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 منتخب، با استفاده از چارچوب یستمیخدمات اکوس یعرضه و تقاضا یابیارز

 یرانا یشیآما 4جامع در منطقة 
 

 زادهیل، حسن اسماعیناندینغمه مبرقع ،مهرداد کاشف

 
 یرانتهران، ا ی،بهشت یددانشگاه شه یطی،پژوهشکده علوم مح یط،مح یو طراح یزیربرنامهگروه 

 
 00/00/0420 تاریخ پذیرش:                                             02/02/0420 :دریافت تاریخ

 

 چکیده

 چارچوب ائهار رونیا زا های اخیر گسستگی شدید بین انسان با محیط زیست، باعث ناپایداری در ارائه خدمات اکوسیستمی شده است.در ده

 پایداری به ککممنظور بهاکولوژیک -ی اجتماعیهاشبکهمبتنی بر  یستمیخدمات اکوس یعرضه و تقاضا ةرابط یانب یمناسب برا یمفهوم

رویکرد هدف این مطالعه ارائة چارچوب مفهومی جدید برای عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی مبتنی بر  است. ضروری محیطی

و تعیین نسبت عرضه و تقاضای جامع خدمات اکوسسیستمی نگهداشت خاک، تولید آب سطحی، تولید غذا و ذخیرة کربن منطقة  میاکوسیست

دراین راستا با روش فرا ترکیب، مدل مفهومی جدیدی پیشنهاد و سپس تحلیل فضایی خدمات اکوسیستمی چهارگانه  آمایش ایران بود. 2

ویژه خدمات اکوسیستمی تولید آب نتایج نشان داد که ناهمگونی فضایی زیادی از بعد عرضه و تقاضای در هر چهار خدمت به شد.انجام 

درصد منطقه با کسری خدمات  04حدود سطحی و تولید غذا وجود دارد. براساس ارزیابی نسبت عرضه و تقاضای جامع خدمات اکوسیستمی 

، که عمدتدً در بخشی از زاگرس میانی قرار دارد و دارای بیشترین میزان تولید استد دارای مازاد خدمات درص 6فقط اکوسیستمی مواجه استو 

ازی رویکرد سجریان منظوربه واقع در ة بقای اکولوژیک منطقه خواهد بود.کنندنیتضمآب، ذخیرة کربن و کمترین فرسایش خاک است که 

رای ب نقاط کانونی خدمات اکوسیستمی از طریق تعیین نسبت عرضه و تقاضای جامع، دنفضایی، مشخص نمو یزیربرنامهاکوسیستمی در 

 .استگیران حائز اهمیت اتخاذ تصمیمات مناسب توسط تصمیم
 

 یکاکولوژ-ی، شبکه اجتماع یستمیاکوس یطی،مح یداریپا یستمی،خدمات اکوس یعرضه و تقاضا :واژگان یدکل
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
  نویسنده مسئولh_esmaeilzadeh@sbu.ac.ir      



 1041 زمستان ،محیط زیست ساحلی و دریایی ویژه نامه ،57 دوره طبیعی، زیست محیط 

 872صفحه 

 مقدمه

 ةیرویب ةتوسع لیدلبه ستیز طیروز افزون مح بیتخر

 یتمسیخدمات اکوس یداریو پا حفظ بر یانسان یهاتیفعال

 ,.Arowolo et al) داشته است ینامطلوب اثرات نیسرزم

2018; Almenar et al., 2021 .)نیا ةعمد لیاز دال یکی 

 نیسرزم در تیو فعال تیاستقرار جمع مطلوبنا یالگوامر 

 ییافض یزیربرنامه در یداریپاابعاد  به یتوجهکم علتبه

 انسان درست یبرداربهره مفهوم به یطیمح یداریپا. است

 نیاز سرزم یبرداربهره توازن یبرقرارمنظور به عتیاز طب

 ,.Manderscheid, 2012; Gustafsson et al) است

برنامه در یستمیاکوس تیریرو توجه به مدنی(. از ا2019

 تیریمد .دینمایم ریپذامکان را داریپا ةتحقق توسع ها،یزیر

 خدمات قیتلف در ثرؤم ییهاروش جادیبر ا یستمیاکوس

 لتعاد به دنیرس یبرا یانسان یازهاین و یستمیاکوس

 ,.Fu et al) دارد تمرکز انسان رفاه بهبود و کیاکولوژ

لزوم پرداختن  ،یجهان یهاچارچوب لیدل نیهمبه .(2020

 خدمات بر محورعتیطب و یانسان یهادهیبه اثرات پد

 اندنموده برجسته را انسان رفاه و( 1ESs) ستمیاکوس

(Maron et al., 2017).  خدمات از استفادهدرواقع 

 یندهایرآف بهبود یبرا یعال فرصت کی عنوانبه ستمیاکوس

 ;Geneletti, 2015) شودیم شناخته یریگمیتصم

Mascarenhas et al., 2015 .)یزیربرنامه ،اساس نیبرا 

 دیاب داریپا ةتوسع به یابیدست جهت نیزم تیریمد و ییفضا

خدمات  ةارائ ی(کانون نقاطی )در انطباق با مناطق اصل

 Deng) باشد یعیطب یهاهیسرمااز  تیحما یبرا ستمیاکوس

et al., 2016; Chen et al., 2019نکهیا رغمی(. عل 

 از تیحما یبرا ستمیاکوس خدمات کردیرو لیپتانس

 و یزیربرنامه اسناد یةته در یراهبرد ماتیتصم

 هافتی شیافزا یعلم یکارها در سرعت به یاستگذاریس

(Cortinovis and Geneletti, 2018 اما )حداکثربه لیتما 

 ةبا توسع یستمیاز خدمات اکوس یبرخ ةعرض رساندن

 ت،خدما ریسا یکسر دیعالوه برتشد یانسان یهاتیفعال

                                                      
1Ecosystem services 

 یستمیاکوس خدمات ناخواسته یمنف یهمکنش شیافزا باعث

ه و انطباق عرض یابیارز بر تمرکز لیدل نیهمبه. است شده

 هاآن یهمکنشروابط  و یستمیاکوس خدمات یتقاضا

 در یبزرگ یهاشرفتیپ نهیزم نیا در .است افتهی شیافزا

 خدماتعرضه و تقاضا  یسازیو کم یسازنقشه ةنیزم

 Burkhard et) گرفته انجام گذشته ةده در یستمیاکوس

al., 2012; Wolf et al., 2014; Nikodinoska et al., 

 واندتیاست که تقابل عرضه و تقاضا م نیا فرض و( 2017

را  یعیاز منابع طب داریناپا ةاستفاد جهیو در نت هاتعادل عدم

 تقاضای و عرضه یابیارز یاصل مشکالت از. سازد انینما

 ا،عملکرده نیب واضح فیتعر مشکل ستم،یاکوس خدمات

 Haines-Young)د باشیم هاستمیاکوس منافع و خدمات

and Potschin,2010; Burkhard et al., 2010; de 

Groot et al., 2010) . الگوهای متفاوتی برای ارتباط عرضه

و تقاضا خدمات اکوسیستمی تاکنون ارائه شده که هر کدام 

اند ابعادی را در این رابطه مد نظر قرار داده

(Geijzendorffer et al., 2015; Syrbe and 

Grunewald, 2017; Boerema et al., 2018.) 

