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 چکیده

-ها میگزاران و تلاش در جهت حفظ و ارتقاء آنجامده و سیاست ترین راهکار برای جلب توجهها، مطلوبنظامگذاری خدما  بومارزش

رضیوی های مدیریت در مزارگ زعفران استان خراسانمحیطی روشباشد. این مطالده با هدف برآورد ارزش اقتصادی خدما  و تیدا  زیست

ج گردید. ارزش شش نوگ از خدما  اکوسیسیتمی مزرعه زعفران استخرا 71ها در انجام شد. اطلاعا  لازم از طریق پرسشنامه 5998در سال 

ای و این مزارگ )همچون تولید اکسیهن، تولید غذا، تنوگ زیستی و خدما  فرهنگی( و دو مورد از تیدا  منفی )شامل تولید گازهیای گلخانیه

مییانگین ایین دید. نتایج نشان داد که میلادی( برآورد گر 0158جریان نیتروژن و فسفر( بر اساس بهای دلار )مدادل ریالی ارزش دلار در سال 

محاسیه شد که سهم ریال در هکتار در سال  18/51×651و  6/09×651، 08/61×651، 88/066×651، 05/18×651خدما  به ترتیب برابر با 

منه تیدا  منفی مزارگ دادرصد بود.  7و  59، 91، 99انواگ خدما  شامل تولید غذا، اکسیهن، تنوگ زیستی و خدما  فرهنگی از کل به ترتیب 

ریال  -17/8×651تا  -58/1×651، -58/8×651تا  -18/58×651ای و جریان نیتروژن و فسفر به ترتیب زعفران شامل انتشار گازهای گلخانه

ال در ریی 17/596×651رضوی با کسر تیدا  منفیی میانگین ارزش خدما  مزارگ زعفران در استان خراسانبرآورد گردید. در هکتار در سال 

 هکتار در سال محاسیه شد. 
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روییه از بیرداری بییاز بهره ناشیمنفی اند، ولی تیدا  ایفاء کرده

تیوجهی را  هیای قابیلمحیطی نگرانیهای زیستمنابع و آسیب

( Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008اسیت )ایجیاد نمیوده

ای، نشیت بقاییای ها شامل تولید گازهای گلخانهکه برخی از آن

ها و سموم شییمیایی، فرسیایش، کیاهش تنیوگ کشکودها، آفت

 ;Dale & Polasky, 2007هییا )زیسییتی، تخریییب زیسییتگاه

Syswerda, 2009 و تضدیف اقتصاد (، زوال ساختارهای اجتماعی

باشند. به ( میMahdavi Damghani et al., 2005جوامع سنتی )

