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چکیده
ارزشگذاری خدما بومنظامها ،مطلوبترین راهکار برای جلب توجه جامده و سیاستگزاران و تلاش در جهت حفظ و ارتقاء آنها می-
باشد .این مطالده با هدف برآورد ارزش اقتصادی خدما و تیدا زیستمحیطی روشهای مدیریت در مزارگ زعفران استان خراسانرضیوی
در سال  5998انجام شد .اطلاعا لازم از طریق پرسشنامهها در  71مزرعه زعفران استخراج گردید .ارزش شش نوگ از خدما اکوسیسیتمی
این مزارگ (همچون تولید اکسیهن ،تولید غذا ،تنوگ زیستی و خدما فرهنگی) و دو مورد از تیدا منفی (شامل تولید گازهیای گلخانیهای و
جریان نیتروژن و فسفر) بر اساس بهای دلار (مدادل ریالی ارزش دلار در سال  0158میلادی) برآورد گردید .نتایج نشان داد که مییانگین ایین
خدما به ترتیب برابر با  09/6×516 ،61/08×516 ،066/88×516 ،18/05×516و  51/18×516ریال در هکتار در سال محاسیه شد که سهم
انواگ خدما شامل تولید غذا ،اکسیهن ،تنوگ زیستی و خدما فرهنگی از کل به ترتیب  59 ،91 ،99و  7درصد بود .دامنه تیدا منفی مزارگ
زعفران شامل انتشار گازهای گلخانهای و جریان نیتروژن و فسفر به ترتیب  -58/18×516تا  -1/58×516 ،-8/58×516تا  -8/17×516ریال
در هکتار در سال برآورد گردید .میانگین ارزش خدما مزارگ زعفران در استان خراسانرضوی با کسر تیدا منفیی  596/17×516رییال در
هکتار در سال محاسیه شد.
کلمات کلیدی :تیدا زیستمحیطی ،تنوگ زیستی ،جریان نیتروژن ،خدما اکوسیستم ،خدما فرهنگی.
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افزایش یافتهاست .الیته ،اگرچه طی نیم قرن گذشته بیومنظیام-
های زراعی رایج با اتکاء به نهیادههیای شییمیایی ،بیهنیهادی و
بهرهگیری از مکانیزاسیون نقش بسزایی در تولیید میواد غیذایی
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ایفاء کردهاند ،ولی تیدا منفی ناشی از بهرهبیرداری بییروییه از

زیستی داشتهاست .الیته تغییرا اقلیمی و کمیود رطوبیت ،تنیوگ

منابع و آسیبهای زیستمحیطی نگرانیهیای قابیل تیوجهی را

زیستی را به طور ویههای تحت تأثیر قرار دادهاست.

ایجیاد نمیودهاسیت ()Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008

ارزیابی بوم نظامهای زراعی عمدتاً جنییه میدیریتی داشیته و

که برخی از آنها شامل تولید گازهای گلخانهای ،نشیت بقاییای

هدف نهایی آنها بهرهبرداری بیشتر از منابع میباشید .خیدما

کودها ،آفتکشها و سموم شییمیایی ،فرسیایش ،کیاهش تنیوگ

بوم نظامها در چهیار گیروه اصیلی تیأمینکننیده( 0شیامل غیذا،

;Dale & Polasky, 2007

پوشاا ،سوخت ،آب ،دارو و منابع ژنتیکی) ،تنظیمکننده( 9شیامل

 ،)Syswerda,زوال ساختارهای اجتماعی و تضدیف اقتصاد

تنظیم اقلیم ،کنترل آفا و بیماریهیا ،تنظییم چرخیههیای آب،

جوامع سنتی ( )Mahdavi Damghani et al., 2005میباشند .به

جلوگیری از بلایای طییدی (اعم از طوفان و سیل) ،تنظیم کیفیت

این تیدا منفی اصطلاحاً هزینههای خارجی 5گفته میشیود کیه

هوا و گردهافشانی) ،فرهنگی( 8شامل زییاسازی و امیاکن تفیرج-

هزینههای آنها بطور مستقیم پرداخت نمیشود (

Pretty et al.,

گاهی) و حمایتی( 1در برگیرنده کلیه فرآیندهای پشیتییانیکننیده

 .)1999; Pretty et al., 2000هنلی و همکاران (

Hanley et al.,

شکلگیری خدما قیلی نظیر چرخههای عناصیر غیذایی ،آب و

زیسییتی ،تخریییب زیسییتگاههییا (
2009

 )1999با بیرآورد سیود -هزینیه در برنامیهرییزیهیای زیسیت-

تشکیل خاا) قرار دارند (.)TEEB, 2010; MEA, 2005

محیطی -کشاورزی ،تدیین پیامیدهای زیسیتمحیطیی را بیرای

ارزش اقتصادی خدما بوم نظام بسیار زییاد مییباشید .بیه

بهیود شرایط اجتماعی و ارتقاء راهکارهای حفظ محیطزیست بیه

عنوان مثال ،در مقیاس جهیانی ارزش  57میورد از انیواگ متدیدد

طییور ویییههای توصیییه نمودنیید .مطالدییا اگلتییورپ و همکییاران

خدما بوم نظامها سالانه مدادل  99تریلیون دلار و ارزش سالانه

( )Oglethorpe et al., 2000نشان داد که این تجزیه و تحلیلها

خدما کنترل بیولوژیکی در تولید گیاهان زراعیی بییش از 811

میتواند در توسیده سیاسیتگیذاریهیای مختلیف بیرای بهییود

میلیارد دلار برآورد شدهاست ( .)Norris et al., 2010ارزش سالانه

راهکارهای مدیریتی در بومنظامهای زراعیی مفیید واقیع گیردد.

خدما گردهافشانی حدود  519میلیارد یورو برآورد شده کیه 51

پرتی و همکاران ( )Pretty et al., 2000بیان داشتند که با برآورد

درصد از کل ارزش تولیدا کشاورزی جهان را به خود اختصاص

هزینههیای خیارجی مییتیوان گیامی میثثر در راسیتای بهییود

میدهد ( .)Fitter et al., 2010اغلب مطالدا در رابطه بیا ارزش

پاکسازی بومنظامهای زراعی برداشت و راهکارهای مفیدی را در

خدما بومنظامهیای طییدیی بیوده ( )De Groot et al., 2012و

جهت کاهش خسار به سرمایههای طییدی ،حفاظت از آنهیا و

قیمتگذاری خدما بومنظامهای زراعی کمتر مورد توجیه قیرار

بازیییابی سییلامت انسییان ارائییه نمییود .کییوچکی و همکییاران

گرفتهاست .کوچکی و همکیاران ( )Koocheki et al., 2014bبیا

( )Koocheki et al., 2014aبا ارزیابی پیامدهای زیست محیطیی

ارزیییابی ارزش اقتصییادی خییدما و تیدییا منفییی روشهییای

بومنظامهای زراعی گزارش نمودند کیه بیا گذشیت زمیان طیی

مدیریت در مزارگ گندم اسیتان خراسیانرضیوی ارزش خیدما

سالهای  5989-91روند کاهشی برای میزان توزیع ،بکیارگیری

مزارگ این گیاه را با کسر ارزش تیدا منفی مدادل 66/81 ×516

و مصرف سموم شیمیایی برای کنترل آفا  ،بیماریها و علیف-
های هرز مشاهده شد که این امر تأثیر بسیزایی در ارتقیاء تنیوگ

5- Externality costs

0- Provisioning services
9- Regulating services
8- Cultural services
1- Supporting services
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ریال در هکتار در سال برآورد نمودند .این محققان بییان داشیتند

تحصیلا  ،وجود انواگ حصیار و درخیت بیه عنیوان بادشیکن در

که خدما اتمسفری (شامل تولید اکسیهن و ترسییب کیربن) در

اطراف مزرعه ،وضدیت مدیریت زراعی ،عملکرد و خدما بیوم-

حدود  61درصد از ارزش کل خدما در مزارگ گندم را بیه خیود

نظامهای زعفران بود.