Burkhard ( 7417و همکاران )یمفهوم چارچوب 

و  یستمیخدمات اکوس کیاکولوژ یکپارچگی ةدهندارتباط

 ارائه نمودند. خدمات یبراساس عرضه و تقاضارا رفاه بشر 

 یمستیاکوس خدمات ةعرضچارچوب،  نیدر ا فیتعر براساس

 گروه ارائه برای نیمع ةمنطق کی تیظرف از است عبارت

 یزمان ةدور در یستمیخدمات اکوس و کاالها از یمشخص

 Geijzendorffer(.Burkhard et al., 2012) است نیمع

 ءجز پنج از متشکل یلیتحل چارچوب ،(7417) همکاران و

 نیا یهاهیکه پا دادند ارائه را ES یتقاضا و عرضه مرتبط

 تهافیتوسعه یهاچارچوب مبنای بر تقاضا و عرضه چارچوب

 ;Haines-Young and Potschin,2010) نیشیپ

Burkhard et al., 2010) د. براساس این چارچوب باشیم

جز اصلی عالقه، تقاضا، تعادل، عرضه مدیریت شده و  7

 ,.Geijzendorffer et alشود )عرضه بالقوه را شامل می
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2015.)Boerema  آبشار کی (7410)همکاران  و ES 

 Potschin andی )مدل آبشار اساس برشده اصالح

Haines-Young, 2011)  آن  براساسارائه نمودند که

 یتماعاج-یاقتصاد ستمیدو س نیدر ب یستمیخدمات اکوس

 .(Boerema et al., 2018) قرار دارد کیاکولوژ ستمیو س

 از یریگبهره خصوص در زین یمختلف یهاپژوهشهمچنین 

 تیریدر مد یستمیخدمات اکوس یتقاضا و عرضه یابیارز

 کیاکولوژ یعملکرد مناطق نییتع مانند نیسرزم ةنیبه

(al., 2020 Fu et) نییتع با کیاکولوژ مناطق تیریمد ای و 

 ,.Chen et al) حفاظت و اتصال ،یبازساز م،یترم مناطق

 مناطق تیریمد مطالعات هرچند( انجام گرفته است. 2019

 مستیاکوس خدمات یتقاضا و عرضه براساس کیاکولوژ

 ,.de Groot et al., 2010; Haase et al) است اندک

2015; Xu et al., 2019 )نیدر ا شتریب قیبه تحق ازیو ن 

 تیوضع یقیجامع و تلف یابیارز ویژه در خصوصبه نهیزم

 Feng et al., 2017; Chenوجود دارد ) یعرضه وتقاضا

et al., 2019; Wang et al., 2019.)  تحقیقات متعددی

در ایران درخصوص ارزیابی خدمات اکوسیستمی در ایران 

در  (7474) و همکاران Jafarzadehانجام شده است. 

پژوهشی میزان آب سطحی تولیدی در منطقة زاگرس را 

مترمکعب در هر هکتار در سال برآورد کردند  7674حدود 

(Jafarzadeh et al., 2020 همچنین در تحقیقی که .)

(  انجام شد میزان کربن 7474و همکاران )  Lahijiتوسط 

تن درهکتار در  7طور متوسط ذخیره شده درهر هکتار را به

 ,.Lahiji et al مناطق جنگلی شمال ایران اعالم نمود )

م و هایی از جمله اقلیطور کلی تغییرات در پیشرانبه (.2020

واند در ناهمگونی فضایی خدمات تکاربری اراضی می

رو (. از اینTurner et al., 2012) اکوسیستمی مؤثر باشد

 ستمیاکوس خدمات ییشناسا تیاهم بر یگریپژوهشگران د

 داشتند دیکأت یاراض یکاربر یالگوها با هاآن ةرابط و

(Nelson et al., 2009; He et al., 2016 .)عنوانبه 

 به نیزم صیتخص( 7474) همکاران و  Mirghaed نمونه

 ماتخد ةعرض قیتلف براساس را مختلف یاراض یهایکاربر

 دنمودن نییتع یاراض تناسب نییتع و یستمیاکوس

(Mirghaed et al., 2020در حال حاضر .)، اتقیتحق شتریب 

نه صورت جداگابه یستمیخدمات اکوس ةعرض یسازیکم بر

 ةنیبه تیریمد با مرتبط یهایریگ میو استفاده از آن در تصم

ارائه مدل مفهومی عرضه و  رواز این. دارد اشاره نیسرزم

تقاضای خدمات اکوسیستمی که به ابعاد اجتماعی و 

أکید ت عتیانسان و طب وندیپ یمنظور برقراربهاکولوژیک 

 یهاروشاز  یریگبهره و ال استوهمچنان مورد س نماید

 یستمیاکوس جامع یتقاضا و عرضه براساس یقیتلف یابیارز

 . دسرینظر مبه یها ضرورستمیاکوس عملکرد شناخت جهت

 و اکوسیستمی خدمات و تقاضای عرضه میزان تعیین

خدمات  یحسابدار یریبکارگ و همچنین هاآن گذاریارزش

 ورهاکشاز  برخیمورد توجه  یمل یهادر حساب یستمیاکوس

 La Notte etاست ) بوده اروپا اتحادیه کشورهای ویژهبه

al., 2017)یسند مل یژهواسناد فرداست به در یزن یرانا . در 

حاظ و ل یستمیخدمات اکوس یگذاربر ارزش ینسرزم یشآما

ملی  یهاها و حسابطرح یاقتصاد یابیکردن آن در ارز

آمایش ایران با  2منطقة  .است شده تأکید( 141 سیاست)

وهستان شامل دریا، کتنوع اکوسیستمی، اقلیمی و جغرافیایی 

رود و کویر و قرار گرفتن دوحوضة آبریز اصلی کارون و زاینده

در آن، عرضة کننده خدمات اکوسیستمی متنوعی در کشور 

های محیط ها، وجود چالشرغم این قابلیتباشد. علیمی

ویژه بحران کمبود آب منطقه را در معرض خطراتی زیستی به

اصلی ال وسار داده است. از جمله مهاجر فرصتی شدید قر

این است که توسعه در این منطقه چگونه باید مبتنی بر 

رویکرد اکوسیستمی باشد تا پایداری محیطی محقق گردد. 

های داغ ارائة خدمات در گام اول شناسایی کانون

تواند راهنمای مناسبی برای شناخت اکوسیستمی می

طقه با ویژگی رو این مناز این های مستعد توسعه باشد.پهنه

ای برای مطالعة موردی این پژوهش عنوان منطقهخاص به

رائة اپژوهش حاضر با هدف  بیترتدینبدر نظر گرفته شد. 

چارچوب مفهومی برای عرضه و تقاضای خدمات 

نسبت عرضه و تقاضای خدمات  اکوسیستمی و تعیین
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اکوسیستم جامع ذخیرة کربن، نگهداشت خاک، تولید آب 

سبت دنبال تعیین نقاط کانونی نسطحی و تولید غذا منطقه به

عرضه به تقاضای خدمات اکوسیستمی برای تعیین ظرفیت 

ا و هتواند برای سیاستگذاریبرد محیطی است. این امر می

ه ای کباشد به گونههای آینده درمنطقه مفید ریزیبرنامه

حرکت به سمت توسعة فضایی پایدار را که مؤلفه انسانی و 

 گیرد را تضمین نماید.راستا در نظر میمؤلفه طبیعی هم

 

 مواد و روش ها

عالی آمایش براساس مصوبه شورای :مطالعه مورد ةمنطق

منطقة آمایشی تقسیم شده است. منطقة  9سرزمین، ایران به 

کیلومتر مربع مساحت  105226مساحت  آمایش ایران با 2

درصد کل کشور ( شامل سه استان اصفهان، چهار  7/11)

(. کل جمعیت 1محال و بختیاری و خوزستان است )شکل 

درصد کل  6/17نفر ) 14559177حدود 1997منطقه در سال 

 2757کشور( و میانگین تولید ناخالص داخلی در این دوره، 

از کل کشور( بوده است. دو  درصد 91هزار میلیارد ریال )

رود در این منطقه واقع حوضة آبریز اصلی کارون و زاینده

و دارای تنوع اقلیمی، زیستی و فرهنگی باال با  اندشده

جنگل، مرتع، تاالب، کشاورزی و  های متنوعاکوسیستم

 ,Plan and Budget Organizationدریایی است )

 ر استان خوزستان در(. تفاوت ارتفاعی منطقه از صفر د2020

متر در استان چهار محال و  2777حاشیة خلیج فارس تا 

شش باشد. ترکیب پوترین مکان در ایران میبختیاری مرتفع

 62/4درصد مرتع،  74درصد جنگل،  6/9اراضی آن شامل 

های درصد زمین 6/19درصد بایر،  9/91درصد سطوح آبی، 

است  درصد مناطق انسان ساخت 06/4کشاورزی و 

(Evaluation of Land Use/Land Cover Changes 

in Iran, 2020.) 