شیود کیه گفته می 5های خارجیاین تیدا  منفی اصطلاحاً هزینه

 ,.Pretty et alشود )ها بطور مستقیم پرداخت نمیهای آنهزینه

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

-هیای زیسیترییزیهزینیه در برنامیه -رآورد سیود( با بی1999

محیطیی را بیرای کشاورزی، تدیین پیامیدهای زیسیت -محیطی

زیست بیه حفظ محیطکارهای بهیود شرایط اجتماعی و ارتقاء راه

توصیییه نمودنیید. مطالدییا  اگلتییورپ و همکییاران ای طییور ویییهه

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

بیرای بهییود  ی مختلیفهیاگیذاریتواند در توسیده سیاسیتمی

های زراعیی مفیید واقیع گیردد. نظامراهکارهای مدیریتی در بوم

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

تیوان گیامی میثثر در راسیتای بهییود هیای خیارجی مییهزینه

و راهکارهای مفیدی را در های زراعی برداشت نظامپاکسازی بوم

هیا و حفاظت از آن ،های طییدیجهت کاهش خسار  به سرمایه

بازیییابی سییلامت انسییان ارائییه نمییود. کییوچکی و همکییاران 

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

طیی های زراعی گزارش نمودند کیه بیا گذشیت زمیان نظامبوم

 بکیارگیریشی برای میزان توزیع، روند کاه 5989-91های سال

-ها و علیفو مصرف سموم شیمیایی برای کنترل آفا ، بیماری

بسیزایی در ارتقیاء تنیوگ  تأثیرهای هرز مشاهده شد که این امر 

                                                                                           
5- Externality costs 

الیته تغییرا  اقلیمی و کمیود رطوبیت، تنیوگ است. زیستی داشته

 است. قرار داده تأثیرای تحت زیستی را به طور ویهه

های زراعی عمدتاً جنییه میدیریتی داشیته و نظام بوم ارزیابی

باشید. خیدما  میاز منابع برداری بیشتر ها بهرههدف نهایی آن

)شیامل غیذا،  0کننیدهها در چهیار گیروه اصیلی تیأمیننظام بوم

)شیامل  9کنندهپوشاا، سوخت، آب، دارو و منابع ژنتیکی(، تنظیم

هیای آب، تنظییم چرخیه هیا،تنظیم اقلیم، کنترل آفا  و بیماری

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

-)شامل زییاسازی و امیاکن تفیرج 8فرهنگیافشانی(، هوا و گرده

کننیده )در برگیرنده کلیه فرآیندهای پشیتییانی 1گاهی( و حمایتی

های عناصیر غیذایی، آب و گیری خدما  قیلی نظیر چرخهشکل

 (. TEEB, 2010; MEA, 2005) دارندقرار  تشکیل خاا(

باشید. بیهنظام بسیار زییاد میی ارزش اقتصادی خدما  بوم

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

ارزش سالانه  تریلیون دلار و 99ها سالانه مدادل نظام خدما  بوم

 811ز خدما  کنترل بیولوژیکی در تولید گیاهان زراعیی بییش ا

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

 51کیه  میلیارد یورو برآورد شده 519افشانی حدود خدما  گرده

را به خود اختصاص درصد از کل ارزش تولیدا  کشاورزی جهان 

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

( و De Groot et al., 2012هیای طییدیی بیوده )نظامخدما  بوم

های زراعی کمتر مورد توجیه قیرار نظامگذاری خدما  بومقیمت

( بیا Koocheki et al., 2014bاست. کوچکی و همکیاران )گرفته

هییای روش منفیییارزیییابی ارزش اقتصییادی خییدما  و تیدییا  

رضیوی ارزش خیدما  مدیریت در مزارگ گندم اسیتان خراسیان

 81/66× 651را با کسر ارزش تیدا  منفی مدادل  این گیاه مزارگ

                                                                                           
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 

تولید اکسیهن و ترسییب کیربن( در شامل ) اتمسفریکه خدما  

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

و علوفیه بیه عنیوان  غیذاتولید که ارزش اختصاص داد، در حالی

درصد و تنیوگ زیسیتی  05های زراعی نظامترین خدما  بوممهم

 شدند. درصد از ارزش کل را شامل می 9/9

بر این اساس، بیا در نظیر گیرفتن ارزش اقتصیادی زعفیران 

(Zohary & Hopf, 1994 )عنوان گیاه بومی منطقیهبه (Kafi et 

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

توانید ، مشخ  است که توسده کشت و کار این گونه می(2004

زایی و ارزآوری بیرای کشیور بیه همیراه نقش بسزایی بر اشتغال

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

Koocheki, 2004) الیته توجه یک سویه به عملکرد و افیزایش .

ارگ تولید زعفران باعث شده که های شیمیایی در مزمصرف نهاده

ها تضدیف شیود. نظام بسیاری از کارکردهای اکولوژیکی این بوم

هیای تولیید ایین بدین ترتیب ارزیابی دقیق و کمی وضدیت نظام

از نظیر کیارکرد و خیدما  مینیای  ارزشمند اقتصیادیمحصول 

در بیرداری پاییدار از آنهیا مناسیی را برای مدیریت بهینه و بهیره

 فراهم خواهد ساخت.رضوی ن خراساناستا

 

 هامواد و روش

مزرعیه تولیید زعفیران در  71در  5998این مطالده در سال 

بیرای رضوی انجام شد. های مختلف در استان خراسانشهرستان

فرمیول ارائیه و  تصیادفی گیرینمونه روش از مزارگتدیین تدداد 

 ,Snedecor & Cochran)شیده توسیط کیوکران اسیتفاده شید 

ظیام از طرییق ناطلاعا  لازم برای ارزیابی خیدما  بیوم .(1980

پرسشنامه  آوری گردید.جمعصور  چهره به چهره( )به پرسشنامه

اجتمیاعی -های اقتصیادیمشتمل بر سوالاتی در خصوص ویهگی

افراد شیاغل و جنسیت کشاورزان نظیر تدداد افراد خانواده، تدداد 

گ مالکیت، درآمد سیالانه، سیطح در مزرعه، سن، اندازه مزرعه، نو

وجود انواگ حصیار و درخیت بیه عنیوان بادشیکن در تحصیلا ، 

-وضدیت مدیریت زراعی، عملکرد و خدما  بیوماطراف مزرعه، 

 بود. های زعفران نظام

 00در گزارش ارزیابی هزاره بیرای بیرآورد ارزش اقتصیادی، 

 ,MEA)اند نظام در پنج گروه اصلی تدریف شدهمورد خدما  بوم

-ظیامنممورد حتی در بو 00گذاری دقیق این (. الیته قیمت2005

ترین مطالدیا  نییز های طییدی نیز بسیار دشوار است و در جامع

 ,.De Groot et alاند )گذاری نشدهطور کامل ارزشبها تمامی آن

2002; Costanza et al., 2007نظامدیگر، خدما  بوم(. از سوی-

بیه دلییل میدیریت کیه حیالی ثیت است؛ درهای طییدی تماماً م

-نیهادی و بهیرههای شیمیایی، بیهزراعی بر مینای مصرف نهاده

هیای زراعیی تیدیا  زیسیتنظیام در بومگیری از مکانیزاسیون 

های ای، آلودگیمحیطی )اثرا  منفی( نظیر تولید گازهای گلخانه

 ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و یا کاهش تنوگ زیستی وجود

 دارد. 

 تولید اکسیژن

 0/5به ازای تولید هر کیلوگرم ماده خشک گیاهی در حیدود  

(. Thornes, 2010شییود )کیلییوگرم اکسیییهن وارد اتمسییفر مییی

بنابراین، میزان اکسیهن تولید شده بر اساس ماده خشک تولیدی 

( تدیین و ارزش آن بر اساس بهیای هیر کیلیوگرم کلاله)عملکرد 

ازم به ذکر است با توجیه بیه اینکیه گیل ل اکسیهن محاسیه شد.

زعفران ارزش اقتصیادی نیدارد، لیذا در محاسییا  مربوطیه وارد 

 نگردید.

 تولید غذا

بیر اسیاس قیمیت پاییه هیر  ارزش غذا با توجه به عملکیرد 

تدییین و بیه عنیوان  میلیون ریال( 81111کلاله )مدادل کیلوگرم 

 کننده در نظر گرفته شد.ارزش خدما  تأمین

 ع زیستیتنو

هیای زراعیی عمیدتاً بیدلیل نظامکاهش تنوگ زیستی در بوم 

 ,Kremenهای شییمیایی )کیود و سیموم( اسیت )مصرف نهاده
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پاشییی در (. بییر اسییاس بییرآورد بییه ازای هییر نوبییت سییم2005

درصید از تنیوگ زیسیتی  51-51های زراعی در حدود اکوسیستم

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

نیز ارتیا  دارد. ارزش تنوگ زیسیتی مدیادل ارزش کیل خیدما  

نظام تحیت  درصد مساحت بوم 51اکوسیستم از مساحتی مدادل 

 (. MEA, 2005باشد )بررسی می

 خدمات فرهنگی

هیای توریسیتی و هیای طییدیی بیه دلییل جاذبیهنظیامبوم 

نگی بیا های زییایی شناختی خدما  فرهگردشگری و نیز ویهگی

های زراعی به نظامکنند که این خدما  در بومارزشی را ارائه می

بیر ایین اسیاس، در  های طییدیی اسیت.نظاممراتب کمتر از بوم

سوالاتی در مورد تدداد بازدیدکنندگان از مزارگ و مد   پرسشنامه

ها مطرح شد که ارزش این خدما  بیر اسیاس هزینیه اقامت آن

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

 (. De Groot et al., 2012گردید )