اختصاص داد ،در حالیکه ارزش تولید غیذا و علوفیه بیه عنیوان

در گزارش ارزیابی هزاره بیرای بیرآورد ارزش اقتصیادی00 ،

مهمترین خدما بومنظامهای زراعی  05درصد و تنیوگ زیسیتی

مورد خدما بومنظام در پنج گروه

اصلی تدریف شدهاند ( MEA,

 9/9درصد از ارزش کل را شامل میشدند.

 .)2005الیته قیمتگذاری دقیق این  00مورد حتی در بومنظیام-

بر این اساس ،بیا در نظیر گیرفتن ارزش اقتصیادی زعفیران

های طییدی نیز بسیار دشوار است و در جامعترین مطالدیا نییز

منطقیه ( Kafi et

نشدهاند ( De Groot et al.,

( )Zohary & Hopf, 1994بهعنوان گیاه بومی

al., 2002; Mollafilabi & Shoorideh, 2009; Koocheki,

است که توسده کشت و کار این گونه میتوانید

 ،)2004مشخ

نقش بسزایی بر اشتغالزایی و ارزآوری بیرای کشیور بیه همیراه
داشییتهباشیید (
2004

;Fallahi et al., 2015; Kafi et al., 2002

 .)Koocheki,الیته توجه یک سویه به عملکرد و افیزایش

مصرف نهادههای شیمیایی در مزارگ تولید زعفران باعث شده که
بسیاری از کارکردهای اکولوژیکی این بوم نظامها تضدیف شیود.
بدین ترتیب ارزیابی دقیق و کمی وضدیت نظامهیای تولیید ایین
محصول ارزشمند اقتصیادی از نظیر کیارکرد و خیدما مینیای
مناسیی را برای مدیریت بهینه و بهیرهبیرداری پاییدار از آنهیا در
استان خراسانرضوی فراهم خواهد ساخت.
مواد و روشها
این مطالده در سال  5998در  71مزرعیه تولیید زعفیران در
شهرستانهای مختلف در استان خراسانرضوی انجام شد .بیرای
تدیین تدداد مزارگ از روش نمونهگیری تصیادفی و فرمیول ارائیه
شیده توسیط کیوکران اسیتفاده شید (Snedecor & Cochran,

) .1980اطلاعا لازم برای ارزیابی خیدما بیومنظیام از طرییق
پرسشنامه (بهصور چهره به چهره) جمعآوری گردید .پرسشنامه
مشتمل بر سوالاتی در خصوص ویهگیهای اقتصیادی-اجتمیاعی
کشاورزان نظیر تدداد افراد خانواده ،تدداد و جنسیت افراد شیاغل
در مزرعه ،سن ،اندازه مزرعه ،نوگ مالکیت ،درآمد سیالانه ،سیطح

تمامی آنها بطور کامل ارزشگذاری

 .)2002; Costanza et al., 2007از سویدیگر ،خدما بومنظام-
های طییدی تماماً مثیت است؛ در حیالیکیه بیه دلییل میدیریت
زراعی بر مینای مصرف نهادههای شیمیایی ،بیهنیهادی و بهیره-
گیری از مکانیزاسیون در بوم نظیامهیای زراعیی تیدیا زیسیت
محیطی (اثرا منفی) نظیر تولید گازهای گلخانهای ،آلودگیهای
ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و یا کاهش تنوگ زیستی وجود
دارد.
تولید اکسیژن

به ازای تولید هر کیلوگرم ماده خشک گیاهی در حیدود 5/0
کیلییوگرم اکسیییهن وارد اتمسییفر

میییشییود (2010

.)Thornes,

بنابراین ،میزان اکسیهن تولید شده بر اساس ماده خشک تولیدی
(عملکرد کلاله) تدیین و ارزش آن بر اساس بهیای هیر کیلیوگرم
اکسیهن محاسیه شد .لازم به ذکر است با توجیه بیه اینکیه گیل
زعفران ارزش اقتصیادی نیدارد ،لیذا در محاسییا مربوطیه وارد
نگردید.
تولید غذا

ارزش غذا با توجه به عملکیرد بیر اسیاس قیمیت پاییه هیر
کیلوگرم کلاله (مدادل  81111میلیون ریال) تدییین و بیه عنیوان
ارزش خدما تأمینکننده در نظر گرفته شد.
تنوع زیستی

کاهش تنوگ زیستی در بومنظامهیای زراعیی عمیدتاً بیدلیل
مصرف نهادههای شییمیایی (کیود و سیموم) اسیت (

Kremen,
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 .)2005بییر اسییاس بییرآورد بییه ازای هییر نوبییت سییمپاشییی در

 :N2Oequ ،CO2مدییادل  CO2بییرای

اکوسیستمهای زراعی در حدود  51-51درصید از تنیوگ زیسیتی

میباشد.

 N2Oو  CO2Equمدییادل CO2

بالقوه کاسته شد ( )TEEB, 2010که الیته این مقدار به نوگ سیم

آلودگی ناشی از مصرف کود

نیز ارتیا دارد .ارزش تنوگ زیسیتی مدیادل ارزش کیل خیدما

ارزش آلودگیهای کودی بر اساس کارآیی جیذب و مییزان

اکوسیستم از مساحتی مدادل  51درصد مساحت بوم نظام تحیت
بررسی میباشد (.)MEA, 2005

حلالیت در خاا بیرآورد گردیید .از کیل مییزان کیود نیتیروژن
مصرفی حدود  61درصد در خاا باقیمانده و بیه دلییل حلالییت
بالا 81-81 ،درصد به عنوان منیع آلودگی وارد محییط مییشیود

