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چکیده
زمینه و هدف :نوع بشر همواره براي حفظ بقاي خود نيازمند کاالها و خدمات اکوسيستمي است ،اما مشکل نبود بازار براي ارزشگذاري
اين خدمات و رايگان پنداشتن آنها همواره وجود داشته است .مطالعه ارزشگذاري خدمات اکوسيستمي دانش ما نسبت به ارزش بوم-
سازگانها را به طور قابلتوجهي افزايش ميدهد .ارزشگذاري خدمات اکوسيستمي ميتواند به عنوان پرسش در مورد ارزش جريان جاري
سودمنديهاي موجود در بومسازگان و يا ارزش سودمنديهاي آينده بومسازگان و همچنين به عنوان ارزش حفظ بومسازگان به جاي
تبديل آن به برخي استفادههاي ديگر تفسير شود .ارزشگذاري فعاليتي يک طرفه و سوال به ظاهر سادهاي در مورد ارزش مادي يک بوم-
سازگان نيست .از آنجا که خدمات اکوسيستمي بهطور کامل در بازارهاي تجاري قابل داد و ستد نيستند يا به گونهاي که قابل مقايسه با
خدمات اقتصادي و سرمايه توليدي باشند ،کميسازي نميشوند و اغلب اهميت بسيار کمي در سياستگزاريها دارند ،نياز به روشهايي
براي ارزشگذاري آنها ميباشد .با توجه به اين که شناخت اصول و کاربرد درست روشهاي ارزشگذاري ميتواند به سياستگزاران و
برنامهريزان براي طراحي مناسب و موثر سياستهاي توسعه پايدار در مواجه با مشکالت محيطزيست ياري رساند.
روش بررسی :اين مطالعه با استفاده از مرور منابع علمي و به کارگيري پايگاه دادههاي اينترنتي به بررسي موضوع پرداخته است و سعي
دارد تا با بررسي مفاهيم و روشهاي ارزشگذاري خدمات اکوسيستمي ،به اين پرسش مهم پاسخ دهد که چگونه ارزشگذاري خدمات
اکوسيستمي برنامهريزهاي محيطزيستي را تحتتاثير قرار ميدهد.
یافتهها :مفاهيم کليدي در رابطه با خدمات اکوسيستمي بيان شد و انواع ارزشهاي کاالها و خدمات اکوسيستم و رويکردهاي ارزشگذاري
آنها همچون رويکرد ارزشگذاري مستقيم و ترجيحات آشکار شده و ترجيحات ابراز شده و کاستيهاي آنها معرفي و بررسي شد.
بحث و نتیجهگیری :ارزشگذاري اقتصادي اکوسيستم ،با برآورد ارزش کمي کارکردها ،کاالها و خدمات اکوسيستمي ،اطالعات
سودمندي براي برنامهريزي حفاظت و بهرهبرداري پايدار منابع طبيعي در اختيار برنامهريزان و مديران اجرائي ،اجتماعي و اقتصادي قرار
ميدهد.
واژگان کلیدی :روشهاي ارزشگذاري ،بومسازگان ،کاالها و خدمات اکوسيستمي ،اقتصاد محيطزيست
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Abstarct
Background and Objective: Mankind always need to ecosystem services and goods to survive, but
there has been the problem of no market to valuation of this services and assume those being free.
Ecosystem services valuation studies have considerably increased our knowledge of the value of
ecosystems. Ecosystem services valuation can be interpreted as asking about the value of the current
flow of benefits provided by that ecosystem, or about the value of future flows of benefits and also, be
asking about the value of conserving that ecosystem rather than converting it to some other use.
Valuation is not a single activity, and the seemingly simple question ‘how valuable is an ecosystem?’
Because ecosystem services are not fully negotiable in commercial markets, or they are not
quantifying so that comparable to financial services and productive investment and they often little
importance in politics, there are need to methods for their valuation. Given that understanding the
principal and proper use of valuation methods, can help to policy makers and planners in order to
design appropriate and effective Sustainable development policies related to environmental problems.
Materials and Methods: This study has studied the subject through literature review and applying
internet databases, and is trying to answer to this important question, how ecosystem services
valuation affected environmental planning using to consider the concepts and methods of valuation of
ecosystem services.
Results: Key concepts about ecosystem services were stated and the different types of of ecosystem
goods and services values and their valuation approaches such as direct valuation approach and
revealed preferences and expressed preferences and their shortcomings were introduced and
investigeted.
Discussion and Conclusions: Ecosystem economic valuation, provides useful information for
planning, conservation and sustainable use of natural resources to planners and executives, social and
economic managers by estimating the quantitative value of ecosystem functions, goods and services.
Key words: Valuation methods, Ecosystem, Ecosystem goods and services, Economics of
Environment.
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مقدمه
بر طبق فرهنگ لغت وبستر ،ارزش عبارت است از بهاي مادي