بررسی ابتدا  مطالعههدف اصلی این  :چارچوب پژوهش

خصوص چارچوب در  گرفتهمند مطالعات صورت نظام

مفهومی عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی و ارائه یک 

این راستا از روش فراترکیب در  باشد.چارچوب یکپارچه می

س طوری که پبه ،ها استفاده شدای تحلیل نتایج پژوهشبر

از اجرای مراحل مختلف این روش در نهایت یک چارچوب 

 فراترکیب در مقایسه با رویکرد فراتحلیل مناسب ارائه گردید.

هـای کمـی ادبیات موضوع و رویکردهای کمی که بر داده

 همتمرکز بر مطالعـات کیفـی اسـت و بـ ،آماری تکیه دارد

ترجمـة مطالعات کیفی به یکدیگر و فهم عمیق پژوهشگر 

 ترکیبی یهاروش با یبررس(. Zimmer, 2006گردد )برمی

 ندباش داشته را( عمل و نظریهمحور )دانش رویکرد توانندیم

 و هایتوضع ها،یدگاهد متفاوت، یهانگرش به آن در که

 هاییبررس به مربوط نکات همیشه و شودیم توجه هایگاهجا

 ,.Johnson et al) گیردیم قرار توجه مورد کمی و کیفی

 
 رانیا شیآما 4 ةمنطق ،مورد مطالعه ةمنطق -0شکل 
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ی جامع خدمات و تقاضانسبت عرضه  در ادامه (.2007

 (.7شکل ) اکوسیستمی منطقه طی دو مرحله تعیین شد

کمی سازی عرضه و تقاضای خدمات : اول مرحله

وان عنعدم تطابق خدمات اکوسیستمی بهاکوسیستمی: 

تعریف  ESتفاوت در کیفیت یا کمیت بین عرضه و تقاضای 

شود. این تعریف نزدیک به تعریفی است که توسط می

Villamagnaet ( استفاده شده استVillamagna et al., 

(. ظرفیت خدمات اکوسیستمی، توانایی اکوسیستم 2013

 ، فیزیکیزیست یاتبرای ارائه خدمات بر اساس خصوص

.Daily et al ,شرایط اجتماعی و محیط زیستی است )

., et alEgoh ; 2009 .,et al van Oudenhoven2008; 

(. در این مرحله در دو بخش ابتدا عرضه و تقاضای 2011

ها با سازی شد سپس عدم تطابقخدمات اکوسیستمی کمی

امع، جمحاسبة نسبت عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی 

تعیین شد. براساس رویکرد این پژوهش که سعی بر تعیین 

عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستم با دقت نسبتاً باال دارد، 

و  9.0.4)نسخة  7InVEST افزارهایی مانند بسته نرمازمدل

  ARC GISافزارهای سیستم اطالعات جغرافیای مانندنرم

فشارهای های و ( استفاده شد. براساس چالش0,14)نسخة 

حاصل از آن بر خدمات اکوسیستمی در منطقه در گام 

سازی و تهیة نقشة خدمات چندگانه اکوسیستم از بسته مدل

نگهداشت خاک، عملکرد آب،  InVEST3.8افزاری نرم

 تولید غذا و ذخیرة کربن استفاده شد. 

 کربن خدمت اکوسیستمی ذخیره

                                                      
2Integrated Valuation of Ecosystem Services and 

Tradeoffs 

توده و ها. با ذخیرة کربن در چوب، زیاکوسیستم عرضه:

کنند. را خارج از اتمسفر حفظ می 2COها خاک، اکوسیستم

افزار کربن در نرم ةریذخ زانیم نییمنظور تعبه

InVEST3.8.0، هریذخ منبع پنج در یخشک کربن ةریذخ 

 ریسا( 2 خاک( 9 ینیرزمیز تودةزی( 7 ینیروزم تودةزی( 1

 یبررس( HWPs) 9شده برداشت یچوب داتیتول( 7 و یآل ةماد

از  یکربن خشک ةریذخ زانیکربن، م ةری. در مدل ذخشودیم

 (. Sharp et al., 2018) دیآیدست مبه 1 ةرابط

 1رابطة 

Cxt = Cpxt + ∑ Axjt(Caj + Cbj + Csj + Coj)´                            

J

j=1

 

مورد  کسلیدر پ شده رهیکربن ذخ: Cxtرابطه،  نیا در

 دهش رهیاست که برابر با مجموع کربن ذخ tدر زمان  یبررس

است که  ´𝐂𝐚𝐣´𝐂𝐛𝐣´𝐂𝐬𝐣 و´𝐂𝐨𝐣کربن رهیدر منابع ذخ

 ةتودزی ،ینیروزم تودةزیمرده،  یآل ةشامل ماد بیترتبه

یطورهاست، ب یاراض یکاربر کیو خاک به تفک ینیرزمیز

 ةموجود در منطق یاراض یانواع کاربر ةدهندنشان: J که

در  یاراض یمساحت کاربر: 𝐀𝐱𝐣𝐭مورد مطالعه است و 

 HWPsکربن در  ةریذخ: 𝐂𝐩𝐱𝐭است.   tدر زمان x کسلیپ

طح س یباال ةزند یاهیاز تمام مواد گ ینیروزم تودةزیاست. 

. شودیم لیدرخت( تشک ةخاک )برگ، شاخه، پوست و تن

 ینیزمرو تودةزی ةشیر یهاستمیس شامل ینیرزمیز تودةزی

 2خاک یآل کربن به مربوط خاک در کربن ةریذخ. است

(SOC )است (Sharp et al., 2014). 

3Harvested Wood Products 
4Soil Organic Carbon 

 
 جامع خدمات اکوسیستمی منطقهعرضه و تقاضای  مراحل تعیین نسبت -0شکل 
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 چوب، برداشت واسطهبه اراضی کاربری تغییر تقاضا:

 ابلق مقادیر سوزیآتش و کشاورزی برای زمین تراشیپاک

 منتشر را خشکی شدة ذخیره کربن از توجهی

در این  Pachauri and Reisinger, 2007).کند)می

های فعالیت مطالعه براساس میزان سوخت مصرفی

و مصارف خانگی سوخت شهری و ، صنعتی کشاورزی

ن، . بنابرایمیزان انتشار کربن محاسبه گردید روستایی

محاسبه  7صورت رابطة توان براساس خروجی کربن را می

  (.Chen et al., 2019کرد )

 7رابطة 

𝐷𝐶𝑅 = ∑ 𝐷𝑖 = ∑ 𝐶𝑖𝑏𝑖 

DCR ،مقدار کل خروجی کربن :Di مقدار خروجی کربن :

: bi: مقدار هر منبع کربن و Ciاز انواع مختلف منابع کربن، 

 .ضریب انتشار کربن هر یک است

 خاک نگهداشت اکوسیستمی خدمت

 یستمیخدمت اکوس کیعنوان به 7نگهداشت خاکعرضه: 

در حفظ خاک اشاره دارد که در کل  هاستمیبه توان اکوس

خاک  شیفرسا تیو قابل یتوپوگراف ،یاهیاز پوشش گ یتابع

مکانی خدمت  ةنقش هیته ی. برا(Sharp et al., 2014) است

 InVEST( از مدل SR) خاک نگهداشت اکوسیستمی

 ةرابط قیعنوان ظرفیت اکوسیستم در حفظ خاک از طربه

 .شودیاستفاده م زیر
Soil Retention=RKLS-USLE 

USLE : پتانسیل کل هدررفت خاک است که توسط

USLE شودمعادله محاسبه می (Sharp et al., 2014). 