خدمات فرهنگی

بومنظیامهیای طییدیی بیه دلییل جاذبیههیای توریسیتی و

(et al., 2006

 .)Grandyدر میورد کودهیای فسیفره بیه دلییل

حلالیت کمتر ،در حدود  57درصید کیود مصیرفی بدنیوان منییع

گردشگری و نیز ویهگیهای زییایی شناختی خدما فرهنگی بیا

آلودگی عمل میکند ( .)Lv et al., 2010بهاین ترتیب ،بیا توجیه

ارزشی را ارائه میکنند که این خدما در بومنظامهای زراعی به

به درصدهای عنوان شده درصد آلیودگی سیالانه از مییزان کیود

مراتب کمتر از بومنظامهای طییدیی اسیت .بیر ایین اسیاس ،در

مصرفی برآورد و ارزش آن بر اسیاس قیمیت اسیتاندارد جهیانی

پرسشنامه سوالاتی در مورد تدداد بازدیدکنندگان از مزارگ و مد

هزینههای زیستمحیطی آلودگی  Nو  Pتدیین گردیید (

اقامت آنها مطرح شد که ارزش این خدما بیر اسیاس هزینیه

.)2010

TEEB,

لازم به ذکر است قیمتها بر اساس نر دلار در سیال 0158

رفت و آمد بازدید کننده (میانگین قیمت سفر با اتوبوس) بیرآورد

میلادی (مدادل  91111ریال) به ریال تیدیل شد ،زیرا بر اسیاس

گردید (.)De Groot et al., 2012
تیدا منفی اکوسیستمهای تحت بررسی در دو میورد تولیید

گزارش دیگرو و همکیاران ( )De Groot et al., 2012جهیت

گازهای گلخانهای و آلودگی ناشی از مصرف کودهای شییمیایی

سهولت مقایسه بین نتایج مطالدا مختلف ،قیمت دلیار (قیدر

نیتروژن و فسفر ارزشگذاری شد.

خرید دلار) این سال بیه عنیوان مینیای محاسییه ارزش خیدما

تولید گازهای گلخانهای

اکوسیستم به عنوان «دلار بینالمللی» تدریف شدهاست.

از آنجا که تا کنیون هییچ مطالدیهای در سیطح دنییا بیرای
زعفران انجام نشدهاست ،لذا تولیید گازهیای گلخانیهای (مدیادل
 )CO2از هر هکتار اراضی این گیاه بر مینای اطلاعا موجیود بیا
استفاده از مدادله  5محاسیه شد (.)Kheshgi et al., 2012
()5

VGHG = CT × TCequ

که در این مدادلیه :VGHG ،قیمیت گازهیای گلخانیهای:CT ،
مالیا کربن (قیمت هر واحد  CO2بیر اسیاس قیمیت اسیتاندارد
جهانی) و  :TCequمیزان گازهای تولید شده مدادل  CO2می باشد
که مقدار  TCequبا استفاده از مدادله  0تدیین

گردید ( Kheshgi et

(اثرا منفی) اکوسیستم از ارزش خیدما مثییت کسیر و ارزش
خال

خدما بومنظام در مزارگ زعفران برآورد شد.

نتایج و بحث
بر اساس اطلاعا حاصیل از پرسشینامه ،شیکل  5مشیاهده
میشود که میانگین سطح زمین بیشتر کشاورزان زعفیرانکیار در
استان خراسانرضوی  5-0هکتار است که نسیت به انیدازههیای
کمتر از  9-8 ،0-9 ،5و بیش از  8هکتار به ترتییب 71 ،99 ،57

.)al., 2012
()0

در نهایت ،هزینههای منفی ناشی از تیدیا زیسیتمحیطیی

)TCequ = (EN2O + N2Oequ )+ ECO2× CO2Equ

کییه در اییین مدادلییه :EN2O ،انتشییار  :ECO2 ،N2Oانتشییار

و  90درصد بالاتر است.
نصیییری و همکییاران (& Singh, 2009

 )Nassiriنتیجییه

خرم دل و همکاران ،ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بومنظامهای تولید زعفران در استان خراسانرضوی

گرفتند که زمینهای بزرگتر نیاز به بکارگیری بیشتر ماشین آلا
داشت .پیشگار -کوملیه و همکیاران (

77

بر میزان مصرف نهادههیا ،انیرژی و نسییت سیودآوری و آنیالیز
اقتصادی (

Pishgar-Komleh et al.,

Nassiri & Singh, 2009; Pishgar-Komleh et al.,

 )2011گزارش نمودند که با افزایش اندازه زمین نسیت انیرژی و

 ،)2011پیشنهاد میشود که با بهرهگیری از راهکارهای مختلیف

سود به هزینه افزایش یافت .الیته سیدان ( )Seyyedan, 2004بیا

سدی شود اندازه زمینهای مزارگ زعفران از طریق یکپارچهسازی

بررسی عوامل مثثر بر عدم کارایی فنی بهرهبیرداران سییرکار در

افزایش داده شود تا انرژی مصرفی کاهش و نسیت سیودآوری و

استان همدان بیان نمود که با افزایش سیطح زیرکشیت کیارایی

بهرهوری افزایش داده شود.

کاهش مییابد .بر این اساس ،با توجه به وجود رابطه اندازه زمین
<1
1-2
2-3
3-4
>4

35%

29%

9%

24%

3%

شکل  -1میانگین مساحت مزارع زعفران (هکتار) در استان خراسانرضوی
Figure 1- Mean area of saffron fields (ha) in Khorasan Razavi province.

همانگونه که در شکل  0ملاحظه میشود بیشیتر کشیاورزان

همچنین عمده کشاورزان زعفرانکار در اسیتان خراسیانرضیوی

برای بهیود حاصلخیزی خاا مزارگ زعفران در استان خراسیان

برای مدیریت علفهای هرز از روشهای مکانیکی شامل وجیین

رضوی از کود دامی (از نوگ گاوی پوسیده) ( 66درصید) اسیتفاده

دستی ( 79درصد) استفاده میکنند که در مقایسه با نوگ مدیریت

میییکننیید کییه نسیییت بییه بهییرهگیییری از مییدیریت شیییمیایی و

با سموم شیمیایی و کنترل بیولوژیکی به ترتیب  78و  88درصید

بیولوژیکی برای افزایش فراهمی و دسترسیی عناصیر غیذایی در

بالاتر تدیین گردید (شکل -0ب).

خاا به ترتیب  16و  98درصید بالیاتر اسیت (شیکل  -0الیف).
(B

Chemical (A
Manure
Biological

Chemical
Mechnical
Biological

73%

30%

16%

66%

11%

4%

شکل  -2مدیریت (الف) حاصلخیزی خاک و (ب) علفهای هرز در مزارع زعفران استان خراسانرضوی
Figure 2- Management of (a) soil fertility and (b) weeds of saffron fields in Khorasan Razavi province.

مشخ

است بیشتر کشاورزان به صور سنتی و بر مینیای

تجربه و دانش بومی اقدام به کشت زعفران نمیوده (

Fallahi et

78

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،6شماره  ،1بهار 1931

 )al., 2015; Koocheki, 2004و مدیریت حاصلخییزی خیاا و

حداقل کاهش میدهد .فلاحی و همکاران ( )Fallahi et al., 2015با

کنترل علفهای هرز را بر مینای بهرهگیری از روشهای سینتی

ارزیابی دانش بومی و نوین زراعت زعفیران در منطقیه سیرایان بییان

انجام میدهند که بکارگیری این راهکارها با ارتقاء تنیوگ کیارکردی،

داشتند که بایستی با کاهش اتکاء به کودهای شیمیایی و تیأمین

پایداری نظامهای تولید این محصول را نیز به دنیال خواهید داشیت و

مناسب تر نیاز آبی گیاه به خصوص در سالهای کیم بیاران بیه

مشکلا ناشی از مصرف بیرویه آب و کودهای شییمیایی را نییز بیه

افزایش کمیت و کیفیت زعفران تولیدی کمک نمود.

