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 چکیده
. شناخت درک دنبرما از ساختار و عملکرد اكوسیستم میو غیر مستقی اكه جوامع بشری مستقیم هایی هستندخدمات اكوسیستم سود

اهمیت تولید علوفه و آب در مراتع نیمه ین مطالعه اوآگاهی مردم از خدمات اكوسیستم در مدیریت پایدار مراتع ضروری است. در 
 فاقد ای لیکرت ازپرسشنامه مورد استفاده با طیف پنج گزینهفت. مورد بررسی قرار گربرداران خشک از دیدگاه كارشناسان و بهره

تولید  امتیازو میانگین  14/4±74/0 تولید علوفه امتیازن میانگی بود. اجتماعیرفاه  دراهمیت تا اهمیت خیلی زیاد خدمات اكوسیستم 
كارشناسان و دامدارن تولید طبق نظر شغل مهمترین عامل تاثیر گذار بر دیدگاه مردم بود. به طوریکه برآورد شد.  89/4 ±11/0آب 

دامدارن كه وابستگی بیشتری به آب تولیدی دارند تولید آب را نسبت -. ولی كشاورزانمهمتر بودعلوفه از تولید آب در رفاه اجتماعی 
تولید آب در مراتع از اهمیت  ،كمبود آب در كشور و نقش آن در معیشت روستائیان مشکلبا توجه به  د.ستندانتر میبه تولید علوفه مهم

زیادی در رفاه اجتماعی برخوردار است، كه توجه به این امر در مدیریت چرای برای حفاظت مناطقی كه در تولید آب موفق تر هستند 
  . استضروری 

  ه، رفاه اجتماعیعلوفخدمات اكوسیستم، آب،  کلمات کلیدی:
 

 مقدمه
د نبراز ساختار و عملکرد اكوسیستم می او غیر مستقیم اكه جوامع بشری مستقیم هایی هستندخدمات اكوسیستم سود

Brauman,2007).) ها با تاكید بر ارزش پولی خدمات اكوسیستم انجام شده و به دیدگاه مردم گذاری اكوسیستمبیشتر مطالعات ارزش
آورند، را واقعا استفاده یا ای كه از طبیعت بدست میباید فهمید چطور مردم سودهای حال و آینده .استتوجه كافی نشده و ارزش اجتماعی

 & Bassett) بشر نشان داد بسیاری از مباحث بحرانی در سطح جهانی مبالغه آمیز هستند-مطالعه ارتباط بین محیطكنند. میدرک 

Zueli, 2000) و بسیاری از مباحث درباره شرایط محیط باید بر اساس دیدگاه مردم محلی تشریح شوند (Bassett & Crummey, 
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2003). Egoh ( با استفاده از پرسشنامه، ارزش اجتماعی خدمات اكوسیستم را در قاره آفریقا بررسی كردند. نتایج 2012و همکاران )
Dobbsكنند، وابستگی زیادی به خدمات اكوسیستم دارند. روستاها زندگی میآنان نشان داد مردم این قاره كه بیشتر در 

و همکاران   
، ارزش اكولوژیکی و اجتماعی خدمات اكوسیستم حاصل از ا آمریکا با استفاده از پرسشنامه( در شهر گینزویل در ایالت فلورید2011)

خدمات اكوسیستم مورد  17( با استفاده از پرسشنامه، ارزش اجتماعی 2015شهركی و همکاران ) های شهری را بررسی كردند.جنگل
  استفاده توسط ذینفعان در مراتع هزار جریب استان مازندارن را بررسی كردند.

میزان  مراتع صحیح مدیریت در اساسی مباحث از یکیكنند. فراهم میهای مرتعی خدمات زیادی را برای مردم جهان اكوسیستم
 چرای ظرفیت در تأثیرتولید علوفه به دلیل دارند عقیده (1390ارزانی و همکاران ). (Vermeire et al., 2002) استآن  تولید علوفه

زیرا علوفه  كنند،می معرفی مرتع مدیریت برای مهمترین فاكتور عنوان به تولید علوفه را ایشان .ضروری است آن گیریاندازه مراتع،
اكوسیستم از طرف دیگر تولید آب در  خشک است.مرتع از ارزانترین منابع غذایی نشخواركنندگان كوچک در مناطق خشک و نیمه

آب نقش مهمی در رفاه اجتماعی مردم محلی دارد، به (. Brisbane Declaration, 2007) طبیعی از اهمیت باالیی برخوردار است
خشک گرفتن در منطقۀ خشک و نیمهدلیل قراركشور ایران به (.(Meijer et al., 2012 خصوص در مناطقی كه با كمبود آب روبرو هستند 