 رفت هدر جهانی ةمعادل از ابزار در خاک نگهداشت مدل

شود می استفاده 9 ةرابط طبق( USLE) خاک

(Wischmeier and Smith, 1978:)  

 9رابطة 

USLE𝐢 = (R . K . L . S . C . P)i 
 پذیری: فاکتور فرسایش Kباران، گیفرسایند: R دراین رابطه

: فاکتور مدیریت C: فاکتور گرادیان طول شیب، LSخاک، 

                                                      
5Water Yield 

پتانسیل هدر :  RKLSاعمال مدیریتی است.: Pمحصول و 

 یهاداده .باشدمی Cو  Pرفت خاک بدون احتساب دو فاکتور 

باران،  یندگیمدل که شامل فرسا نیا ازین مورد

اع ارتف یرقوم یةال ،یاراض یخاک، کاربر یریپذشیفرسا

 مرز مورد ةدر محدود یرستر لیصورت فابه که باشندیم

 نیو فاکتور پوشش زم یاتیفاکتور عملهمراه بهمطالعه 

 افزاربه نرمی( درقالب جدول اراض یکاربر )براساس

InVEST شوندیم یمعرف. IC  وk هستند که یثابت ریمقاد 

نیز و ثابت بروس  0/4و برابر  شوندیم یتوسط کاربر معرف

 دند.در نظر گرفته ش 9افزار نرم نیدر ا

 که خاک رفتن دست از شدت ،حداکثر خاک شیفرساتقاضا: 

 هم هنوز کهیدرحال شود، حفظ نیزم توسط تواندیم

 حفظ را نیزم یوربهره و خاک مدتیطوالن یزیحاصلخ

 کنترل به ازین (.Stefano and Ferro, 2016) کندیم

 ثرا در خاک یاحتمال رفتن نیب از لیدلبه خاک شیفرسا

 La Notte) است مطرح تقاضا عنوانبه باد و آب شیفرسا

et al., 2017.) براساس خاک مجاز شیفرسا مطالعه نیا در 

 عنوانبه منابع یبررس براساس خاک عمق و یاراض یکاربر

 ;Akbarzadeh et al., 2016) دیگرد نییتع تقاضا

Sokouti Oskoee and Arabkhedri, 2018.) براساس 

 شیرساف یبرا تقاضا مجاز، شیفرسا با یدرمناطق یبندطبقه

 .است شتریب خاک

 تولید آب سطحی یستمیاکوس خدمت

 دیعبارت است از حجم آب تول 6آب تولید آب سطحی :عرضه

سازگانی است خدمت بوم کیعنوان به هیناح کیشده در 

(Sharp et al., 2014).  ةبستدر  آبعملکرد مدل 

 دیاستوار است و تول کویبود یمنحن بر InVEST افزارینرم

 .شودیمحاسبه م 2ة آب ساالنه از رابط

 2رابطة 

𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝑥) = (1 −
𝐴𝐸𝑇(𝑥)

𝑃 (𝑥)
) . 𝑃(𝑥)   

و  x کسلیپ یبرا یو تعرق ساالنه واقع ریتبخ: AETکه 

P(x) :هایستگاهیبارش ساالنه است. با توجه به ا 

6Water Yield 
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 با متوسط یرستر یةال کیموجود در منطقه  یسنجباران

رق مرجع و تع ریتبخ نییتع ی. براشودمی هیبارش ساالنه ته

 Hargreaves andشود )میاصالح شده استفاده  ةاز معادل

Samafni,1982.) 

بیانگر  های مختلفمیزان مصرف آب در بخش تقاضا:

باشد. این مصرف عمدتاً شامل آب خانگی تقاضای آب می

شهری و روستایی، آب کشاورزی، آب صنعتی و آب 

محاسبه می شود  7اکولوژیک است و به صورت رابطة 

(Chen et al., 2019). 

 7رابطة 

DWY،میزان مصرف کل آب ::Durban and rural 

: تقاضا Dagrمیزان مصرف آب خانگی شهری و روستایی، 

: تقاضای Deco: تقاضای آب صنعتی و Dinآب کشاورزی، 

 آب اکولوژیک است.

  غذا خدمت اکوسیستمی تولید

عملکرد تولید محصول کشاورزی در واحد سطح عرضه: 

 گیرد و باعنوان عرضة تولید غذا مورد استفاده قرار میبه

 نی. از اباشدهای مختلفی قابل محاسبه میاستفاده از مدل

 یمحصول کشاورز دیبه مدل تول توانیها مه از مدلدست

محصول  دیتول مدل اشاره کرد. InVESTافزار نرم ةبست

از  ی، برآوردInVEST3.8.0 یافزارنرم ةدربست یکشاورز

نظر را  مورد ةدر منطق یعملکرد محصوالت کشاورز

افزار به نرم نیدر ا یساز. مدلدهدینشان م یصورت کمبه

 میتقس ونیرگرس یسازو مدل یدرصد ةدو مدل محاسب

دراین مطالعه تولید  (.Monfreda et al., 2008) شودیم

 عنوان تولید محصول کشاورزی منطقه تعیین شد.گندم به

براساس تعریف تقاضا تولید غذا، میزان تولید برداشت تقاضا: 

 Laباشد )شدة مورد انتظار یا مطلوب )تن/هکتار/سال( می

Notte et al., 2017ترین غله در رژیم غذایی (.گندم اصلی

رو میزان مصرف گندم در واحد باشد، از اینمردم منطقه می

(. 6عنوان تقاضای اصلی غذا محاسبه گردید )رابطة سطح به

مصرف گندم ساکنان شهری و روستایی بر اساس تراکم 

 Yang etشود )جمعیت و سرانه مصرف گندم محاسبه می

al., 2012.) 

 6 رابطة

DGY=Denpop×Peru+Denpop×Perr 
عنوان تقاضای غذا است، : تقاضای تولید گندم بهDGYکه 

Denpop ،تراکم جمعیت :Peru سرانة مصرف دانه در شهر :

: سرانة مصرف گندم در مناطق روستایی است. Perrو 

Denpop×Peru  تقاضا برای تولید گندم برای ساکنان شهر

ولید گندم برای ساکنان : تقاضا برای تDenpop× Perrو 

 روستا است.

 سبتناکوسیستمی:  خدمات جامع وتقاضای عرضه نسبت

 ةعرض ةدهند( نشانESDR) کیاکولوژ یعرضه و تقاضا

و مازاد عرضه و  یانسان و کسر یازهاین یبرا ES یواقع

 نییتع از پس(. Li et al., 2016) است یستمیخدمات اکوس

 یرداربو نقشه یستمیاکوس خدمات یتقاضا و عرضه زانیم

 را نیسرزم یستمیاکوس خدمات تقاضا و عرضه نسبت ها،آن

 5 رابطة. است شده یسازنقشه و محاسبه نیسرزم ةپهن در

 مورد یستمیاکوس خدمات یتقاضا و عرضه نرخ نییتع روش

 (.Li et al., 2016) دهدیم نشان را استفاده

 5رابطة 

ESDR =
S − D

(Smax + Dmax)/2
 

:S,D یم یستمیاکوس خدمت کی یتقاضا و عرضه انگریب-

 هبیشین یتقاضا و عرضه انگریب: Dmax و Smaxو. باشند

: ESDRمثبت  مقدار. باشدیم یستمیاکوس خدمت کی یبرا

تعادل عرضه  ةدهند، مقدار صفر نشانESدهنده مازاد نشان

نشان  ی( و مقدار منفیبردار)توازن در بهره و تقاضا است

 اما پس .کندیتقاضا را برآورده نم زانیکه عرضه، م دهدیم

 از کدام هر برای (ESDRتقاضای ) و عرضه نسبت تعیین از

صورت مجزا، بدون درنظر گرفتن خدمات اکوسیستمی به

امع ج یعرضه و تقاضا ضریب اهمیت برای هرخدمت، نسبت

(CESDR براساس رابطة )گردد. تعیین می 0 

 0رابطة 

CESDR = 1/n ∑ ESDRi

n

i

 

CESDR: امعج یستمیاکوس خدمت تقاضا به عرضه نسبت  
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ESDRیستمی: نسبت عرضه به تقاضا خدمت اکوس iام  

با توجه به اینکه یکی  و پردازش اطالعات: یآورجمع

سازی خدمات از اهداف این پژوهش استخراج و مدل

اکوسیستمی با بیشترین دقت و کمترین خطا است. از این رو 

تعیین این کیفیت خروجی  های ورودی نقش مهمی درداده

ی های پایه از کاربرعنوان نقشهدارند. برای کاربری اراضی به

( استفاده 1990ها و مراتع ایران سال )اراضی سازمان جنگل

 Evaluation of Land Use/Land Coverشد )

Changes in Iran, 2020). های ماهواره و براساس داده

های تدقیق شد. سایر اطالعات مانند داده Modisهای 

اقلیمی نیز با استفاده از پوشش حداکثری اطالعات شرکت 

تهیه  1999مدیریت منابع آب و سازمان هواشناسی، سال 

 ,Iran Meteorological Organizationشده است )

(. برای منابع اطالعاتی در زمینة عمق خاک، بافت 2020

مجموعه داده های خاک از خاک، تراکم خاک و فرسایش 

Soilgrids دادة .منطقه استفاده شدDEM از سایتUSGS  

اطالعات در خصوص عملکرد غالت و میزان  .شد دریافت

مصرف غالت از آمارنامة وزارت جهاد کشاورزی سال 

 ,Ministry of Agriculture- Jahadدریافت شد )1990

زارش های های گ(. سایر اطالعات منطقه از منابع داده2019

 Planایران کسب شد ) 1999آمایش  ملی و استانی سال 

and Budget Organization, 2020.) 