های تحت بررسی در دو میورد تولیید تیدا  منفی اکوسیستم

های شییمیایی ای و آلودگی ناشی از مصرف کودگازهای گلخانه

 گذاری شد. ارزش نیتروژن و فسفر

 ایتولید گازهای گلخانه

ای در سیطح دنییا بیرای لدیهاز آنجا که تا کنیون هییچ مطا 

ای )مدیادل تولیید گازهیای گلخانیهاست، لذا زعفران انجام نشده

2CO بیا بر مینای اطلاعا  موجیود  این گیاه( از هر هکتار اراضی

 .(Kheshgi et al., 2012) محاسیه شد 5استفاده از مدادله 

(5) VGHG = CT × TCequ 

: CTای، نیه: قیمیت گازهیای گلخاGHGVکه در این مدادلیه، 

بیر اسیاس قیمیت اسیتاندارد  2COمالیا  کربن )قیمت هر واحد 

می باشد  2CO: میزان گازهای تولید شده مدادل equTCجهانی( و 

 Kheshgi et) تدیین گردید 0با استفاده از مدادله  equTCمقدار که 

al., 2012.) 

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

: انتشییار O2N ،CO2E: انتشییار N2OE، کییه در اییین مدادلییه

2CO،equ O2N 2: مدییادلCO  بییرایO2N  2وEquCO  2مدییادلCO 

 .باشدمی

 آلودگی ناشی از مصرف کود

های کودی بر اساس کارآیی جیذب و مییزان ارزش آلودگی 

 حلالیت در خاا بیرآورد گردیید. از کیل مییزان کیود نیتیروژن

بیه دلییل حلالییت  مانده ودرصد در خاا باقی 61مصرفی حدود 

شیود درصد به عنوان منیع آلودگی وارد محییط میی 81-81بالا، 

(Grandy et al., 2006 در میورد کودهیای فسیفره بیه دلییل .)

درصید کیود مصیرفی بدنیوان منییع  57حلالیت کمتر، در حدود 

این ترتیب، بیا توجیه (. بهLv et al., 2010کند )آلودگی عمل می

مییزان کیود  صد آلیودگی سیالانه ازدرصدهای عنوان شده در به

مصرفی برآورد و ارزش آن بر اسیاس قیمیت اسیتاندارد جهیانی 

 ,TEEBتدیین گردیید ) Pو  Nمحیطی آلودگی های زیستهزینه

2010.) 

 0158ها بر اساس نر  دلار در سیال لازم به ذکر است قیمت

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

( جهیت De Groot et al., 2012) گرو  و همکیاراندیش گزار

سهولت مقایسه بین نتایج مطالدا  مختلف، قیمت دلیار )قیدر  

خرید دلار( این سال بیه عنیوان مینیای محاسییه ارزش خیدما  

 است.تدریف شده« المللیدلار بین»اکوسیستم به عنوان 

محیطیی های منفی ناشی از تیدیا  زیسیتدر نهایت، هزینه

 ارزشاثرا  منفی( اکوسیستم از ارزش خیدما  مثییت کسیر و )

 نظام در مزارگ زعفران برآورد شد.خدما  بومخال  

 

 نتایج و بحث

مشیاهده  5شیکل اطلاعا  حاصیل از پرسشینامه، بر اساس 

کیار در کشاورزان زعفیران بیشترشود که میانگین سطح زمین می

هیای انیدازه هکتار است که نسیت به 5-0رضوی استان خراسان

 71، 99، 57هکتار به ترتییب  8و بیش از  9-8، 0-9، 5کمتر از 

 درصد بالاتر است.  90و 

(  نتیجییه Nassiri & Singh, 2009نصیییری و همکییاران )
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های بزرگتر نیاز به بکارگیری بیشتر ماشین آلا  گرفتند که زمین

 ,.Pishgar-Komleh et alکوملیه و همکیاران ) -داشت. پیشگار

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

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

بیرداران سییرکار در بررسی عوامل مثثر بر عدم کارایی فنی بهره

استان همدان بیان نمود که با افزایش سیطح زیرکشیت کیارایی 

ه به وجود رابطه اندازه زمین یابد. بر این اساس، با توجکاهش می

هیا، انیرژی و نسییت سیودآوری و آنیالیز بر میزان مصرف نهاده

 ,.Nassiri & Singh, 2009; Pishgar-Komleh et alاقتصادی )

گیری از راهکارهای مختلیف شود که با بهره(، پیشنهاد می2011

سازی های مزارگ زعفران از طریق یکپارچهسدی شود اندازه زمین

یش داده شود تا انرژی مصرفی کاهش و نسیت سیودآوری و افزا

 وری افزایش داده شود.بهره
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Figure 1- Mean area of saffron fields (ha) in Khorasan Razavi province. 

 

شیتر کشیاورزان شود بیمی ملاحظه 0گونه که در شکل همان

خیزی خاا مزارگ زعفران در استان خراسیانبرای بهیود حاصل

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

گیییری از مییدیریت شیییمیایی و کننیید کییه نسیییت بییه بهییرهمییی

بیولوژیکی برای افزایش فراهمی و دسترسیی عناصیر غیذایی در 

الیف(.  -0ر اسیت )شیکل درصید بالیات 98و  16خاا به ترتیب 

رضیوی کار در اسیتان خراسیانهمچنین عمده کشاورزان زعفران

های مکانیکی شامل وجیین های هرز از روشبرای مدیریت علف

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

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

 ب(.-0ید )شکل بالاتر تدیین گرد
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Figure 2- Management of (a) soil fertility and (b) weeds of saffron fields in Khorasan Razavi province. 