شان داد كه منابع ساالنه آب ن (1383. شریفی )(1378هشی، )مختاریو است ریی است كه با كمبود آب روبهجهان از جمله كشورها
تر از استاندارد شود و و به پایینكشور در آینده دچار تشدید بحران آب میبه نصف كاهش خواهد یافت و  2025در كشور تا سال 

تولید آب به معنای  نقش مهمی دارند.در تولید آب از جمله عواملی هستند كه یعی های طبگیاهان در اكوسیستم. جهانی خواهد رسید
برای استفاده در  دهد و آب راتوانایی یک حوزه آبخیز در به دام انداختن و ذخیره آب باران است كه رواناب مستقیم را كاهش می

دراكوسیستم مرتعی با گیاهان دائمی  .& Hibbert, 1967 (Hewlett) كنددرون خاک ذخیره میهای خشک یا در مکانی دیگر فصل

از آنجا  (.Zhang et al., 2015)شوند در منطقه می مواد آلی خاک و بهبود خصوصیات فیزیکی خاک سبب افزایش تولید آبافزایش 
 اغلب مورد چشم پوشی واقع شدهو دیگر خدمات اكوسیستم بیشتر تأمین علوفه مورد توجه قرار گرفته  های مرتعیمكه در اكوسیست

محیط در مباحث سیاسی -ارتباط بشراز طرفی،  .(Havstad et al., 2007) اندازدمیرا به خطر مرتعی  پایداری اكوسیستماین امر كه 
های مردم محلی در ارزیابی لزوم استفاده از دیدگاه و (Benjaminsen & Lund, 2001)از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 

های اهمیت دو خدمت تولید علوفه و تولید آب اكوسیستم مطالعه ایندر بنابراین، . (Johnson et al., 2011) شوداكوسیستم احساس می
 بردارن مورد بررسی قرار گرفت. و بهره كارشناسانتعی مناطق خشک و نیمه خشک كشور از دیدگاه رم
 

 مواد و روشها
كیلومتر مربع و در موقعیت  326/263كیلومتری شهرستان بردسیر استان كرمان به وسعت  8این مطالعه در منطقه باغبزم واقع در 

 3587است. بلندترین نقطه ارتفاعی آن با عرض شمالی انجام شده 30˚ 00تا َ 29˚ 45َطول شرقی و  56˚21ََتا  56˚ 31جغرافیایی َ
پرسشنامه روش معمول برای  است. 1987ترین نقطه ارتفاعی دارای ارتفاع علق به كوه چهلتن است و پستمتر ارتفاع از سطح دریا مت
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با توجه به اینکه دیدگاه و نظرات مردم در بین طبقات مختلف (. (Dobbs et al., 2011ارزیابی ارزش اجتماعی خدمات اكوسیستم است 
 Purcell)های غیر یکنواخت دست پیدا كردتوان به یک تعادل از گروهتصادفی میگیری جنسی، سنی، تحصیلی و یکسان نیست، با نمونه

& Onjoro, 2002) . ،دامداری -برداران در پایین دست حوزه هستند و شغل اصلی آنها كشاورزیبیشتر بهره در منطقه مورد مطالعه
دارای سکنه در بهار و تابستان اها به صورت موقت است. بیشتر روستاهای باال دست خالی از سکنه بوده و تعداد محدودی از روست

 270به طور تصادفی  آبو بنابراین برای بررسی ارزش اجتماعی خدمات اكوسیستم تولید علوفه هستند كه به شغل دامداری مشغولند. 
اهمیت تا اهمیت خیلی فاقد ای لیکرت از برداران محلی و كارشناسان انتخاب شد. پرسشنامه مورد استفاده با طیف پنج گزینهنفر از بهره

زیاد خدمات اكوسیستم بر رفاه بشری بود. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات كارشناسان و پایایی بر اساس ضریب آلفای 
صورت توصیفی ها به درصد كه نشان دهنده اعتبار باالی پرسشنامه تحقیق است بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده 859/0كروبناخ 

ازآمارهای توصیفی میانگین و انحراف معیار بود. همچنین، برای بررسی تاثیر فاكتورهای جنس، سن، تحصیالت، درآمد برارزش 
 .((Dobbs et al., 2011  استفاده شد tو  طرفهاجتماعی خدمات اكوسیستم از تجزیه و تحلیل واریانس یک

 
 نتایج

دامدار بودند كه در پایین دست حوزه آبخیز ساكنند  -بردارن كشاورزدرصد از افراد بهره 69 دادها نشان پرسشنامهبررسی تحلیلی 
درصد نیز از كارشناسان بودند. از نظر  15دادند كه در باالدست حوزه ساكن بودند و دامداران اختصاص می را بردارندرصد بهره 16و 