 

 نتایج

چارچوب  براساس بررسی فراتحلیل،چارچوب مفهومی: 

ور منظپژوهش به نیا یشنهادیپ یتقاضا وعرضه  یمفهوم

 درموجود  یهاکه به چارچوب ییمرتفع نمودن نقدها

در قالب  یستمیخدمات اکوس یتقاضا وعرضه  خصوص

(. 9ارائه شده است )شکل کیاکولوژ-یشبکه اجتماع

خدمات  یعرضه و تقاضا یشنهادیپ یلیتحل چارچوب

و  یتمسیخدمات اکوس یبر مدل آبشار یمبتن یستمیاکوس

توسط  یشنهادیپ یقبل یهاچارچوب لیمنظور تکمبه

 لقوهبا انیجر بر تمرکز هب مدل نیامحققان ارائه شده است. 

 هانایجر نیا رایز. دارد دیکأت یستمیاکوس خدمات یواقع و

 یستمیو مصرف خدمات اکوس تقاضا وعرضه  زانیبر م

 یاعرضه و تقاض یشنهادیپ یلیتحل چارچوب اثرگذار است.

خدمات  یبر مدل آبشار یمبتن یستمیخدمات اکوس

 یشنهادیپ یقبل یهاچارچوب لیمنظور تکمو به یستمیاکوس

 انیجر بر تمرکز با مدل نیاتوسط محققان ارائه شده است. 

 نیا رایز دارد دیکأت یستمیاکوس خدمات یواقع و بالقوه

و مصرف خدمات  تقاضا وعرضه  زانیبر م هاانیجر

 هاانیرج نیاثرگذار است. بدون در نظر گرفتن ا یستمیاکوس

 صورتبه یستمیخدمات اکوس یتقاضا وعرضه  یابیارز

 در کمتر گذشته یهامدل در که باشدینم ریپذامکانکامل 

 یهاتمسیس گرفتن نظر در یطرف از. است نشده گرفته نظر

 و کیاکولوژ یهاشبکه قالب در یاجتماع و یاقتصاد

ن انسا یهاشبکه که دهدیم نشان را تیواقع نیا یاجتماع

 لیلمهم تح نیاست. ا کیاکولوژ یهاشبکهاز  یساخت بخش

 یاهرا در قالب شبکه یستمیخدمات اکوس یتقاضا وعرضه 

خدمات  ةعرض لیپتانس زانی. مدینمایم ریپذامکان ینیسرزم

 تیبالقوه حاصل از خصوص انیجر ریتحت تأث یستمیاکوس

 روین ةنددکنیمخزن برق که تول کی ماننداست.  یستمیاکوس

 کننده برقرارکه ارتباط مخزن و ابزار مصرف یاست تا زمان

 ةرو عرضنیاز ا .ابدیینم انیجر روین یواقع ةنشود عرض

حاصل از اثر  یستمیخدمات اکوس ةشده، عرض تیریمد

ر ب یتوسط واحد اقتصاد یستمیخدمات اکوس یتقاضا

 یعنو بهخواهد بود.  یستمیعرضه خدمات اکوس لیپتانس

 خدمات ةعرض از یستمیاکوس خدمات یواقع انیجر

 احدوبه یستمیاکوس واحد در شده تیریمد یستمیاکوس

 نی. در بباشدیم مطرح خدمت نیا مصرف عنوانبه یاقتصاد

ده برآورد نش یتقاضا ،یستمیتقاضا و مصرف خدمات اکوس

واحد  یبرا ،نشده تأمین یستمیخدمات اکوس زانیکه م

 از یمقدار شامل بالقوه خدمات. ردیگیشکل م یاقتصاد

 داریاپ یهاوهیش به توانندیم که است یستمیاکوس خدمات

 و یاراض یکاربر یجار تیوضع اساس بر خاص مناطق در

 وردم و شوند داده توسعه یستمیاکوس طیشرا و هایژگیو
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 (.Burkard and Maes, 2017) رندیگ قرار استفاده

ج در امکان استنتا یستمیاکوس ییتنهابه یواقع یهاانیجر

. اگر کندیها را فراهم نماز اکوسیستم داریمورد استفاده پا

 هیرویب یبرداربالقوه باشد بهره انیاز جر شتریب یواقع انیجر

شد.  خواهد یداریکه منجر به ناپا ردیگینامتوازن صورت م ای

قرار  یبرداراز حد مورد بهره شیها باغلب اکوسیستم

بر اساس  توانیاغلب نم زین لیدل نیهمو به رندیگیم

 یابیرا ارز هاآن یستمیاز خدمات اکوس یواقع یبرداربهره

 حیشرآزمودن و ت یبرا یشتریمطالعات ب دیبا بنابرایننمود. 

 تا شود ها انجاماکوسیستم تیظرف و تیوضع یهاحساب

 La) ردک ثبت را یستمیاکوس خدمات از داریپا ةاستفاد بتوان

Notte et al., 2017) .به  توجه چارچوب، نیا یایمزا از

و  یمستیعرضه و تقاضا خدمات اکوس میمفاه قیدق فیتعر

است  یندیخدمات و فرآ یواقعو بالقوه  انیدر نظر گرفتن جر

 .(9باشد )شکل، میآن نقش دارد جادیکه در ا

 اند از:چارچوب عبارت نیا یاصل اجزاء

 یردو عملک یساختار یهاسنجه :ستمیاکوس اتیخصوص

 ارائه یبرا هاستمیاکوس بالقوه یهاتیقابل یابیارز یرا برا

 یینمونه، ساختار غذا یخدمات )برا زانیم نییخدمات و تع

 ,.Maes et al)می دهد ( مورد استفاده قرارانیجوامع آبز

2013.) 

 یدماتخ تینوع و کمبیانگر  :یستمیاکوس خدمات ةعرض

 .شودیمارائه  تمیساکوس لیو پتانس تیظرف براساسکه 

نوع و  :یستمیاکوس خدمات شده تیریمد ةعرض

 بالقوه و ةعرض بیترک قیکه از طری است خدمات تیکم

( در مکان و زمان تیری)مثل مد نفعانیذ یاثرات تداخل

 (.Geijzendorffer et al ., 2015) شودارائه میمشخص 

 ،یستمیاکوس دماتخ :یستمیاکوس خدمات یتقاضا

 از یبرداربهره و استفاده یهاتیمطلوب و ازهاین ، رزوهاآ

 برآورده را نفعانیذ و کاربران یازهاین نتواند که خدمات

 .(et al.,2017 La Notte)باشد ، میسازند

 ، رزوهاآ  :یستمیاکوس خدمات نشده برآورد یتقاضا

 هک خدمات از یبرداربهره و استفاده یهاتیمطلوب و ازهاین

 La) سازند برآورده را نفعانیذ و کاربران یازهاین نتواند

Notte et al., 2017). 

از خدمات هستند  یواقع انیجر (:یبرداربهره) استفاده

 .شودمی استفادهکه 

را هم  هاآن توانیهستند که م مواردیمنافع شامل  : سود

 et al., 2017کرد ) یگذارارزش یو هم اجتماع یاز نظر پول

La Notte.) 