 

 Fallahi etتجربه و دانش بومی اقدام به کشت زعفران نمیوده )ینیای مشخ  است بیشتر کشاورزان به صور  سنتی و بر م
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al., 2015; Koocheki, 2004خییزی خیاا و ( و مدیریت حاصل

های سینتی گیری از روشهای هرز را بر مینای بهرهکنترل علف

بکارگیری این راهکارها با ارتقاء تنیوگ کیارکردی، دهند که انجام می

خواهید داشیت و  دنیالین محصول را نیز به های تولید اپایداری نظام

رویه آب و کودهای شییمیایی را نییز بیه مشکلا  ناشی از مصرف بی

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

 ارزیابی دانش بومی و نوین زراعت زعفیران در منطقیه سیرایان بییان

شیمیایی و تیأمین  داشتند که بایستی با کاهش اتکاء به کودهای

های کیم بیاران بیه مناسب تر نیاز آبی گیاه به خصوص در سال

 زعفران تولیدی کمک نمود.  افزایش کمیت و کیفیت
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Figure 3- Mean number of (a) family and (b) employed of saffron fields in Khorasan Razavi province.  

 

های هیرز است که افزایش تنوگ علفمطالدا  اخیر نیز نشان داده

های زراعی بیه همیراه داشیتهنظامبوممثیتی بر کارکرد  تأثیرتواند می

 & Albrecht, 2003; Franke et al., 2009; Norrisباشید )

Kogan, 2005دل و ه(. خرم( مکارانKhorramdel et al., 2016 )

هیای هیرز در میزارگ ای علیفبررسی ساختار جوامع و تنیوگ گونیهبا 

گییری از زعفران استان خراسان گزارش نمودند کیه در صیور  بهیره

های هرز در شرایط حفظ سطح عملکیرد، مزاییای مدیریت پایدار علف

واهد نمیود. بینی به واسطه افزایش تنوگ زیستی ظهور خغیرقابل پیش

هیای اکولوژییک جهیت ها پیشنهاد نمودنید از روشبر این اساس، آن

 گیری گردد.های هرز در مزارگ زعفران بهرهمدیریت علف

آید، بیشترین مییانگین تدیداد برمی 9گونه که از شکل همان

 89بیا رضیوی کار در استان خراسانده کشاورز زعفراناافراد خانو

های کمتر ت که در مقایسه با خانوادهبیشتر از شش نفر اسدرصد 

باشید )شیکل درصد بالاتر می 55و  16نفر به ترتیب  1-6و  1از 

آشکار است که زراعت و تولیید زعفیران  بر این اساس،الف(.  -9

هییای کشییاورزان رضییوی در اغلییب خییانوادهدر اسییتان خراسییان

 5به صور  کشیاورزی خیانوادگی این محصول عمدتاً تولیدکننده

هیا شیامل بنیدیشود که در مقایسه با سیایر تقسییمیت میمدیر

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

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

 ب(. -9)شکل 

مییانگین سین شیود، ملاحظیه میی 8طور که در شکل همان

 81رضوی بیشتر از خراسان کار در استانبیشتر کشاورزان زعفران

سال  91-81و  91سال است که در مقایسه با کشاورزان کمتر از 

بیشیترین الیف(.  -8درصد بالاتر بود )شیکل  81و  81به ترتیب 

مربیو  رضوی کار در استان خراسانتحصیلا  کشاورزان زعفران

است که نسیت بیه  درصد 69با  دیپلم و کمتر از آنبه تحصیلا  

سواد و دارای تحصیلا  دانشگاهی به ترتییب ورزان بیتدداد کشا

درصد بالاتر است. همچنین مشخ  اسیت کیه تدیداد  95و  69

-کار دارای تحصیلا  دانشگاهی نسیتاً کم مییکشاورزان زعفران

 ب(. -8باشد )شکل 

اصلاح باور حاکم در بین صاحیان دانیش رسیمی نسییت بیه 

                                                                                           
5- Family farming 
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های رسمی به منظور دانش بومی و ایجاد تحول در نظام آموزش

تیرین توجه بیه حیوزه دانیش تجربیی و مییدانی از جملیه مهیم

شیود های تلفیق دانش رسمی نوین و بومی محسوب میضرور 

(Emadi & Amiri-Ardakani, 2003 از جملییه دلایییل عییدم .)

گیری دانشگاهیان از نظام دانش بومی، مکتوب نییودن و در بهره

تیوان از ن دانش است که مینتیجه عدم دسترسی به اطلاعا  ای

طریق ارتیا  مستقیم با صیاحیان دانیش بیومی ایین مشیکل را 

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

هیا از خیردورزی علمی با یکدیگر در تقابل نیوده و هیر دوی آن

تیوان بیه هیا مییگیرند که از این رو، از تلفییق آنبشر منشأ می

کدام به تنهایی ممکین نیسیت د که برای هیچهایی رسیموفقیت

(Boozarjamhori & Eftekhari, 2006.) 
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Figure 4- Mean (a) age and (b) education of farmers of saffron fields in Khorasan Razavi province.  

 

 

( Khozeymehnezhad et al., 2016نهاد و همکیاران )خزیمه

جنیوبی کیاران در اسیتان خراسیانبا بررسی دانش بومی زعفران

سیال گیزارش نمودنید. بیارانی و  88میانگین سن کشیاورزان را 

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

دی را به دانش رسمی و علمیی تواند اطلاعا  زیادانش بومی می

هیای بیفزاید. نتایج مطالده دیگری حاکی از آن اسیت کیه نظیام

ها، سیرمایه و دانیش محلیی کشاورزی بومی تنها متکی بر نهاده

های رو، کشاورزی پایدار که الهام گرفته از نظامباشند و از اینمی

های کشیاورزی میدرن را تواند بسیاری از کاستیبومی است، می

نییهاد و (. خزیمییهOstovar & Rnajbar, 2011رطییرف سییازد )ب

( همچنیین بییان Khozeymehnezhad et al., 2016همکیاران )