<5 (A
6
>6

(B

43%

All
None
>50%

76%

3%

19%
38%
شکل  -0میانگین تعداد افراد (الف) خانواده و (ب) شاغل در مزارع زعفران استان خراسانرضوی

21%

Figure 3- Mean number of (a) family and (b) employed of saffron fields in Khorasan Razavi province.

مطالدا اخیر نیز نشان دادهاست که افزایش تنوگ علفهای هیرز

تولیدکننده این محصول عمدتاً به صور کشیاورزی خیانوادگی

میتواند تأثیر مثیتی بر کارکرد بومنظامهای زراعی بیه همیراه داشیته

مدیریت میشود که در مقایسه با سیایر تقسییمبنیدیهیا شیامل

& Albrecht, 2003; Franke et al., 2009; Norris

دخالت هیچیک از افراد خانواده و کمتر از  11درصد افراد خانواده

 .)Kogan, 2005خرمدل و همکاران ()Khorramdel et al., 2016

در تولید این محصول بیه ترتییب  91و  70درصید بالیاتر اسیت

با بررسی ساختار جوامع و تنیوگ گونیهای علیفهیای هیرز در میزارگ

(شکل  -9ب).

باشید (

زعفران استان خراسان گزارش نمودند کیه در صیور بهیرهگییری از
مدیریت پایدار علفهای هرز در شرایط حفظ سطح عملکیرد ،مزاییای
غیرقابل پیشبینی به واسطه افزایش تنوگ زیستی ظهور خواهد نمیود.
بر این اساس ،آنها پیشنهاد نمودنید از روشهیای اکولوژییک جهیت
مدیریت علفهای هرز در مزارگ زعفران بهرهگیری گردد.

همانگونه که از شکل  9برمیآید ،بیشترین مییانگین تدیداد
افراد خانواده کشاورز زعفرانکار در استان خراسانرضیوی بیا 89
درصد بیشتر از شش نفر است که در مقایسه با خانوادههای کمتر
از  1و  1-6نفر به ترتیب  16و  55درصد بالاتر میباشید (شیکل
 -9الف) .بر این اساس ،آشکار است که زراعت و تولیید زعفیران
در اسییتان خراسییانرضییوی در اغلییب خییانوادههییای کشییاورزان

5

همانطور که در شکل  8ملاحظیه مییشیود ،مییانگین سین
بیشتر کشاورزان زعفرانکار در استان خراسانرضوی بیشتر از 81
سال است که در مقایسه با کشاورزان کمتر از  91و  91-81سال
به ترتیب  81و  81درصد بالاتر بود (شیکل  -8الیف) .بیشیترین
تحصیلا کشاورزان زعفرانکار در استان خراسانرضوی مربیو
به تحصیلا دیپلم و کمتر از آن با  69درصد است که نسیت بیه
تدداد کشاورزان بیسواد و دارای تحصیلا دانشگاهی به ترتییب
 69و  95درصد بالاتر است .همچنین مشخ

اسیت کیه تدیداد

کشاورزان زعفرانکار دارای تحصیلا دانشگاهی نسیتاً کم میی-
باشد (شکل -8ب).
اصلاح باور حاکم در بین صاحیان دانیش رسیمی نسییت بیه
5- Family farming

خرم دل و همکاران ،ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بومنظامهای تولید زعفران در استان خراسانرضوی

79

دانش بومی و ایجاد تحول در نظام آموزشهای رسمی به منظور

برطرف نمیود ( .)Boozarjamhori, 2004وجیود دانیش بیومی و

توجه بیه حیوزه دانیش تجربیی و مییدانی از جملیه مهیمتیرین

علمی با یکدیگر در تقابل نیوده و هیر دوی آنهیا از خیردورزی

ضرور های تلفیق دانش رسمی نوین و بومی محسوب میشیود

بشر منشأ میگیرند که از این رو ،از تلفییق آنهیا مییتیوان بیه

 .)Emadiاز جملییه دلایییل عییدم

موفقیتهایی رسید که برای هیچکدام به تنهایی ممکین نیسیت

(& Amiri-Ardakani, 2003

بهرهگیری دانشگاهیان از نظام دانش بومی ،مکتوب نییودن و در

(.)Boozarjamhori & Eftekhari, 2006

نتیجه عدم دسترسی به اطلاعا این دانش است که میتیوان از
طریق ارتیا مستقیم با صیاحیان دانیش بیومی ایین مشیکل را
(B

< 30 (A
30-40
>40

Illiterate

Diploma or less

57%

Academic

9%

34%

69%

6%

25%

شکل  -4میانگین (الف) سن و (ب) تحصیلات کشاورزان در مزارع زعفران استان خراسانرضوی
Figure 4- Mean (a) age and (b) education of farmers of saffron fields in Khorasan Razavi province.

بررسی کارایی فنی برنجکاران سه استان فارس مازندران و گیلان
خزیمهنهاد و همکیاران ()Khozeymehnezhad et al., 2016

با استفاده از تابع تولید مرزی نشان دادند که میان کارایی فنیی و

با بررسی دانش بومی زعفرانکیاران در اسیتان خراسیانجنیوبی

عوامل اجتماعی و اقتصادی در استان فیارس رابطیه مدنییداری

میانگین سن کشیاورزان را  88سیال گیزارش نمودنید .بیارانی و

وجود نداشت ،در حالیکه در استان گیلان بین کارایی فنی و سن

همکیاران ( )Barani et al., 2013بییان داشیتند کیه اسیتفاده از

کشاورز رابط مثیت و با تدداد افراد خیانوده رابطیه منفیی برقیرار

دانش بومی میتواند اطلاعا زیادی را به دانش رسمی و علمیی

میباشد .در استان مازندران بین کارایی با تدیداد افیراد خیانوده و

بیفزاید .نتایج مطالده دیگری حاکی از آن اسیت کیه نظیامهیای

اندازه مزرعه رابطه منفی و با میزان تحصیلا رابطه مثیت وجود

کشاورزی بومی تنها متکی بر نهادهها ،سیرمایه و دانیش محلیی

داشت .نتیایج مطالدیه سییدان ( )Seyyedan, 2004روی عوامیل

میباشند و از اینرو ،کشاورزی پایدار که الهام گرفته از نظامهای

مثثر بر عدم کارایی فنی بهرهبرداران سیرکار در اسیتان همیدان

بومی است ،میتواند بسیاری از کاستیهای کشیاورزی میدرن را

نشان داد که رابطه سواد کشاورز بیا کیارایی منفیی مییباشید و

 .)Ostovarخزیمییهنییهاد و

کشاورزان بیسواد از کارایی فنی پایینتری برخوردار هستند؛ لیذا

همکیاران ( )Khozeymehnezhad et al., 2016همچنیین بییان

در صورتیکه کشاورزان از دانش و سواد کافی برخیوردار باشیند،

داشتند که  61درصد کشاورزان زعفرانکار در اسیتان خراسیان-

کارایی فنی آنها بهطور مدنیداری افزایش خواهد یافت .باتس و

جنوبی دارای تحصیلا زیر دیپلم و  81درصید دارای تحصییلا

همکاران ( )Battese et al., 1996با ارزیابی کارایی فنیی گنیدم-

بالاتر هستند .کرمی و زیییایی ( )Karami & Zibayee, 2000بیا

کییاران در کشییور پاکسییتان گییزارش نمودنیید کییه کییارایی فنییی

برطییرف سییازد (& Rnajbar, 2011
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کشاورزان مسنتر و با تحصیلا رسمی بیشتر بالاتر میباشد.