ها(، )بخش یاقتصاد یواحدها :یاقتصاد واحد

هستند که بر اساس  ینفعانیو ذ یاقتصاد یهاتیفعال

 یدبناروپا )طبقه یاقتصاد یهاتیفعال یآمار یبندطبقه

NACE )شوندیم ییشناسا. 

 یشکخ یهاستمیاکوسبر اساس انواع  :یستمیاکوس واحد

خدمات و  یابیو ارز یبردارنقشه یبندطبقه یةپا بر

 یخشک و یآب یهاستمیاکوس البته(. MAES)ها اکوسیستم

 .شودیم محسوب یستمیاکوس واحد عنوانبه

 رندیگیرا اندازه م یستمیمقدار خدمات اکوس :بالقوه انیجر

ر ب نیمع ةمنطق کیدر  داریصورت پاکه ممکن است به

و  هاستمیاکوس یهایژگیو و نیزم یکنون یاساس کاربر

 .رندیگمیشده و مورد استفاده قرار  ارائه هاآن تیوضع

 ازبالفعل  و یواقع یهاشامل استفاده :یواقع انیجر

 انی. جراست یاقتصاد یواحدها توسط یستمیاکوسخدمات 

 ای( معادل هیرویب یبردار)بهره شتریممکن است ب یواقع

 یبالقوه باشد. البته برا انیکمتر( از جر یبردارکمتر )بهره

 یبرا تمسیاکوس تیاز وضع یقیدق فیتعر دیآن با نییتع

 (.et al., 2017 La Notte) ارائه شود داریاستفاده پا

با توجه به آثار  تطابق عرضه وخدمات اکوسیستمی:

منفی فشارهای اکولوژیک منطقه بر خدمت اکوسیستمی 

تولید آب سطحی، تولید غذا و نگهداشت خاک و ذخیرة 

ی، های انسانپایداری فعالیتکرین و اهمیت این خدمات بر 

توزیع فضایی نسبت عرضه به تقاضای هر کدام خدمات 

صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان به

ارد متر میلی 0/6 منطقه حدوددر  آب تولید انمیزدهد می

متر مکعب در هکتار در سال  960با میانگین  ساالنهمکعب 
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 است. متفاوت منطقه سراسر در است. بازدة تولید آب

بیشترین میزان تولید آب در محدودة مطالعاتی بازفت با  

 یکاربر میلیارد مترمکعب درسال در مرکز منطقه با 45/1

در استان چهارمحال و بختیاری است.  مرتعی و جنگلی

و بارندگی زیاد و تبخیر و  مناسب گیاهی پوشش شرایط

 در آب تولید حفظ و تعرق کم از عوامل مهم افزایش

است. میزان  ویژه در ارتفاعاتمرکزی منطقه به هایبخش

میلیارد  16مصرف آب ساالنه از منابع سطحی منطقه 

متر مکعب در هکتار در  057مترمکعب با میانگین مصرف 

 11سال است. محدودة تقاضای مصرف آب بین صفر تا 

تفاوت میزان مصرف  هزار مترمکعب در هکتار در سال است.

دهندة فشار مضاعف به منابع آب آب در منطقه نشانو تولید 

 و عرضه فضایی های زیر زمینی است. توزیعویژه آببه

 داد. نشان را تطابق عدم آب، نگهداری خدمات تقاضای

در منطقه بین  نسبت عرضه به تقاضای جامع عملکرد آب

 به طمربو بناروا تولید انمیزیشترین باست.  72/4تا  -0/1

 7744و 256ترتیب بامرتع و جنگل به یهایبررکا

درصد سطح  94در سال است. حدود رهکتادر  مترمکعب

منطقه با کسری خدمات تولید آب مواجه است که 

هایی از جمله خشکسالی و تغییرات اقلیمی و تغییر چالش

رو در این مناطق ترین دالیل آن است. از اینکاربری ازعمده

امنیت آبی براساس مصارف وجود ندارد. قابل ذکر است که 

 تن در سال ومییلیون  1/7گندم منطقه  تولید کل میزان

 0/1به جمعیت منطقه، حدود آن با توجه  برای تقاضا میزان

متوسط میزان عملکرد تولید گندم در  .باشدمی میلیون تن

 7/2تن در هکتار است بیشترین عملکرد  6/7منظقه حدود

تن در هکتار مربوط به شهرستان بوئین ومیاندشت و 

هر چند  تن در هکتار در شهرستان هویزه است. 7/1کمترین 

میزان کل تولید گندم منطقه بیشتر از کل مصرف گندم در 

منطقه است اما دامنة نسبت عرضه به تقاضا عملکرد گندم 

ESDRGY))  متفاوت است. عدم تطابق  -69/1تا  99/4از

 5/4شود. حدود زیادی در عرضه و تقاضا در منطقه دیده می

 درصد سطح منطقه دارای نسبت عرضه و تقاضای تولید

 9/7درصد باکسری تولید گندم و  95گندم متعادل، حدود 

درصد دارای مازاد این خدمت مواجه هستند که عمدتاً 

تکه شدن و تغییر کاربری اراضی و گسترش دلیل تکهبه

 کلی، طورشهرها است. بهها در حاشیة کالنسکونتگاه

در منطقه کمتر  تقاضا از عمدتاً اکوسیستم خدمات عرضة

انگر ردپای باالی تولید گندم در منطقه است است که بی

میلیون تن  199کل ذخیرة کربن منطقه حدود  (.2)شکل 

در سال است. بیشترین میزان ذخیرة کربن مربوط به مناطق 

 7744جنگلی زاگرس در شهرستان کوهرنگ در ارتفاع 

تن در هکتار در سال و کمترین  17باالتر از سطح دریا با 

تن  7/1رستان نائین در منطقة بیابانی با میزان مربوط به شه

 
 ستمیخدمات اکوس عرضه و تقاضایارتباط مفهومی  چارچوب -3شکل 
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 هایدر هکتار در سال است. میزان ذخیرة کربن در کاربری

دود ترتیب حساخت بهمرتع، جنگل، کشاورزی، بایر و انسان

ع توزی میلیون تن در سال بوده است. 6/4، 2، 16، 15، 141

ای است که به گونه 7410فضایی انتشار کربن در سال 

انتشار و ذخیرة کربن از لحاظ مکانی مطابقت ندارد. میزان 

میلیون 17بیشترین انتشار کربن مربوط به شهرستان اهواز با 

ربن هایی که بیشترین انتشار کشهرستاناست. سایر  تن درسال

رکه شهر، مباماهشهر، شاهینترتیب اصفهان، بندررا دارند به

و  ویژه فوالدبهدلیل صنایع آالینده و آبادان که عمدتاً به

و  های فسیلی(پتروشیمی با مصرف انرژی )مصرف سوخت

 ESDRی شهری است. توزیع فضایی هاتجمع سکونتگاه

تراکم است.  1/4تا  -0/1در منطقه نامتعادل است و بین 

ر طور مستقیم بجمعیت و عدم تعادل در توسعة اقتصادی به

تفاوت فضایی عرضه و تقاضای ذخیرة کربن تاثیرگذار است. 