-کار در اسیتان خراسیاندرصد کشاورزان زعفران 61داشتند که 

درصید دارای تحصییلا   81جنوبی دارای تحصیلا  زیر دیپلم و 

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

کاران سه استان فارس مازندران و گیلان بررسی کارایی فنی برنج

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

داری عوامل اجتماعی و اقتصادی در استان فیارس رابطیه مدنیی

که در استان گیلان بین کارایی فنی و سن وجود نداشت، در حالی

یت و با تدداد افراد خیانوده رابطیه منفیی برقیرار کشاورز رابط مث

باشد. در استان مازندران بین کارایی با تدیداد افیراد خیانوده و می

اندازه مزرعه رابطه منفی و با میزان تحصیلا  رابطه مثیت وجود 

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

رکار در اسیتان همیدان برداران سیمثثر بر عدم کارایی فنی بهره

باشید و نشان داد که رابطه سواد کشاورز بیا کیارایی منفیی میی

تری برخوردار هستند؛ لیذا سواد از کارایی فنی پایینکشاورزان بی

که کشاورزان از دانش و سواد کافی برخیوردار باشیند، در صورتی

داری افزایش خواهد یافت. باتس و طور مدنیها بهکارایی فنی آن

-( با ارزیابی کارایی فنیی گنیدمBattese et al., 1996اران )همک

کییاران در کشییور پاکسییتان گییزارش نمودنیید کییه کییارایی فنییی 
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 باشد. تر و با تحصیلا  رسمی بیشتر بالاتر میکشاورزان مسن

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

فران در اسیتان بر مینای تجربه و دانش بومی اقدام به کشت زع

منظیور جلیوگیری از (، بیهKoocheki, 2004کننید )خراسان میی

 ,Nassiri & Singhکاهش کیارایی بیا افیزایش انیدازه مزرعیه )

2009; Pishgar-Komleh et al., 2011; Seyyedan, 2004 ،)

گییری شود تکنولوژی تولید تغییر نمیوده و بیا بهیرهپیشنهاد می

آلیا  جهیت ولید این گیاه، از ماشینبیشتر از نتایج تحقیقا  در ت

کاشت و برداشت استفاده شود. بر این اساس، بیا درنظیر گیرفتن 

وجود پتانسیل لازم برای افزایش کارایی تولید زعفران در اسیتان 

های ترویجی و رسد که با اعمال روشنظر میرضوی، بهخراسان

 ای در تکنولیوژی و مصیرفمدیریتی مناسب و بدون تغییر عمده

 توان کارایی تولید را به میزان زیادی افزایش داد.ها مینهاده

درصید کشیاورزان  79آشیکار اسیت کیه  1بر اساس شیکل 

رضوی زنان هستند که سرپرست مزارگ زعفران در استان خراسان

درصد بالیاتر  78نسیت به جمدیت مردان سرپرست در این مزارگ 

 بود.
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Figure 5- Status of women heads of saffron fields in Khorasan Razavi province.  
 

است که سهم زنان روسیتایی در نییروی ها نشان دادهبررسی

کار کشورهای جهان سوم به دلیل سنتی بیودن سیاختار تولیید و 

ر از زنیان و میردان روابط کار، بیشتر از مردان و همچنیین بیشیت

الیته اگر چیه  (.Yousefian, 1996کشورهای توسده یافته است )

تیرین اجتمیاعی زنیان روسیتایی یکیی از مهیم -نقش اقتصادی

موضوعا  اقتصادی است، ولی به ندر  در میاحث اقتصادی بیه 

تیرین عامیل است. مشارکت اقتصادی زنان مهمآن پرداخته شده

 اسیتاجتمیاعی آنهیا مدرفیی شیده -در بهیود جایگاه اقتصادی

(Afshar, 1998لهسایی .)( زاده و همکارانLahsaiizadeh et al., 

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

های کشاورزی در استان فارس گزارش نمودنید کیه بیین فدالیت

تحصیلا  و مشارکت اقتصادی زنان رابطه مدکیوس وجیود دارد. 

های اقتصیادی با افزایش سن، مشارکت زنان در فدالیتهمچنین 

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

های لازم به منظور افزایش تیوان شود. بر این اساس، آموزشمی

ای در روسیتا، هیای فنیی و حرفیهتولیدی زنان و گسترش برنامه

تصادی ایین گیروه بیه تواند نقش بسزایی در بهیود جایگاه اقمی

وری، همراه داشته باشد. همچنین با توجه به ارتقای سیطح بهیره

گذاری در آموزش زنیان سرمایه تأثیرافزایش تولید و درآمد تحت 

هیایی همچیون توسیده شود اجیرای طیرحروستایی، پیشنهاد می

هییای اعتیییارا  خییرد زنییان روسییتایی، بییا توجییه بییه صییندوق

های عمومی گیری از آموزشلف با بهرهتوانمندسازی در ابداد مخا

گییری، کییارآفرینی مقییدماتی و ماننیید اصییول مشییارکت، تسییهیل

-های تخصصی بخش کشاورزی و نییز بهیرهپیشرفته و آموزش

های درآمیدزا میدنظر مندی از منابع مالی جهت گسترش فدالیت

هیای سیاز و بسترسیاز اجیرای طیرحتواند زمینهقرار گیرد که می
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 در روستا شود.زایی اشتغال

درصد از کلیه خدما  ترویج کشاورزی جهان  پنجاگرچه تنها 

زنان  فدالیتولی  (،Madeley, 2002) گیرددر اختیار زنان قرار می

و اهرمییی کییارا بییرای پایییداری در کشییاورزی  نیییروی محرکییه

بیر اسیاس  (.Karami & Keshavarz, 2010) گرددمحسوب می

وری میزارگ پایین بیودن بهیره( دلیل FAO, 2007گزارش فائو )