شتر افراد تحصیالت درصد(. از نظر تحصیالت بی 44بودند ) 30-40ی سن بین جنسیت درصدها یکسان بود. بیشترین درصد افراد دارا
درصد از افراد  5/21(. 1ریال بودند )جدول  7000000درصد(. از نظر درآمد بیشتر افراد دارای درآمد كمتر از  61ند )زیر دیپلم دار

رصد از اهمیت خیلی زیادی در رفاه اجتماعی دارد د 6/35درصد اهمیت زیاد و  43اعتقاد داشتند كه تولید علوفه اهمیت متوسط، 
یادی در رفاه اجتماعی درصد افراد اعتقاد دارند اهمیت خیلی ز 3/89درصد از افراد اعتقاد دارند كه آب اهمیت زیاد و  7/10(. 2)جدول

(. با استفاده از آزمون 2 )جدولبدست آمد  89/4 ±11/0و میانگین نمره تولید آب  14/4±74/0ن نمره تولید علوفهیگدارد. میان
دهی افراد مورد مستقل تاثیر عوامل شغل، جنسیت، سن، تحصیالت و درآمد بر نمره tین دانکن و گطرفه، میانتجزیه واریانس یک

داری بر نمرات خدمات درصد اطمینان تاثیر معنی 95(. نتایج نشان داد كه مشخصه شغل در سطح 3بررسی قرار گرفت )جدول 
 61/4 ±49/0و  76/4 ±45/0 تولید علوفه و تولیدآب دارد. از نظر تولید علوفه كارشناسان و دامدارن با میانگین نمراتاكوسیستم 

درصد اطمینان با  95داری در سطح اختالف معنی 05/4± 74/0دامدار با میانگین نمره-. گروه كشاورزرنداری ندابا هم اختالف معنی
با هم اختالف  45/4 ±5/0و  54/4 ±76/0های كارشناسان و دامدارن با میانگین نمراتد آب نیز گروه. از نظر تولیرددو گروه دیگر دا

درصد اطمینان با دو گروه دیگر  95داری در سطح اختالف معنی 97/4±16/0دامدار با میانگین نمره-ند. گروه كشاورزرداری ندامعنی
 .(3)جدول  دارد
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 تشریح نمونه آماری افراد از نظر شغل، جنسیت، سن، تحصیالت و درآمد -1دول ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی اهمیت ارزش اجتماعی و میانگین نمره ارزش اجتماعی خدمات اکوسیستم-2جدول 

 درصد فراوانی مشخصات

 15 40 كارشناس شغل

 16 42 دامدار

 69 188 دامدار-كشاورز

 59 160 زن جنسیت
 41 110 مرد

 12 33 30> سن )سال(
30-40 55 5/20 
40-50 120 5/44 
>50 62 23 

 5/10 28 بیسواد تحصیالت
 5/61 166 زیر دیپلم

 5/15 42 دیپلم
 7 19 كارشناسی

 5/5 15 باالتر از كارشناسی

 61 165 700000> درآمد
700000-1000000 93 5/34 

>1000000 12 5/4 

 خدمات
 وسیستمکا 

 SD میانگین ها )%(فراوانی درجه اهمیت

  خیلی زیاد دزیا متوسط کم فاقد اهمیت

 74/0 14/4 6/35 43 5/21 0 0 تولید علوفه 
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 تولید علوفه و آبتاثیر عوامل شغل، جنسیت، سن، تحصیالت و درآمد بر ارزش  -3جدول

 آب علوفه مشخصات

 SD میانگین SD میانگین

 a76/4 45/0 a54/4 76/0 كارشناس شغل
 a61/4 49/0 a45/4 5/0 دامدار

 b05/4 74/0 b97/4 16/0 دامدار-كشاورز
F 00/0 00/0 

 3/0 8/4 73/0 13/4 زن جنسیت
 31/0 8/4 76/0 14/4 مرد

t ns ns 

 28/0 93/4 56/0 18/4 30> سن )سال(
30-40 09/4 34/0 89/4 65/0 
40-50 08/4 23/0 85/4 73/0 
>50 27/4 53/0 93/4 23/0 

F ns ns 

 85/0 85/4 34/0 25/4 بیسواد تحصیالت 
 73/0 89/4 27/0 16/4 زیر دیپلم

 34/0 83/4 65/0 09/4 دیپلم
 67/0 82/4 43/0 94/3 كارشناسی

 62/0 83/4 54/0 06/4 باالتر از كارشناسی
F ns ns 

 65/0 85/4 38/0 18/4 700000> درآمد
700000-1000000 09/4 45/0 65/4 52/0 

 11/0 89/4 3/89 7/10 0 0 0 تولید آب
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>1000000 23/4 64/0 95/4 43/0 
F ns ns 

 

