمعیــت علفخــواران آن آســیب دیــده و یــا از
بیــن برونــد تاثیــر معن ـیداری بــر روی پوشــش گیاهــی
گذاشــته و بــه تبــع آن کل اکوسیســتم تحــت تاثیــر ایــن
دســتکاری و یــا تخریــب قــرار خواهــد گرفــت.
بــه طورکلــی ،خدمــات اکوسیســتم بــه چهــار گــروه
اصلــی دســته بنــدی شــده اســــت :خدمــات تأمیــن
کننــــده ( ،)Services provisioningخدمــــات
تنظیم کننــــده ( ،)Services Regulatingخدمــات
فرهنگــی ( )Services culturalو خدمــات پشــتیبان
یــا وابســته بــه زیســتگاه (Services habitat or
()supportingشــکل)1؛ ( ;MEA 2005, TEEB
 .)2010ایــن مزایــا از اجــزای متنــوع اکوسیســتم و
فرایندهــای آن کســب میشــوند کــه بــه صــورت
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــرای بشــر ســودمند
خواهنــد بــود ( )MEA, 2005خدمــات تأمیــن کننــده:

تمامــی مــواد اســتخراج شــده از اکوسیســتمها چــون
غــذا ،الیــاف ،آب شــیرین یــا منابــع درمانــی را در بــر
میگیــرد .خدمــات تنظیــم کننــده :شــامل تمامــی
روشهایــی اســت کــه اکوسیســتمها از طریــق آنهــا
قــادر بــه تعدیــل محیــط هســــتند و شــــامل تنظیــم
شــــرایط آب و هوایــی ،تعدیــل رویدادهــای شــدید،
کنتــرل فرســایش و یــا کنتــرل بیولوژیکــی هســتند.
خروجیهــای غیــر مــادی اکوسیســــتمها کــه شــــرایط
فیزیکــی یــا روانــی انســــانها را متاثــر میســازند در
دســته خدمــات فرهنگــی جــای میگیرنــد .بــه عنــوان
مثــال میتــوان تجربیــات معنــوی ،تفریحــی ،تحســین
زیباشــناختی یــا حــس مــکان را برشــمرد .ســرانجام
خدمــات پشــتیبان یــا وابســته بــه زیســــتگاه بــه عنــوان
فرایندهــا و عملکردهــای اکوسیســــتم پایانــی یــا نهایــی
تعریــف میشــود کــه در برگیرنــده زیســتگاه گونههــا و
مراقبــت از تنــوع ژنتیکــی اســت.

شکل  :1خدمات اکوسیستمی و اجزاء رفاه انسان (محمودی)1395 ،
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جمع بندی
در مجمــوع میتــوان ســه اظهــار
نظــر کلــی در ارتبــاط بــا خدمــات
اکوسیســتمی را بیــان نمــود کــه بــه
بدیــن شــرح میباشــند:
 )1خدمــات اکوسیســتم بــرای تمــدن
بشــری ضــروری میباشــند
 )2ایــن ســرویسها در مقیاسهــای
کالن بــا روشهــای پیچیــده عمــل
میکننــد کــه بســیاری از آنهــا
قابــل جایگزینــی بــا تالشهــای
انســانی و تکنولــوژی نیســتند  )3در
حــال حاضــر فعالیتهــای انســانی
در مقیاســی گســترده موجــب آســیب
بــه ایــن خدمــات میشــوند .هــر
چنــد در افزایــش شــناخت خدمــات
اکوسیســتمی در دهههــای اخیــر
شــکی وجــود نــدارد ،بزرگتریــن
چالــش حــال حاضــر در ایــن زمینــه
نرســیدن بــه یــک فهــم توســعه یافتــه
از فعالیتهــای متحــد توســعهای در
برنامــه ریزیهــا میباشــد .نظــارت
بــر خدمــات اکوسیســتم هم در ســطح
محلــی و هــم در ســطح جهانــی،
و هــم در ترکیــب آنهــا در فراینــد
تصمیــم گیــری نیــاز بــه درک بیشــتر
دارد .انتشــار ارزیابــی اکوسیســتم
هــزاره ( )2005بــه عنــوان یــک
نقطــه عطــف مهــم در نظــر گرفتــه
شــده اســت کــه بــر نیــاز بــه توصیــف ،اندازهگیــری و
ارزیابــی (از نظــر زیســت محیطــی ،فرهنگــی و اقتصــادی)
خدمــات اکوسیســتمی تأکیــد دارد .هــر چنــد بــا وجــود
چالشهــای گوناگــون بــه نظــر میرســد مــا شــاهد
رشــد روز بــه روز جمعیتهــا و کاهــش و کوچــک شــدن
منابــع طبیعــی میباشــیم .امــا بــا ایــن حــال جنبــه
مثبــت نیــز در میــان ایــن چالشهــا بــه چشــم میخــورد
کــه بنظرمیرســد یــک رشــد مشــارکتی بیــن تصمیــم
گیــران بــا دانشــگاهیان و جامعــه عمــوم وجــود دارد
کــه درک خدمــات اکوسیســتمی را میتوانــد تــا ســطح
ملــی توســعه دهــد .تمرکــز بــر روی نگرانیهــای محیــط
زیســت بــا برنامــه ریزیهــای توســعهای از دیــدگاه

خدمــات اکوسیســتمی بــر اســاس مــوارد و روشهــای
موجــود در ایــن زمینــه میتوانــد اساســی بــرای برنامــه
ریزیهــای جامعتــر و یکپارچهتــر در ایــن زمینــه
باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن فراینــد بایــد توســط
تحقیقــات بیــن رشــتهای بــه منظــور افزایــش درک
چالشهــای پیچیــده اجتماعی-محیطــی ،ســاده ســازی
نتایــج تحقیقــات بــرای بــاال بــردن آگاهــی در میــان
برنامــه ریــزان توســعه در ســطوح مختلــف در مــورد
اهمیــت خدمــات اکوسیســتمی ،و ســپس تســهیل یــک
رونــد متذکــره چنــد ذینفــع بــه برنامــه ریــزی توســعهای
منتهــی شــود.
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