وجود پتانسیل لازم برای افزایش کارایی تولید زعفران در اسیتان

بدین ترتیب ،از آنجا که بیشتر کشاورزان به صور سینتی و

خراسانرضوی ،بهنظر میرسد که با اعمال روشهای ترویجی و

بر مینای تجربه و دانش بومی اقدام به کشت زعفران در اسیتان

مدیریتی مناسب و بدون تغییر عمدهای در تکنولیوژی و مصیرف

خراسان مییکننید ( ،)Koocheki, 2004بیهمنظیور جلیوگیری از

نهادهها میتوان کارایی تولید را به میزان زیادی افزایش داد.

Nassiri & Singh,

بر اساس شیکل  1آشیکار اسیت کیه  79درصید کشیاورزان

کاهش کیارایی بیا افیزایش انیدازه مزرعیه (

;،)2009

سرپرست مزارگ زعفران در استان خراسانرضوی زنان هستند که

پیشنهاد میشود تکنولوژی تولید تغییر نمیوده و بیا بهیرهگییری

نسیت به جمدیت مردان سرپرست در این مزارگ  78درصد بالیاتر

بیشتر از نتایج تحقیقا در تولید این گیاه ،از ماشینآلیا جهیت

بود.

Pishgar-Komleh et al., 2011; Seyyedan, 2004

کاشت و برداشت استفاده شود .بر این اساس ،بیا درنظیر گیرفتن
Yes
No

21%

79%

شکل  -5وضعیت زنان سرپرست مزارع زعفران در استان خراسانرضوی
Figure 5- Status of women heads of saffron fields in Khorasan Razavi province.

بررسیها نشان دادهاست که سهم زنان روسیتایی در نییروی

بیشتر و با افزایش تحصیلا و درآمد مردان ،مشارکت زنان کمتر

کار کشورهای جهان سوم به دلیل سنتی بیودن سیاختار تولیید و

میشود .بر این اساس ،آموزشهای لازم به منظور افزایش تیوان

روابط کار ،بیشتر از مردان و همچنیین بیشیتر از زنیان و میردان

تولیدی زنان و گسترش برنامههیای فنیی و حرفیهای در روسیتا،

 .)Yousefian,الیته اگر چیه

میتواند نقش بسزایی در بهیود جایگاه اقتصادی ایین گیروه بیه

نقش اقتصادی -اجتمیاعی زنیان روسیتایی یکیی از مهیمتیرین

همراه داشته باشد .همچنین با توجه به ارتقای سیطح بهیرهوری،

موضوعا اقتصادی است ،ولی به ندر در میاحث اقتصادی بیه

افزایش تولید و درآمد تحت تأثیر سرمایهگذاری در آموزش زنیان

آن پرداخته شدهاست .مشارکت اقتصادی زنان مهمتیرین عامیل

روستایی ،پیشنهاد میشود اجیرای طیرحهیایی همچیون توسیده

در بهیود جایگاه اقتصادی -اجتمیاعی آنهیا مدرفیی شیدهاسیت

صییندوقهییای اعتیییارا خییرد زنییان روسییتایی ،بییا توجییه بییه

کشورهای توسده

یافته است (1996

( Lahsaiizadeh et al.,

توانمندسازی در ابداد مخالف با بهرهگیری از آموزشهای عمومی

( .)Afshar, 1998لهساییزاده و همکاران

 )2006با بررسی نقش زنان در اقتصاد روستایی و سیهم آنیان در

ماننیید اصییول مشییارکت ،تسییهیلگییری ،کییارآفرینی مقییدماتی و

فدالیتهای کشاورزی در استان فارس گزارش نمودنید کیه بیین

پیشرفته و آموزشهای تخصصی بخش کشاورزی و نییز بهیره-

تحصیلا و مشارکت اقتصادی زنان رابطه مدکیوس وجیود دارد.

مندی از منابع مالی جهت گسترش فدالیتهای درآمیدزا میدنظر

همچنین با افزایش سن ،مشارکت زنان در فدالیتهای اقتصیادی

قرار گیرد که میتواند زمینهسیاز و بسترسیاز اجیرای طیرحهیای

خرم دل و همکاران ،ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بومنظامهای تولید زعفران در استان خراسانرضوی
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شدن حمایتهای دولتی ،دسترسی کمتر به منابع و سایر عوامیل