مستمر منابع طبيعي منجر به اتخاذ تصميمات مهمي در مورد

هر چيز و يا بها ،قيمت و اهميت نسبي يک کاال يا شي و

آينده آنها شده است ،چرا که اين تخريب ،پيامدهاي نامطلوبي

ارزش گذاري عمل و فرايند تعيين بهاي يک کاال و درک بهاي

را براي تمامي مردمي که به طور مستقيم و غيرمستقيم براي

يک کاال است ( .)1بومسازگانها طيف وسيعي از خدمات را

گذران زندگي به منابع طبيعي وابستهاند ،به همراه دارد .نياز

ارائه ميکنند که در رفاه انسانها نقش اساسي دارد و بدون آن-

جامعه به اين منابع فقط به دليل کاالها و خدمات مستقيمي

ها بقاي انسانها به خطر ميافتد ( .)2بسياري از جنبههاي

نيست که آنها فراهم ميآورند ،بلکه به دليل نقش مهمي است

محيطزيست براي مردم ارزشمند هستند ،اما ارزش آنها در

که در فراهم ساختن شرايط مطلوب زندگي بر عهده دارند و

سيستمهاي بازاري منعکس نميشود .مردم براي فعاليتهايي

اين خود نشاندهنده ارزش باالتر خدمات غيربازاري منابع

همچون کوهنوردي ارزش قائل هستند ،اما قيمتهايي که براي

طبيعي در مقايسه با کاالها و خدمات بازاري آنها است (.)6

اين فعاليتها پرداخت ميشود اغلب پايين و حتي صفر است.