درصد از منطقه با مازاد خدمات  04طور کلی بهبا این وجود 

درصد با کسری  74ذخیرة کربن مواجه است. و فقط حدود 

 (. 9توجه ویژه دارد )شکل مواجه است که نیاز به

 79از سوی دیگر کل میزان نگهداشت خاک در منطقه 

میلیون تن در سال است. بیشترین میزان نگهداشت خاک در 

تن در هکتار در سال  71کاربری مرتعی، جنگلی زاگرسی با 

 ترتیب مربوط به کاربری اراضیو کمترین نگهداشت خاک به

درصد منطقه دارای  74ساخت است. کشاورزی، بایر و انسان

درصد  54مرتعی که بیشترین نگهداشت خاک معادل پوشش

خود اختصاص داده است. مناطق با از کل حوضه را به

 
 رانیا شیآما 4 ةمنطق در یستمیاکوس خدمات یتقاضا و عرضه -4 شکل
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ها و در پتانسیل فرسایش زیاد عمدتاً در مسیر آبراه

های خرمشهر، هویزه و آبادان و کارون است که شهرستان

باشند. های منطقه نیز میهای ریز گردهعمدتاً کانون

تن در هکتار در  7/11تا  7نطقه بین فرسایش مجاز خاک م

سال است. مناطقی که حداکثر فرسایش مجاز را دارند 

بیشترین تقاضا فرسایش خاک را دارند که مربوط به اراضی 

کشاورزی و جنگلی منطقه است. نسبت عرضه به تقاضای 

 -49/4( بین ESDRخدمت اکوسیستمی نگهداشت خاک )

ه و تقاضا در منطقه است. یک عدم تطابق در عرض 97/1تا 

منفی  ESDRدرصد سطح منطقه دارای  27شود. دیده می

است که عمدتاً در مناطق کشاورزی منطقه در استان 

باشد.در مناطق جنگلی این نسبت مثبت با حدود خوزستان می

درصداز کل منطقه است. نقاط داغ اصلی این خدمت در  6/9

توجه یاز بههای شوش، اصفهان و نائین است که نشهرستان

برداری از این مناطق و جلوگیری از خاص برای تدوام بهره

(. نسبت عرضه 9گرد دارد )شکلهای ریزگسترش کانون

برای تجزیه و تحلیل یکپارچه  (CESDRوتقاضای جامع )

رابطة بین عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی تعیین 

چهار خدمت  CESDR، 7گردید. براساس شکل 

اکوسیستمی تولید آب سطحی، تولید غذا، نگهداشت خاک و 

آمایش ایران، دامنة وسیعی بین  2ذخیرة کربن در منطقة 

ر رابطه با دارد. ناهمگنی مکانی قابل توجهی د -9/4تا  7/4

درصد  17عرضه و تقاضای اکوسیستم وجود دارد. حدود 

هایی با منفی با پهنه CESDR(-9/4تا  -1/4منطقه دارای )

های شهری، کسری خدمات زیاد است که عمدتاً در پهنه

های صنعتی با تقاضای زیاد خدمات است کشاورزی و فعالیت

ی مازاد درصد دارا 6که عدم امنیت در تأمین خدمات دارد. 

است  77/4تا  4خدمات با نسبت عرضه تقاضای جامع بین 

که عمدتاً در مناطق جنگلی و در فواصل دور از شهرها و 

های لردگان، کوهرنگ و صنایع است در شهرستان

هایی از فارسان، ایذه، اندیکا، بروجن دارای بیشترین بخش

مازاد عرضه خدمات اکوسیستمی هستند. این مناطق دارای 

 
 رانیا شیآما 4 ةمنطق یستمیجامع خدمات اکوس ینسبت عرضه و تقاضا یبندپهنه -5شکل 
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شترین میزان تولید آب، ذخیرة کربن و کمترین فرسایش بی

درصد از منطقه دارای خدمات متعادل  71خاک است. حدود 

(4-1/4 )CESDR  درصد منطقه دارای کسری  61و حدود

 است. CESDR ( -1/4تا 4خدمات کم )

 

 بحث 

 ینشده در اارائه یستمیخدمات اکوس یمفهوم  چارچوب

خدمات  یبالقوه و واقع یانبر جر یدبا تأک پژوهش،

 و عرضه مفهومی یهامدل کنندهیلتکم یستمیاکوس

 محققین توسط شدهارائه اکوسیستمی خدمات تقاضای

. از بعد توجه به (Burkhard et al., 2012باشد )می

مدیریت عرضه مدیریت شده مشابة چارچوب ارائه شده 

(  است که  بر 7417و همکاران )  Geijzendorfferتوسط

د اثرگذاری تقاضا بر میزان تقاضا تأکید داشته است، بع

ل های بالقوه و بالفعباشد. همچنین اهمیت توجه به جریانمی

در مدل مفهومی ارائه شده توسط گزارش کمیسیون اروپا در 

خصوص حسابداری خدمات اکوسیستمی مورد توجه قرار 

. اینکه خدمات (et al., 2017 La Notteگرفته است )

تواند بیانگر ارتباط بین سیستم اقتصادی و می میاکوسیست

  Boeremaسیستم اکولوژیک باشد نیز در مدل مفهومی 

(. همچنین در Boerema et al., 2018ارائه شده در است )

اکوسیستمی تولید  خدمت چهار تقاضا و عرضهاین مطالعه 

غذا، نگهداشت خاک، ذخیرة کربن و عملکرد آّب مورد 

 7744عملکرد آب  انمیزیشترین بفت. ارزیابی قرار گر

های زاگرس در هر هکتار درسال مربوط به جنگلمترمکعب 

های   های این تحقیق مشابه یافتهبود که یافته

Jafarzadeh ( بود7474و همکاران ) همچنین در این .

 تقاضای و عرضه هایآستانه و CESDR و ESDRمطالعه 

ESs ین عدم تطابق مکانی ب داد که نشان تعیین شد. نتایج

عرضه و تقاضای هر چهار خدمت وجود داشت، اما این عدم 

ود. بتطابق در خصوص تولید آب و تولید گندم بیشتر 

 ناهمگونی به اکوسیستم خدمات فضایی ناهمگونی

دارد  تگیبس اکوسیستم خدمات تقاضای و محیط اکوسیستم،

(Turner et al., 2012.)  