اگرچه تنها پنج درصد از کلیه خدما ترویج کشاورزی جهان

تولید مزارگ آنان بهرهوری کمتری نسیت بیه میزارگ میردان دارد

در اختیار زنان قرار میگیرد ( ،)Madeley, 2002ولی فدالیت زنان

( .)Alene et al., 2008اتکاء کمتر زنان به مصرف زیاد سموم در

نیییروی محرکییه و اهرمییی کییارا بییرای پایییداری در کشییاورزی

میارزه با آفا بیشتر ناشی از این عامل میباشید کیه آنیان بیه

محسوب میگردد ( .)Karami & Keshavarz, 2010بیر اسیاس

دلیل دانش بیشتری که نسییت بیه خطیر سیموم ،آفیتکشهیا و

 )FAO,دلیل پایین بیودن بهیرهوری میزارگ

کودهای شیمیایی ،روشهای جایگزین کنترل آفا و اسیتفاده از

زنان در مقایسه با مزارگ مردان در کشورهیای جنیوب صیحرای

حشرا مفید دارند در مقایسه با مردان تمایل کمتری به مصرف

آفریقا به علیت محیدودیتهیای اجتمیاعی و اقتصیادی زنیان و

این مواد از خود نشان میدهند ( ،)Birah et al., 2011اما تماییل

محدودیت آنان در دسترسی به منابع بود ،بهگونهای که اگر زنان

کمتر زنان در مقایسه با مردان جهیت مصیرف کیم نهیادههیای

همانند مردان در دسترسی به نهادههیا و عوامیل تولیید فرصیتی

همچون کود و سموم شیمیایی علاوه بر اینکه از دانش و آگاهی

یکسان داشته باشند مزارگ تحت سرپرستی آنان به لحاظ بهیره-

زیستمحیطی بالای زنان ناشی میشود تحت تأثیر قیمت بالیای

وری نه تنها تفاوتی بیا میزارگ تحیت میدیریت میردان نخواهید

این نهادهها و دسترسی کمتر آنها به این عوامل تولید میباشید

داشت ،بلکه در مواردی بیشتر هیم خواهید شید .بیا ایینوجیود،

( .)Doss & Morris, 2001زنان به منظور تغذیه و بهیود وضدیت

کویسامیینگ ( )Quisumbing, 1996میزان بهرهوری مزارگ زنان

خاا تمایل و رغیت بیشتری به کشت بقولیا دارنید (

و مردان را یکسان بیان کرد و علت عملکرد پایینتر مزارگ زنیان

 .)al., 2007بررسیها نشان دادهاست که زنان به منظیور کنتیرل

را دسترسی محدودتر آنان به نهادهها و سیرمایههیای اجتمیاعی

علفهای هرز چالههایی با کج بیل حفر میکننید کیه ایین امیر

عنوان نمود .بهطور کلی ،زنان کشاورز از لحاظ فنیی ،تخصصیی،

علاوه بر علاوه بر کاهش تراکم علفهای هیرز و شید اجیرای

کنترل نهادهها و سرمایههای اجتماعی به طور مثثری کارآمیدتیر

شخم برگرداندار باعث کاهش آسیب  71درصدی به خاا شید

از مردان عمل میکنند ،اما به دلیل بیثیاتی قیمت محصول ،کم

(.)Kerr et al., 2007

گزارش

فائو (2007

<1
1-2
2-3
3-4
>4

Kerr et

17%

20%

11%

9%
43%

شکل  -6تعداد بازدیدکنندگان مزارع زعفران استان خراسانرضوی
Figure 6- Number of visitors of saffron fields in Khorasan Razavi province.

همانگونه که در شکل  6نشان داده شدهاست ،بالاترین تدداد
بازدیدکنندگان مزارگ زعفران در استان خراسانرضوی مربو بیه
بیشترین اندازه اراضی (بیش از  8هکتار) میباشد که نسییت بیه

اندازههای زمین کمتر از  0-9 ،5-0 ،5و  9-8هکتار بیه ترتییب
 61 ،79 ،81و  19درصد بیشتر تدیین گردید.
کشیور اییران بیا برخییورداری از انیواگ جاذبیههیای مختلییف
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گردشگری ،تا کنون نتوانسته از این مزیت به خوبی استفاده کند.

قسمت اعظم کشور ما در قلمرو منیاطق خشیک و بیابیانی قیرار

لذا با توجه به اینکیه توسیده روسیتایی تنهیا منیو بیه توسیده

دارد ،وجود چنین وسدتی از نواحی خشک و کویری و بیابیانی در

کشاورزی نیست ،میتوان فرصتهایی را برای کارآمیدی بیشیتر

سطح آن ،لزوم توجه به پتانسیلهای این مناطق همچون میزارگ

فرآیند توسده در نظر گرفت کیه پیشینهاد مییشیود گردشیگری

زعفران را در زمینه اکوتوریسم ضیروری مییسیازد .اکوتوریسیم

روستایی از مزارگ زعفران را به عنوان رویکردی ویهه در راسیتای
توانمندسازی روستایی برای برخورداری از مدیشت پایدار و بهیود
کیفیت زندگی مدنظر قرار داد .گردشیگری رویکیردی جدیید در
توسده روسیتایی اسیت کیه مییتوانید علیاوه بیر بهییود و رشید

فرصت مناسیی را برای سرمایهگذاری بر روی جاذبههای فیراوان
طییدی ایجاد میکند .توسده اکوتوریسم بهعنوان یکی از گزینیه-
های جهانگردی باید در مقیاس کوچک و در محیدوده فدالییت-
های مالکان محلی صور میگیرد و میزان بالاتری از مشیارکت
مردمی را نسیت به جهانگردی سنتی و با بهکارگیری افراد محلی

اقتصادی ،امکان حفاظت از محیطزیست روسیتایی را بیه همیراه

به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم

حمایت از فرهنگ بومی و تقوییت آداب و رسیوم اجتمیاعی نییز

در واقع ،اکوتوریسم یک سفر و بازدید زیست محیطیی مسیئولانه

فراهم کند .از نظر اقتصادی گردشگری روستایی همچنین میی-

از منابع طییدی بکر است که به منظیور لیذ از طییدیت و درا

تواند راهیردی برای توسده همهجانییه روسیتا از نظیر اقتصیادی،

مواهب آن و ویهگیهای فرهنگی مرتیط با آن انجام میشود ،به

اجتماعی ،زیستمحیطی و غیره نیز باشد .گردشیگران روسیتایی

طوریکه باعث ترویج حفاظت شده و اثرا منفی بسیار کمیی از

برای اقامت ،خرید کالاهای محلی و خدما پول پرداخیت میی-

جانب بازدیدکنندگان بر محیط بر جای مییگیذارد و شیرایطی را

کنند که این پولها در فدالیتهای محلی جریان یافته و موجیب

برای ایجاد اشیتغال و بهیرهمنیدی اقتصیادی و اجتمیاعی میردم

تحریک منیاطق روسیتایی در بیرآوردن هیر چیه بهتیر و بیشیتر
نیازهای بازدیدکنندگان میشود و اثرا مهیم اقتصیادی آن بیه
کند شدن روند تخلیه سکونتگاههای روستایی منتهی میگیردد.
گردشگری تأثیر فراوانی بر ابداد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگیی و
سیاسی کشور گذاشته و با ایجاد اشتغال ،سرمایههای اقتصادی را
بیه جرییان مییانیدازد (

Butlert et al., 1998; Holland et al.,

مییکنید (2000

.)Ashley,

محلی فراهم مینماید.
در شکل  7حداقل ،حداکثر و میانگین ارزش انواگ گروههیای
خدما اکوسیستم (شامل تولید اکسییهن ،غیذا ،تنیوگ زیسیتی و
خدما فرهنگی) و تیدا منفی (شامل انتشار گازهای گلخانهای
و جریان نیتروژن و فسفر) در میزارگ زعفیران اسیتان خراسیان-
رضوی بهعنوان درصدی از ارزش کل خدما نشان داده شیده-
است.