هیای جنیوب صیحرای زنان در مقایسه با مزارگ مردان در کشور

و اقتصیادی زنیان و  اجتمیاعیهیای آفریقا به علیت محیدودیت

ای که اگر زنان گونهآنان در دسترسی به منابع بود، به محدودیت

هیا و عوامیل تولیید فرصیتی همانند مردان در دسترسی به نهاده

-بهیرهآنان به لحاظ  ه باشند مزارگ تحت سرپرستییکسان داشت

میردان نخواهید  تحیت میدیریت نه تنها تفاوتی بیا میزارگ وری

وجیود، بیا ایین شید. بلکه در مواردی بیشتر هیم خواهید ،داشت

وری مزارگ زنان ( میزان بهرهQuisumbing, 1996ینگ )یکویسام

ارگ زنیان تر مزعملکرد پایین علتو مردان را یکسان بیان کرد و 

هیای اجتمیاعی ها و سیرمایهآنان به نهاده تررا دسترسی محدود

زنان کشاورز از لحاظ فنیی، تخصصیی، ی، طور کلعنوان نمود. به

تیر کارآمیدبه طور مثثری اجتماعی  هایو سرمایه هانهادهکنترل 

ثیاتی قیمت محصول، کم اما به دلیل بی ،کننداز مردان عمل می

به منابع و سایر عوامیل  تری، دسترسی کمهای دولتشدن حمایت

 وری کمتری نسیت بیه میزارگ میردان داردتولید مزارگ آنان بهره

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

باشید کیه آنیان  بیه میارزه با آفا  بیشتر ناشی از این عامل می

و  اهیآفیتکشسیموم،  دلیل دانش بیشتری که نسییت بیه خطیر

های جایگزین کنترل آفا  و اسیتفاده از ، روشکودهای شیمیایی

حشرا  مفید دارند در مقایسه با مردان تمایل کمتری به مصرف 

اما تماییل  (،Birah et al., 2011) دهنداز خود نشان میاین مواد 

هیای کمتر زنان در مقایسه با مردان جهیت مصیرف کیم نهیاده

که از دانش و آگاهی وه بر اینهمچون کود و سموم شیمیایی علا

قیمت بالیای  تأثیرشود تحت محیطی بالای زنان ناشی میزیست

 باشیدیمه این عوامل تولید ها بتر آنها و دسترسی کماین نهاده

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

 Kerr et) خاا تمایل و رغیت بیشتری به کشت بقولیا  دارنید

al., 2007). زنان به منظیور کنتیرل است که ها نشان دادهبررسی

کننید کیه ایین امیر حفر میهایی با کج بیل چاله های هرزعلف

و شید  اجیرای  هیرزهای تراکم علفکاهش بر  علاوهعلاوه بر 

ی به خاا شید درصد 71 باعث کاهش آسیبدار خم برگردانش

(Kerr et al., 2007). 
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Figure 6- Number of visitors of saffron fields in Khorasan Razavi province. 

 

، بالاترین تدداد استنشان داده شده 6در شکل گونه که همان

مربو  بیه رضوی بازدیدکنندگان مزارگ زعفران در استان خراسان

باشد که نسییت بیه هکتار( می 8)بیش از  بیشترین اندازه اراضی

هکتار بیه ترتییب  9-8و  0-9، 5-0، 5های زمین کمتر از اندازه

 درصد بیشتر تدیین گردید. 19و  61، 79، 81

هیای مختلییف کشیور اییران بیا برخییورداری از انیواگ جاذبیه
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گردشگری، تا کنون نتوانسته از این مزیت به خوبی استفاده کند. 

کیه توسیده روسیتایی تنهیا منیو  بیه توسیده این لذا با توجه به

هایی را برای کارآمیدی بیشیتر توان فرصتکشاورزی نیست، می

شیود گردشیگری نظر گرفت کیه پیشینهاد میی فرآیند توسده در

روستایی از مزارگ زعفران را به عنوان رویکردی ویهه در راسیتای 

و بهیود توانمندسازی روستایی برای برخورداری از مدیشت پایدار 

کیفیت زندگی مدنظر قرار داد. گردشیگری رویکیردی جدیید در 

توانید علیاوه بیر بهییود و رشید توسده روسیتایی اسیت کیه میی

زیست روسیتایی را بیه همیراه اقتصادی، امکان حفاظت از محیط

حمایت از فرهنگ بومی و تقوییت آداب و رسیوم اجتمیاعی نییز 

-یی همچنین مییفراهم کند. از نظر اقتصادی گردشگری روستا

جانییه روسیتا از نظیر اقتصیادی، تواند راهیردی برای توسده همه

محیطی و غیره نیز باشد. گردشیگران روسیتایی اجتماعی، زیست

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

های محلی جریان یافته و موجیب ها در فدالیتکنند که این پول

بیرآوردن هیر چیه بهتیر و بیشیتر تحریک منیاطق روسیتایی در 

شود و اثرا  مهیم اقتصیادی آن بیه نیازهای بازدیدکنندگان می

گیردد. های روستایی منتهی میگاهکند شدن روند تخلیه سکونت

بر ابداد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیی و  فراوانی تأثیرگردشگری 

ا رهای اقتصادی سیاسی کشور گذاشته و با ایجاد اشتغال، سرمایه

 ,.Butlert et al., 1998; Holland et alانیدازد )ه جرییان مییبی

زایی و گردشگری روستایی منیع باارزش اشتغال(. همچنین 2003

تواند ابزار مهمی برای توسده اقتصیادی و ایجاد درآمد بوده و می

اجتمییاعی جوامییع روسییتایی اسییت و در بسیییاری از کشییورها بییا 

ای در جهت و غالیاً وسیلههای کشاورزی در ارتیا  است سیاست

باشید، بنیابراین زیست و فرهنگ روسیتایی مییحمایت از محیط

تواند بازدید از مزارگ زعفران نقش اساسی در توسیده و حفیظ می

 (. Byrd et al., 2009باشد )همراه داشتهروستا به

ها و ها دارای جاذبهبر این اساس، از آنجا که کویرها و بیابان

بسیاری است و با درنظر گرفتن ایین مطلیب کیه های توانمندی

قسمت اعظم کشور ما در قلمرو منیاطق خشیک و بیابیانی قیرار 

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

های این مناطق همچون میزارگ سطح آن، لزوم توجه به پتانسیل

 سیازد. اکوتوریسیمزعفران را در زمینه اکوتوریسم ضیروری میی

های فیراوان گذاری بر روی جاذبهفرصت مناسیی را برای سرمایه

-عنوان یکی از گزینیهکند. توسده اکوتوریسم بهطییدی ایجاد می

-های جهانگردی باید در مقیاس کوچک و در محیدوده فدالییت

گیرد و میزان بالاتری از مشیارکت های مالکان محلی صور  می

کارگیری افراد محلی ا بهمردمی را نسیت به جهانگردی سنتی و ب

. (Ashley, 2000کنید )به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم میی