 بحث و نتیجه گیری

نسبت به تولید علوفه از ارزش بیشتری برخوردار  نتایج این مطالعه نشان داد كه از دیدگاه مردم محلی و كارشناسان، تولید آب
. شغل مهمترین عامل تاثیر گذار بر دیدگاه مردم بود. به طوریکه طبق دیدگاه كارشناسان و دامدارن تولید علوفه بیشتر از تولید است

وابستگی بیشتری به شوند و برداران را شامل میدرصد بیشتری از بهرهدامدارن كه -آب در رفاه اجتماعی اهمیت دارد. ولی كشاورزان
گیران ( نتیجه گرفتند كه تصمیم2009و همکاران ) Raymondدانند. تر میلید آب را نسبت به تولید علوفه مهمتو ،آب تولیدی دارند

 Eghoدانستند. نتایج مدیریتی منابع طبیعی و نمایندگان جوامع، بعد از گردشگری، تولید و تنظیم آب را مهمترین خدمات اكوسیستم می
های مركزی و غرب آفریقا غذا و مواد خام مهمترین خدمات اكوسیستم های مرطوب و قسمت( نشان دادند كه جنگل2014و همکاران)

نتایج شهركی و . استآفریقا تولید آب از مهمترین خدمات اكوسیستم  خشک شمال و جنوبهای خشک و نیمه هستند و در قسمت
 در شمال كشور مردم از نظرنبورداری و تولید غذا خدمات تولیدی گیاهان دارویی، زبیانگر اهمیت بیشتر ( همچنین 2015همکاران )

 .است
 درآمد و (2002)فرهپور،  برای بسیاری از مرتعداران كشور، مراتع با فراهم كردن علوفه مورد نیاز دام ها، تنها منبع درآمدی است 

درصد از ارزش كل خدمات اكوسیستم  25 تنهاعلوفه اما تولید (. 2006)بدری پور و همکاران،  شودسه میلیون نفر از مراتع تامین می
آب نقش موثرتری در رفاه اجتماعی مردم دارد.  این بررسی،بر اساس نتایج  .(Winkler, 2006)دهد مرتعی را به خود اختصاص می

ی اصفهانی، رابطه مستقیمی دارد )صالح توسعه پایدار روستایی وآب با بهبود وضعیت زندگی روستاییان دهد، نتایج محققان نشان می
توسط مرتعداران و روستائیان به اراضی كشاورزی  مراتع ،بهبود معیشت و افزایش درآمد ه منظوربمورد مطالعه،  در منطقه (.1386

 قدرت رفتن باال درآمد، افزایش سبب آن ولیدتبیشتر سطح اراضی كشاورزی به كاشت درخت پسته اختصاص دارد كه  و اندهتبدیل شد

بسیاری از مناطق جهان از ایران مانند  كشور البته. (1395 ،لفمجانی و همکاران) شودمی روستایی معیشت خانوارهای بهبود و خرید
دنبال آن ناهمگنی فضایی منابع و و به هاپراكنش نامناسب آب، خاک، جمعیت و نیز نبود پراكنش یکنواخت زمانی و مکانی بارش

منطقه  متفاوت بودن، یی طبیعیهااكوسیستمآب تولید مهم در مدیریت  ائلمسیکی از . (1378هشی، مصارف آبی دچار است )مختاری
به دلیل بارندگی بیشتر و دمای كمتر، تولید آب نسبت به  و كوهستانی باالدستمناطق معموال در ، تولید آب با منطقه تقاضا آب است

با  ها تمركز دارند.و اراضی كشاورزی معموال در پایین دست و دشت (Cingolani et al., 2015) بیشتر است دست حوزه آبخیز پایین
ها هگونمدیریت چرا برای حفاظت  توجه به این امر در ،تامین آب اراضی كشاورزی پایین دست برایمراتع باالدست توجه به اهمیت 

 ضروری است.  های طبیعیاكوسیستمدر و بهبود تولیدآب 
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Abstract 

Ecosystem services are benefits that people can directly and indirectly obtain from the structure and function of 

the ecosystems. Knowledge of people's understanding of ecosystem services is essential for sustainable rangeland 

management. In this study, the importance of forage and water yield in semi-arid rangelands was examined from 

the viewpoint of experts and local people. The questionnaire with the 5-level Likert spectrum was included from 

non to high importance of ecosystem services in human wellbeing. Mean value was estimated 4.14±0.7 for forage 

and 4.89±0.11 for water yield. Occupation was the most important factor influencing respondent’s views. 

According to experts and rangers, forage was more important than water yield in human wellbeing. But ranger-
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farmers, who are more dependent on water, considered water yield to be more important than forage. Due to 

problem of water scarcity in the country and water role in rural livelihoods, water yield in rangelands is very 

important in human wellbeing. It is necessary that grazing management is implied with caution to protect areas 

that are more successful in water yield. 

Keywords: Ecosystem Services, Water Yield, Forage, Wellbeing 

 

 

 

 

 

 

 