 .)2003همچنین گردشگری روستایی منیع باارزش اشتغالزایی و

دامنه خدما مختلف مزارگ زعفران در استان خراسانرضوی

ایجاد درآمد بوده و میتواند ابزار مهمی برای توسده اقتصیادی و

شامل تولید اکسیهن ،غذا ،تنوگ زیسیتی و خیدما فرهنگیی بیه

اجتمییاعی جوامییع روسییتایی اسییت و در بسیییاری از کشییورها بییا

ترتیییییب ،88/15×516-75/97×516 ،59/08×516-89/57×516

سیاستهای کشاورزی در ارتیا است و غالیاً وسیلهای در جهت

 01/0×516-78×516و  9/88×516-18/55×516ریال در هکتیار

حمایت از محیطزیست و فرهنگ روسیتایی مییباشید ،بنیابراین

در سال برآورد شد .مییانگین ایین خیدما بیه ترتییب برابیر بیا

میتواند بازدید از مزارگ زعفران نقش اساسی در توسیده و حفیظ

 09/6×516 ،61/08×516 ،066/88×516 ،18/05×516و

روستا بههمراه داشتهباشد (.)Byrd et al., 2009

 51/18×516ریال در هکتیار در سیال بیهدسیت آمید .مییانگین

بر این اساس ،از آنجا که کویرها و بیابانها دارای جاذبهها و
توانمندیهای بسیاری است و با درنظر گرفتن ایین مطلیب کیه

مجموگ این خدما در مزارگ زعفران بدون احتساب تیدا منفی

خرم دل و همکاران ،ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بومنظامهای تولید زعفران در استان خراسانرضوی
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 518/60×516ریال در هکتار در سال محاسیه گردید کیه سیهم
انواگ خدما شامل تولید غذا ،اکسیهن ،تنوگ زیسیتی و خیدما
فرهنگی از کل این خیدما بیهترتییب  59 ،91 ،99و  7درصید
تدیین گردید (شکل .)7
Mean

Min
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Max
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)Value (% of total
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N-P flow

GHG emision

Cultural

Biodiversity

Food

O2 production

-10

Ecosystem service and externalities

شکل  -7میانگین ارزش انواع خدمات اکوسیستم و تبعات منفی آن در مزارع زعفران استان خراسانرضوی بهعنوان درصد از ارزش کل
خدمات
Figure 7 -Mean values of ecosystem services and negative impacts of saffron fields as percent from total services in
Khorasan Razavi province.

Rezvani Moghaddam et al.,

دامنه تیدا منفیی میزارگ زعفیران شیامل انتشیار گازهیای

رضوانیمقیدم و همکیاران (

 )2016میانگین محتوی کربن آلی خاا مزارگ زعفران در استان

گلخانهای و جریان نیتروژن و فسفر به ترتییب  -58/18×516تیا

خراسان را  1/186درصد گیزارش نمودنید .پیایین بیودن ذخییره

 -1/58×516 ،-8/58×516تییا  -8/17×516ریییال در هکتییار در

کربن به دلیل کم بودن محتوی ماده آلی خااهای کشور است.

سییال حاصییل شیید .میییانگین اییین تیدییا بییه ترتیییب برابییر بییا

رابرتسون (Grandy Robertson, 2007

 -59/99×516و  -8/66×516ریال در هکتیار در سیال بیهدسیت

&) گزارش کردند که در خااهای زراعی ایالت میشیگان آمریکا

آمد .مجموگ خدما مزارگ زعفران در استان خراسانرضیوی بیا

با محتوی ماده آلی  5/1-0درصد ،میزان کربن ترسیب شیده در

کسر تیدا منفی  596/17×516ریال در هکتار در سال محاسییه

خاا سالانه در حدود  81تا  11تین در هکتیار مییباشید .پیایین

شد (شکل  .)7خرمدل و همکیاران ()Khorramdel et al., 2016

بودن ارزش خدما فرهنگی اراضی زراعی در سایر مطالدا نیز

میانگین پتانسیل گرمایش جهانی مزارگ زعفران در اسیتانهیای

مییادوریرا و همکییاران (et al., 2007

مدادل کیلیوگرم CO2

بهعنوانمثال ،گرندی و

گییزارش شییدهاسییت.

خراسانجنوبی و رضوی را  0886/16واحد

 )Madureiraارزش خدما گردشگری مزارگ غلا در آلمیان را

به ازای یک تن گل گزارش کردند که از این مقیدار سیهم دی-

صفر تدیین کردند ،در حالیکه ارزش همیین خیدما در باغیا

اکسید کربن ،متیان و اکسیید نیتیروس بیه ترتییب  17 ،8و 99

بادام  011دلار در هکتار در سال بود.

درصد تدیین شد .بختیاری و همکاران ()Bakhtiari et al., 2015
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انتشار گازهای گلخانهای در نظامهای تولید زعفیران را 0901/1

مانده در مدرض آبشویی و نشت به خاا و منیابع آب قیرار دارد.

مدادل کیلوگرم  CO2در هکتار برآورد کرده و عمدهتیرین عامیل

در مورد فسفر نیز میزان نشت سالانه در حیدود 57درصید مقیدار

انتشار این گازها را به کودهای شیمیایی نسییت دادنید .بیهطیور

کود مصرفی برآورد شدهاست ( )Lv et al., 2010که بیا احتسیاب

کلی ،کارایی جذب نیتروژن در اکوسیستمهیای زراعیی اییران در

میانگین مصرف  511کیلیوگرم در هکتیار بیرآورد گردیید .ارزش

Nassiri & Koocheki,

تیدا منفی ناشی از نشت این عناصر در حدود  5/6دلار به ازای

حدود  81درصد تخمین زده مییشیود (
 .)2014دل

گراسییو (Grasso, 2002

هر کیلوگرم برآورد شدهاست (.)Norris et al., 2010

 )Delدر بررسییی چهییار

محصول زراعی شامل جو ،سویا ،پنیه و ذر تحت مدیریت رایج

در شکل  8تأثیر اندازه زمین بر انیواگ خیدما (شیامل سیه

نشییان داد کییه می یزان انتشییار  N2Oاز خییاا در حییدود 1/196

گروه تنظییمکننیده ،تیأمینکننیده و فرهنگیی) و تیدیا منفیی

Lv et al.,

اکوسیستمهای زعفیران در اسیتان خراسیانرضیوی نشیان داده

کیلوگرم در متر مربع در سال است .لیو و همکیاران (

شدهاست.

 )2010نیز میزان انتشار گاز  CO2از خاا مزارگ گنیدم را 068/7
گرم در متر مربع در سال برآورد کردند ،بنابراین 61درصد بیاقی-
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شکل  -8ارزش خدمات و تبعات منفی اکوسیستم بر اساس وسعت مزارع زعفران خراسانرضوی
Figure 8- Ecosystem services and negative impacts value based on extent of saffron fields in Khorasan Razavi province.

دامنییه خییدما تنظیییمکننییده ،تییأمینکننییده و فرهنگییی

ترتیب  98 ،80و  59درصد افزایش یافت .بالاترین مجموگ ارزش

اکوسیسییتمهییای زعفییران بییه ترتیییب ،99/6×516-581×516

کل خدما اکوسیستم بدون کسر تیدا منفی در مزارگ بیش از

 89/79×516-71/70×516و  9/8×516-55/58×516رییییییال در

چهار هکتار با  066/86×516ریال در هکتار در سال حاصیل شید

هکتار در سال بهدست آمد .با افزایش انیدازه مزرعیه زعفیران از

که نسیت به مزارگ کمتر از ییک 0-9 ،5-0 ،و  9-8هکتیار بیه

کمتر از یک به بیش از چهار هکتیار مجمیوگ ایین خیدما بیه

ترتیب  55 ،88 ،89و  51درصد بالاتر بیود .مییانگین ارزش کیل

خرم دل و همکاران ،ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بومنظامهای تولید زعفران در استان خراسانرضوی
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این خدما در مزارگ زعفران در اسیتان خراسیانرضیوی بیدون