 ریباًتق از ترکم تولید آب سطحی براساس نتایج خدمت

 این کسری .کندمی برآورده تقاضای آب منطقه را درصد 94

 رویة کشاورزی در منطقهدالیل مختلف از جمله توسعة بیبه

عنوان قطب کشت گندم ایران، ویژه در استان خوزستان بهبه

رویة شهرها و صنایع آب بر مانند صنایع فوالد گسترش بی

عمدة بحران آب در منطقه عدم تطابق عرضه  است. از دالیل

ل باید همین دلیو تقاضا آب در کنار تغییرات اقلیمی است به

بر دو طرف عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی عملکرد 

ی اآب تمرکز نمود. در سمت تقاضا باید الگوی کشت منطقه

ویژه در بخش کشاورزی تعیین و بازدهی مصرف آب به

نین باید تولید محصوالت راهبردی را در افزایش یابد. همچ

های اصفهان و خوزستان کاهش داد. افق بلندمدت استان

بازچرخانی آب درصنایع و خانوار نیز نقش مهمی در رفع عدم 

تطابق عرضه وتقاضای آب در منطقه خواهد داشت. در سمت 

ای جلوگیری نمود و بر مدیریت عرضه از انتقال بین حوضه

پایدار آب )گذر از رویکرد  مرواییحکای آب و یکپارچه منطقه

ای به آب( تمرکز نمود. نسبت عرضه به تقاضای تولید سازه

ای از منطقه منفی است. ردپای گندم در بخش عمده

اکولوژیک تولید گندم  فراتر از مناطق کشت است. در بین 

خدمات مورد ارزیابی، تنها مرتفع نمودن تقاضا مصرف گندم 

 اما در خدمات. پذیر استآن از مناطق دیگر امکانبا جابجایی 

نگهداشت خاک و ذخیرة کربن این امکان وجود ندارد و در 

ای برای تأمین خصوص تولید آب انتقال آب بین حوضه

 همین دلیلدنبال داشته است. بهمصرف تبعات زیادی به

توجه به تطابق عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی برای 

حیطی در توسعة فضایی پایدار و تدوام عرضه حفظ پایداری م

 باشد. خدمات اکوسیستمی حائز اهمیت می

بن در کر اکسیدیدیدکنندةتول ینعنوان هشتمبه یرانا

 یدانمیتن در سال منتشر م یلیونم 764جهان در سال حدود 

((Banan and Maleki, 2013دیانتشار  یزان. کل م 

 یدولت سرانة نیانگمی. تن است یلیونم 05کربن منطقه اکسید

تن  7هر نفر در منطقه حدود  یازاکربن به اکسیدیانتشار د



 1041 زمستان ،محیط زیست ساحلی و دریایی ویژه نامه ،57 دوره طبیعی، زیست محیط 

 854صفحه 

ر استان د  یندهبزرگ آال یع. وجود صناباشدیاز کشور م یشترب

امر است. بر  ینعمده ا یلاصفهان و خوزستان از دل یها

بخش  ردکربن   یرةذخ بیشترین، حاضر پژوهش یجاساس نتا

که توسط  یا. در مطالعهاست بوده( منطقه یزاگرس )جنگل

Lahiji ( انجام 7474و همکاران )رةذخی میزان نیشتریب شد 

 عنوان یجنگل هایکاربری به متعلق کشور شمال در کربن

درصد از سطح سرزمین  7در خصوص ذخیرة کربن، تنها  .شد

با کسری خدمات مواجه بود که عمدتاً در شهرها و مراکز 

صنعتی بزرگ بود. مدیریت دولت در کنترل آالیندهای 

شهری )انتشار کربن ( برای خروج مناطق با کسری خدمات 

یژه وای برخوردار است. حفظ پوشش گیاهی بهاز اهمیت ویژه

ها در تعادل خدمت یر کاربری مراتع و جنگلعدم تغی

 نماید.اکوسیستمی ذخیرة کربن نقش مهمی ایفا می

وهمکاران   Chenهایهای این تحقیق مشابه یافتهیافته

( بود. بیشترین تطابق بین نگهداشت خاک و فرسایش 7419)

خاک در مناطق جنگلی زاگرس بوده که اهمیت این مناطق 

دو چندان نموده است زیرا بیشترین  را برای پایداری منطقه

باشد. براساس نتایج، آب تولیدی منطقه در این پهنه می

همکنشی منفی بین عرضه خدمات اکوسیستمی تولید غذا با 

عملکردآب، نگهداشت خاک و ذخیرة کربن وجود دارد. رابطة 

همکنشی عملکرد آب با نگهداشت خاک و ذخیرة کربن 

ا آید بنظر میرو بهد. از اینداری مثبت بوصورت معنیبه

جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش پوشش گیاهی منطقه 

توان امکان تولید آب منطقه را ویژه در مناطق جنگلی میبه

 کی اکوسیستم خدمات ها بینکنشیافزایش داد. ارزیابی هم

 ,.De Groot et al) است اکوسیستم مدیریت از مهم جنبه

تطابق خدمات  عدم ری از ارزیابیگی(. هرچند بهره2010

اکوسیستمی و همکنشی خدمات در مدیریت اکوسیستمی 

 مورد بیشتر هایازجنبه باید و است اولیه مراحل در هنوز

 گیرند. قرار تحقیق

های ارزیابی خدمات وابستگی زیاد مدل

های کاربری اراضی از به نقشه InVESTاکوسیستمی

های است که نیاز به تعیین جزئیات تغییرات محدودیت

 دهد. از طرفیکاربری را برای افزایش دقت نتایج نشان می

 و عرضه تنها مطالعه دراین دقیق، هایداده فقدان دلیلبه

چهار خدمت اکوسیستمی مورد ارزیابی قرار گرفت.  تقاضا

 ی طیفارزیاب به نیاز اکوسیستم پایة مطلوب، مدیریت برای

خدمات اکوسیستمی است همچنین باید  ای ازگسترده

همکنشی مکانی خدمات اکوسیستمی تعیین گردد. ارزیابی 

 ها برگذاری اقصادی آندقیق خدمات اکوسیستمی و ارزش

ریزی فضایی اثرگذار است و برعکس تدوین مناسب برنامه

ریزی فضایی نیز بر تدوام عرضه های برنامهاجرای سیاست

ر رو بایستی دگذارد. از اینتأثیر میخدمات اکوسیستمی 

 ریزی فضایی و همتحقیقات آتی هم درمرحلة تدوین برنامه

 اجرای آن به خدمات اکوسیستم توجه خاص داشت. 

 

 گیرینتیجه

در این پژوهش برای شناسایی تطابق عرضه و خدمات 

اکوسیستمی چهار خدمت اکوسیستمی نسبت عرضه و 

 ها حاکی از آن استیافتهه شد. تقاضایی مجزا و جامع استفاد

 بین فضایی عمده که در هر چهار خدمات یک ناهمگونی

ویژه در مناطق جمعیتی و کشاورزی وجود تقاضا به و عرضه

در خصوص خدمت تولید آب و تولید غذا در منطقه این  دارد.

عدم تطابق بارزتر است. همکنشی عرضه خدمات نشان داد 

با افزایش تولید آب سطحی، خدمات اکوسیستمی ذخیرة 

یابد. سطح وسیعی از کربن و نگهداشت خاک افزایش می

است که  منطقه دارای کسری خدمات تولید آب سطحی

ت آبی منطقه اثرگذار بوده است که از برامنیت غذایی و امنی

اضا ای و تقدالیل اصلی آن عدم مدیریت یکپارچه آب منطقه

های کشاورزی و صنعتی بدون رویة برای توسعة فعالیتبی

 ییفضا یزیررو برنامهتوجه به ظرفیت برد است. از این

 یرضرو منطقه نیا در هیپا ستمیاکوس تیریمد براساس

مورد نیاز به حفاظت در مرکز منطقه مهمترین منطقة  .است

 6های زاگرس واقع است. این پهنه تنها عمدتاً در جنگل

شود ولی نقش حیاتی دارد درصد سطح منطقه را شامل می

رای رو بترین تأمین کنندة آب منطقه است. از اینزیرا عمده
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ها و مدیریت صحیح منطقه در کمک به رفع عدم تطابق

 شود.ارائه می آینده پیشنهادهای زیر

ایجاد مدیریت یکپارچه سرزمینی در مناطق آمایشی ایران  -

 مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی 

یعی های طباکوسیستم برهای نظارتی مکانیسم ةتوسع -

منظور پیشگیری از تخریب محیط زیست و هدررفت به

 خدمات اکوسیستمی

 نظر در با هوشمند شکل به شده حفاظت مناطق تخابان -

 براساس ستمیاکوس چندگانه خدماتة عرض ینواح گرفتن

  یشیهمب

ر آب د داریپا ییحکمروا راساسب ریگذااستیتمرکز س -

 طرف عرضه و تقاضا یبا ساماندهآمایشی  طقامن

و  یستمیخدمات اکوس یمکان قیهمبست دق نییتع -

 هااستیاثرات راهبردها و س یابیآن در ارز یریبکارگ

و صنعت فقط در  یشهر ،یکشاورز یهاتیفعال ةتوسع  -

 یالگو منظور تحققبه شدهنییتع ةتوسع تیقابل یمناطق دارا

  تیو فعال تیمطلوب استقرار جمع

ر ب بتنیم یستمیخدمات اکوس یاقتصاد گذاریارزش -

 یستمیاکوس یتطابق عرضه و تقاضا

 فیط یابیارز براساس هیپا ستمیاکوس تیریمد - 

و  ینیتأم ،یمی)تنظی ستمیاکوس خدمات از یاگسترده

( یفرهنگ
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Abstract 
In recent decades, the severe disconnection between humans and the environment has caused instability 

in the provision of ecosystem services. Therefore, it is necessary to provide a suitable conceptual 

framework to express the relationship between the supply and demand of ecosystem services based on 

the socio-ecological network approach in order to help achieve environmental sustainability The aim of 

this study was to provide new conceptual services for providing suggested services and using ecosystem 

services based on the base ecosystem and the proposed ratio of soil retention, surface water production, 

food production, and carbon storage in the 4th region of planning of Iran. In this regard, a conceptual 

model was proposed and then a spatial analysis of the four ecosystem services was carried out. The 

results showed the spatial heterogeneity that exists after supply and consumption in all four services, 

especially surface water ecosystem services and food production. Based on the assessment of the 

comprehensive supply and demand ratio of ecosystem services, about 80% of the region is facing a 

deficit of ecosystem services and only 6% has a surplus of services, which is mainly in the middle part 

of Zagros, which has the highest amount of water production, carbon storage, and the least soil erosion. 

It will guarantee the ecological survival of the region. In fact, in order to mainstream the ecosystem 

approach in spatial planning, it is important to determine the focal point of ecosystem services by 

determining the ratio of supply and demand for making appropriate decisions by decision makers. 
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