در واقع، اکوتوریسم یک سفر و بازدید زیست محیطیی مسیئولانه 

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

شود، به های فرهنگی مرتیط با آن انجام میمواهب آن و ویهگی

ث ترویج حفاظت شده و اثرا  منفی بسیار کمیی از که باعطوری

گیذارد و شیرایطی را جانب بازدیدکنندگان بر محیط بر جای میی

منیدی اقتصیادی و اجتمیاعی میردم برای ایجاد اشیتغال و بهیره

 نماید. محلی فراهم می

هیای گروهمیانگین ارزش انواگ حداقل، حداکثر و  7در شکل 

سییهن، غیذا، تنیوگ زیسیتی و )شامل تولید اکخدما  اکوسیستم 

ای )شامل انتشار گازهای گلخانهو تیدا  منفی خدما  فرهنگی( 

-در میزارگ زعفیران اسیتان خراسیانو جریان نیتروژن و فسفر( 

-نشان داده شیده از ارزش کل خدما  یدرصد عنوانهبرضوی 

 است.

رضوی دامنه خدما  مختلف مزارگ زعفران در استان خراسان

یهن، غذا، تنوگ زیسیتی و خیدما  فرهنگیی بیه شامل تولید اکس

، 15/88×651-97/75×651، 08/59×651-57/89×651ترتیییییب 
ریال در هکتیار  88/9×651-55/18×651و  0/01×78-651×651

در سال برآورد شد. مییانگین ایین خیدما  بیه ترتییب برابیر بیا 
و  6/09×651، 08/61×651، 88/066×651، 05/18×651
. مییانگین آمیددسیت کتیار در سیال بیهریال در ه 18/51×651

مجموگ این خدما  در مزارگ زعفران بدون احتساب تیدا  منفی 
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ریال در هکتار در سال محاسیه گردید کیه سیهم  60/518×651

انواگ خدما  شامل تولید غذا، اکسیهن، تنوگ زیسیتی و خیدما  

درصید  7و  59، 91، 99 ترتییبفرهنگی از کل این خیدما  بیه

 .(7)شکل  دتدیین گردی
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 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 alمقیدم و همکیاران )رضوانی

( میانگین محتوی کربن آلی خاا مزارگ زعفران در استان 2016

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

های کشور است. کربن به دلیل کم بودن محتوی ماده آلی خاا

 Robertson, 2007 Grandyرندی و رابرتسون )مثال، گعنوانبه

های زراعی ایالت میشیگان آمریکا ( گزارش کردند که در خاا&

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

باشید. پیایین تین در هکتیار میی 11تا  81خاا سالانه در حدود 

نیز بودن ارزش خدما  فرهنگی اراضی زراعی در سایر مطالدا  

 et al., 2007اسییت. مییادوریرا و همکییاران )گییزارش شییده

Madureira)  ارزش خدما  گردشگری مزارگ غلا  در آلمیان را

که ارزش همیین خیدما  در باغیا  صفر تدیین کردند، در حالی

 دلار در هکتار در سال بود.  011بادام 

دامنه تیدا  منفیی میزارگ زعفیران شیامل انتشیار گازهیای 

تیا  -18/58×651جریان نیتروژن و فسفر به ترتییب ای و گلخانه
ریییال در هکتییار در  -17/8×651تییا  -58/1×651، -58/8×651

سییال حاصییل شیید. میییانگین اییین تیدییا  بییه ترتیییب برابییر بییا 
دسیت ریال در هکتیار در سیال بیه -66/8×651و  -99/59×651

رضیوی بیا آمد. مجموگ خدما  مزارگ زعفران در استان خراسان

ریال در هکتار در سال محاسییه  17/596×651ا  منفی کسر تید

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

هیای میانگین پتانسیل گرمایش جهانی مزارگ زعفران در اسیتان

 2COواحد مدادل کیلیوگرم  16/0886جنوبی و رضوی را خراسان

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

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

( Bakhtiari et al., 2015بختیاری و همکاران )درصد تدیین شد. 
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 1/0901 را زعفیرانهای تولید ای در نظامانتشار گازهای گلخانه

تیرین عامیل عمدهو  برآورد کردهدر هکتار  2COمدادل کیلوگرم 

طیور بیه ودهای شیمیایی نسییت دادنید.را به ک گازهااین انتشار 

هیای زراعیی اییران در کلی، کارایی جذب نیتروژن در اکوسیستم

 ,Nassiri & Koocheki) شیوددرصد تخمین زده میی 81حدود 

( در بررسییی چهییار Del Grasso, 2002) دل گراسییو(. 2014

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

 196/1از خییاا در حییدود  O2Nزان انتشییار نشییان داد کییه مییی

 ,.Lv et al) لیو و همکیارانکیلوگرم در متر مربع در سال است. 

 7/068از خاا مزارگ گنیدم را  2COنیز میزان انتشار گاز  (2010

-درصد بیاقی 61بنابراین ،گرم در متر مربع در سال برآورد کردند

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

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

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

کیلیوگرم در هکتیار بیرآورد گردیید. ارزش  511میانگین مصرف 

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

 (.Norris et al., 2010) استهر کیلوگرم برآورد شده

سیه  شیاملاندازه زمین بر انیواگ خیدما  ) تأثیر 8در شکل 

و فرهنگیی( و تیدیا  منفیی  کننیدهتیأمینکننیده، تنظییم گروه

رضیوی نشیان داده های زعفیران در اسیتان خراسیاناکوسیستم

 است.شده
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 رضویان خراسانارزش خدمات و تبعات منفی اکوسیستم بر اساس وسعت مزارع زعفر -8شکل 

Figure 8- Ecosystem services and negative impacts value based on extent of saffron fields in Khorasan Razavi province. 