 91ساله (طی سالهای  5971-0111میلادی) نشان دادنید کیه

کسر تیدا منفی برابر با  018/90×516ریال در هکتیار در سیال

تغییر الگوهای کاربری اراضی ،روشهای مدیریت و تغیییر اقلییم

اسیت

موجب شده تا ارزش خدما اراضی زراعیی و مراتیع بیه ترتییب

بالاترین خدما در مقایسه انواگ خدما اکوسیستمهای زعفیران

 0/07و  59/9درصیید کییاهش یابیید .ارزش خییدما اکوسیسییتم

مربو به گروه تنظیمکننده میباشد که دلییل ایین امیر احتمالیاً

مدمولاً به مقیاس وابسته اسیت ،زییرا شیکلگییری کارکردهیای

مربو به نقش مثیت این گیاه به واسطه دارا بودن گلهای زیییا

مختلف تابع مقیاس مکانی مییباشید ()Kremen, 2005؛ بیه-

و جذاب در جلب گونههای مختلف حشرا به ویهه زنیور عسیل

طوریکه شکلگیری فرآیندهایی نظیر چرخههای عناصر غیذایی

است .با افزایش اندازه مزرعه زعفران از کمتر از ییک هکتیار بیه

و پویایی جمدیت گونهها با کوچک شدن مقیاس محدود خواهید

بیش از چهار هکتار ،هزینه تیدا منفی مزارگ زعفران در اسیتان

شد ( .)Hein et al., 2005الیته در بومنظامهای زراعی که تولید

خراسان تشدید شد؛ به طوریکه بالیاترین هزینیه تیدیا منفیی

آنها متکی به نهادههای خارجی است ،تأثیر مقیاس چندان بیارز

برای بالاترین اندازه زمین (بیش از چهار هکتار) با -58/18×516

نمییباشید ( .)Madureira et al., 2007نتیایج ارزش خیدما

ریال در هکتار در سال محاسیه شد .همچنین کاهش اندازه زمین

اکوسیستم به مقیاس زمانی نیز بستگی دارد؛ بهطوریکیه تیداوم

از بیشییتر از  8هکتییار بییه کمتییر از  0-9 ،5-0 ،5و  9-8هکتییار

فشییردهسییازی در طییی زمییان موجییب کییاهش آن خواهیید شیید

موجب کاهش هزینه اثرا منفی به ترتیب برابر بیا 05 ،96 ،16

(.)Tilman et al., 2002

محاسیه شد .همچنین همانگونه که در شکل  8مشخ

و  58درصد شد .بهطور کلی ،بالاترین ارزش کل خیدما میزارگ
زعفران با کسر تیدا منفی به بالیاترین انیدازه زمیین (بییش از

نتیجهگیری

چهار هکتار) با  088/90×516ریال در هکتار در سیال اختصیاص

تولید زعفران به دلیل ویهگییهیای اکولیوژیکی خیاص و از

داشت که نسیت به زمینهای با انیدازه کمتیر از  0-9 ،5-0 ،5و

لحاظ اقتصادی و تجاری در سالهای اخیر مورد توجه کشورهای

 9-8هکتار به ترتییب  51 ،89 ،80و  56درصید بالیاتر محاسییه

مختلف دنیا قرار گرفته است .به طوریکه این محصیول مییرا

گردید .میانگین ارزش کل خیدما بیومنظیامهیای زعفیران در

گرانبهای دنیا دارای اهمییتهیای راهییردی بیوده و شیرایط و

استان خراسانرضوی با کسر تیدا منفی برابر بیا 576/18×516

نیازهای کشت آن نسل به نسل منتقل شده است .تولید زعفیران

ریال در هکتیار در سیال بیهدسیت آمید (شیکل  .)8کیوچکی و

در استان خراسان عمدتاً متکی بر دانش بومی کشیاورزان اسیت

همکاران ( )Koocheki et al., 2014bمیانگین ارزش کل خدما

که میتوان با برنامهریزیهیای کوتیاهمید و بلندمید  ،سیطح

در مزارگ گندم در استان خراسانرضوی با مسیاحت کمتیر از 51

دانش و عملکرد را افزایش داد .نتایج این مطالده نشیان داد کیه

هکتییار  18 ×516و در مییزارگ بزرگتییر از  51هکتییار را 89 ×516

بومنظامهای زعفران علاوه بر خدما تأمینکننده ،خدماتی نظییر

ریال در هکتار در سال گزارش نمودند .ایین محققیان همچنیین

پاکسازی آب و هوا ،حفاظت خاا ،حفظ تنوگ زیستی و خیدما

میانگین این هزینهها در مزارگ کمتر از  51هکتار  -6 ×516و در

فرهنگی را ارائه میدهند که ارزش اقتصادی آنهیا قابیل توجیه

مزارگ بزرگتیر از آن  -7 ×516رییال در هکتیار در سیال بیرآورد

میباشد .الیته این بومنظامهیا بسیته بیه روش میدیریت ،تیدیا

کردند .لیو و همکاران ( )Lv et al., 2010بیا بررسیی تغیییرا

منفی نظیر تولید گازهای گلخانهای و نشت عناصر کودی شیامل

ارزش خدما اکوسیستم در منطقه ژویگه کشیور چیین در دوره

نیتروژن و فسفر به محیط را نیز بههمراه دارند که ارزش خدما
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 جهت بهرهبیرداری، بر این اساس.آنها را تحت تأثیر قرار میدهد

0/98518 اعتیار این پهوهش از محل پهوهیه طیرح شیماره

پایدار از بومنظامهای زراعی بایستی بهتوان اثیرا متقابیل بیین

 مداونییت محتییرم پهوهشییی و فنییاوری5998/18/09 مصییوب

خدما مثیت و تیدا منفی را با بهرهگیری از خصوصییا چنید

-دانشگاه فردوسی مشهد تأمین شده است که بدینوسیله سپاس
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Abstract
Monetary valuation of agroecoystem services makes them attractive for the society and policy
makers should pay more attention to conservation of these services. In this study, the economic value
of services as well as negative environmental externalities of saffron fields were estimated in the
Khorasan Razavi province during 2015. Information was extracted from questionnaires collected from
75 fields. Using these data, economic values (such as O2 production, food, biodiversity and tourism)
together with environmental externalities (including greenhouse gas emission and N and P leakage)
were computed based on international value of dollar. Based on the results of the study, the mean
values of the agroecosystem services of saffron field such as O2 production, food, biodiversity and
cultural services were estimated to be 54.21×106, 266.84×106, 60.24×106, 29.6×106 and 10.58×106 Rls
ha-1.y-1, respectively. The shares of these services were up to 39, 35, 19 and 7 percent of total value,
respectively. The ranges of environmental externalities such as greenhouse gas emission and N and P
leakage were estimated to be -18.54×106 to -8.18×106 and -5.18×106 to -4.07×106 Rls ha-1.y-1. The
mean value of the total agroecosystem services of saffron fields excluding externalities, were
estimated to be 136.57×106 Rls ha-1 y-1.
Keywords: Ecosystem services, Economic value, Environmental externalities, Biodiversity,
Nitrogen leakage.
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