 

کننییده و فرهنگییی کننییده، تییأمیندامنییه خییدما  تنظیییم

، 6/99×651-581×651هییای زعفییران بییه ترتیییب اکوسیسییتم
رییییییال در  8/9×651-58/55×651و  79/89×70/71-651×651

دست آمد. با افزایش انیدازه مزرعیه زعفیران از هکتار در سال به

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

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

کل خدما  اکوسیستم بدون کسر تیدا  منفی در مزارگ بیش از 

ریال در هکتار در سال حاصیل شید  86/066×615چهار هکتار با 

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

. مییانگین ارزش کیل درصد بالاتر بیود 51و  55، 88، 89ترتیب 
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رضیوی بیدون این خدما  در مزارگ زعفران در اسیتان خراسیان

ریال در هکتیار در سیال  90/018×651کسر تیدا  منفی برابر با 

مشخ  اسیت  8گونه که در شکل حاسیه شد. همچنین همانم

های زعفیران بالاترین خدما  در مقایسه انواگ خدما  اکوسیستم

باشد که دلییل ایین امیر احتمالیاً کننده میگروه تنظیممربو  به 

های زیییا مربو  به نقش مثیت این گیاه به واسطه دارا بودن گل

به ویهه زنیور عسیل  های مختلف حشرا و جذاب در جلب گونه

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

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

که بالیاترین هزینیه تیدیا  منفیی خراسان تشدید شد؛ به طوری

 -18/58×651برای بالاترین اندازه زمین )بیش از چهار هکتار(  با 

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

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

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

طور کلی، بالاترین ارزش کل خیدما  میزارگ درصد شد. به 58و 

ازه زمیین )بییش از زعفران با کسر تیدا  منفی به بالیاترین انید

ریال در هکتار در سیال اختصیاص  90/088×651چهار هکتار( با 

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

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

هیای زعفیران در نظیاممیانگین ارزش کل خیدما  بیومگردید. 

 18/576×651سر تیدا  منفی برابر بیا رضوی با کاستان خراسان

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

میانگین ارزش کل خدما  ( Koocheki et al., 2014bهمکاران )

 51رضوی با مسیاحت کمتیر از در مزارگ گندم در استان خراسان

 89× 651هکتییار را  51و در مییزارگ بزرگتییر از  18× 651هکتییار 

هکتار در سال گزارش نمودند. ایین محققیان همچنیین ریال در 

و در  -6× 651هکتار  51ها در مزارگ کمتر از میانگین این هزینه

رییال در هکتیار در سیال بیرآورد  -7× 651مزارگ بزرگتیر از آن 

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

چیین در دوره ارزش خدما  اکوسیستم در منطقه ژویگه کشیور 

کیه  نید( نشان دادمیلادی 5971-0111های طی سالساله ) 91

های مدیریت و تغیییر اقلییم تغییر الگوهای کاربری اراضی، روش

موجب شده تا ارزش خدما  اراضی زراعیی و مراتیع بیه ترتییب 

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

گییری کارکردهیای کلبه مقیاس وابسته اسیت، زییرا شی مدمولاً

-هبی؛ (,Kremen 2005باشید )مختلف تابع مقیاس مکانی میی

های عناصر غیذایی گیری فرآیندهایی نظیر چرخهکه شکلطوری

ها با کوچک شدن مقیاس محدود خواهید و پویایی جمدیت گونه

های زراعی که تولید نظام(. الیته در بومet al., 2005 Hein) دش

مقیاس چندان بیارز  تأثیرهای خارجی است، ها متکی به نهادهآن

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

کیه تیداوم طوریهب ؛اکوسیستم به مقیاس زمانی نیز بستگی دارد

 سییازی در طییی زمییان موجییب کییاهش آن خواهیید شییدفشییرده

(Tilman et al., 2002.) 

 

 گیرینتیجه

اکولیوژیکی خیاص و از  هیایتولید زعفران به دلیل ویهگیی

های اخیر مورد توجه کشورهای لحاظ اقتصادی و تجاری در سال

که این محصیول مییرا  دنیا قرار گرفته است. به طوری مختلف

هیای راهییردی بیوده و شیرایط و بهای دنیا دارای اهمییتگران

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

تاً متکی بر دانش بومی کشیاورزان اسیت در استان خراسان عمد

مید  و بلندمید ، سیطح هیای کوتیاهریزیتوان با برنامهکه می

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

کننده، خدماتی نظییر مینأهای زعفران علاوه بر خدما  تنظامبوم

ما  پاکسازی آب و هوا، حفاظت خاا، حفظ تنوگ زیستی و خید

هیا قابیل توجیه دهند که ارزش اقتصادی آنفرهنگی را ارائه می

هیا بسیته بیه روش میدیریت، تیدیا  نظامباشد. الیته این بوممی

ای و نشت عناصر کودی شیامل منفی نظیر تولید گازهای گلخانه

همراه دارند که ارزش خدما  نیتروژن و فسفر به محیط را نیز به
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بیرداری دهد. بر این اساس، جهت بهرهقرار می تأثیرآنها را تحت 

توان اثیرا  متقابیل بیین ههای زراعی بایستی بنظامپایدار از بوم

گیری از خصوصییا  چنید خدما  مثیت و تیدا  منفی را با بهره

 ها به حداقل کاهش داد.نظامکارکردی این بوم
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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 54.21×10
6
, 266.84×10

6
, 60.24×10

6
, 29.6×10

6
 and 10.58×10

6
 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 -18.54×10
6
 to -8.18×10

6
 and -5.18×10

6
 to -4.07×10

6
 Rls ha

-1
.y

-1
. The 

mean value of the total agroecosystem services of saffron fields excluding externalities, were 

estimated to be 136.57×10
6
 Rls ha

-1
 y

-1
.  
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