قيمتگذاري کارکردهاي محيطزيستي که عموما بدون قيمت

ارزش اقتصادي چنين فعاليتهايي اگر در شرايط بازار ،قيمت-

ميباشند ،گام مهمي براي تصحيح تصميمات اقتصادي که به

گذاري شوند ،از تقابل عرضه و تقاضا منتج خواهد شد .به هر

محيط طبيعي به عنوان کاال و خدمات رايگان و استفاده بيرويه

حال ،کاالها و خدمات محيطزيستي در سيستم بازار شرکت

و بيش از حد از آنها نگريسته ميشود ،محسوب ميگردد (.)7

داده نميشوند ،زيرا داراي ويژگيها و خصوصيات کاالهاي

بنابراين هنگامي که يک منبع طبيعي يا محيطزيستي از منافع

عمومي هستند و از اين رو ارزش اقتصادي آنها نامشخص است

عمومي برخوردار باشد ،يعني رضايت عموم را فراهم آورد ،منافع

و اغلب در تحليلهاي اقتصادي ارائه نميشوند ( .)3ارزش-

آن يا به صورت مستقيم مانند استفاده از سرزمين براي تفرج و

گذاري منابع طبيعي و سيستمهاي محيطي که از ديدگاه

گردشگري و يا به طور غير مستقيم از طريق بهرهبرداريهاي

اقتصاددانان و بومشناسها صورت ميگيرد ،داراي اهدافي مانند

توليدي ايجاد ميشود ( .)4کاالها و خدمات محيطزيستي به

شناخت و فهم منافع محيطزيستي و بومشناختي توسط انسان،

علت آن که اکثرا بدون برچسب قيمت ميباشند در زمينه

ارائه مسائل محيطزيستي به تصميمگيران و برنامهريزان ،فراهم

ارزش و اهميت واقعي آنها ترديدهاي زيادي وجود دارد ،اما

آوردن ارتباط ميان سياستهاي اقتصادي و درآمدهاي طبيعي،

تعداد زيادي از اين خدمات را ميتوان در رديف کاالهاي

اصالح مجموعه محاسبات ملي ،مانند توليد ناخالص داخلي و

عمومي قرار داد ( .)5بررسيها نشان ميدهد که بخش عمدهاي

جلوگيري از تخريب و بهرهبرداري بيرويه از اين منابع ،سنجش

از تکنيکها يا روشهاي ارزشگذاري کاالها و خدمات محيط-

نقش و اهميت منابع محيطزيستي در حمايت از رفاه انساني و

زيستي در اياالت متحده و اروپا شکل و گسترش يافته و مورد

توسعه پايدار ،ميباشد ( .)4ارزشگذاري اقتصادي به عنوان

استفاده قرار گرفته است ،بنابراين تاکنون تالشهاي کمي براي

ابزاري براي تمايز ميان استفاده ناکارآمد از کاالها و خدمات

ارزشگذاري اقتصادي اثرات تخريب محيطزيست در کشورهاي

محيطزيستي و پي بردن به ارزش واقعي اين منابع در فرآيند

در حال توسعه انجام شده است ( .)8با توجه به اهميت محيط-

تصميمسازي در مديريت محيطزيستي است که به حکمراني

زيست و خدماتي که بومسازگانها ارائه ميدهند الزم است تا

خوب نيز منجر ميشود ( .)5در سطح خرد ،مطالعات ارزش-

روشهاي ارزشگذاري کاالها و خدمات محيطزيستي مورد

گذاري باعث دستيابي به اطالعات مربوط به ساختار و کارکرد

بررسي قرار گيرد و با توجه به ويژگيهاي منبع و يا کارکرد

بومسازگانها و نقش متنوع و پيچيده آنها در حمايت از رفاه

اکوسيستمي مورد نظر روش مناسب براي ارزشگذاري آنها

انساني و توسعه پايدار ميشود .طي سالهاي اخير تخريب

انتخاب شود .از اين رو در اين مقاله سعي بر آن است تا پس از

4

فصلنامه انسان و محيط زيست ،شماره  ،66بهار  1461صص18-1

عبداللهي و همکار

بررسي خدمات اکوسيستمي و اهميت ارزشگذاري آنها و

وستمن  1977پيشنهاد کرد که با هدف اتخاذ تصميمات

دستهبندي انواع ارزشهاي خدمات اکوسيستمي ،انواع روش-

مديريتي آگاهانهتر به وسيله جامعه ميتوان ،منافع همگاني

هاي ارزشگذاري خدمات و کارکردهاي محيطزيستي مورد

حاصل از اکوسيستم را برشمرد و آنها را خدمات طبيعت

بحث و بررسي قرار گيرد.

ناميد .همزمان با توسعه مفهوم خدمات طبيعت ،واژه خدمات
اکوسيستم براي توضيح منافع همگاني اکوسيستمها در دهه

روش بررسی

 1996معرفي شد ( .)16در اولين تالش براي ارزشگذاري

در اين مطالعه از رويکرد توصيفي -تحليلي بر پايهي مرور منابع

اقتصادي اکوسيستم ،کاستانزا و همکاران ،1997 ،خدمات

مطالعاتي استفاده شد .بر اين اساس از پايگاه داده¬هاي

اکوسيستمي را برشمردند .با وجود بسياري از تالشها در حال

اطالعاتي داخلي همچون مگيران و سيويليکا و پايگاه دادههاي

حاضر تعريف مشخصي از خدمات اکوسيستمي که مورد قبول

بينالمللي همچون Knowledge, Springer, Science

همگان باشد ،وجود ندارد .بومسازگانها سودمنديهاي

 Direct, WILEYاستفاده شد .واژههاي کليدي مورد

گوناگوني براي افراد فراهم ميسازد .سودمنديهاي حاصل از

استفاده در اين مطالعه شامل تعريف و طبقهبندي خدمات

بومسازگان ،خدمات اکوسيستم ناميده ميشود که در اين ميان

اکوسيستم ،ارزشگذاري کاالها و خدمات اکوسيستم ،روشهاي

ميتوان به توليد غذا ،آب شيرين ،خاک حاصلخيز و ايجاد

ارزشگذاري خدمات اکوسيستم ،ارزشگذاري بازاري خدمات

فرصت تفرج اشاره نمود .با توجه به اين که تعريف ارائه شده بر

اکوسيستم و غيره بود .در نهايت ،اطالعات بدست آمده در سه

پايهي بومشناسي تاکيد داشته و يا کاربرد اقتصادي از آن

دسته مفاهيم کلي ،ارزشهاي خدمات اکوسيستم و انواع

مدنظر ميباشد ،تعريف خدمات اکوسيستمي در طول زمان

روشهاي ارزشگذاري خدمات اکوسيستم طبقهبندي شده و

تغيير کرده است ( .)11برخي تعاريف ارائه شده عبارتند از؛

بررسي گرديد.

 -شرايط و فرايندهايي که به واسطه آن تنوع زيستي بوم-

الف) مفاهیم کلی در زمینه خدمات اکوسیستم

سازگانهاي طبيعي و گونههايي که در آنها زيست ميکنند بقا

الف )1-خدمات اکوسیستمی

يافته و حيات انساني امکانپذير ميشود (.)16

1

بشر در طي هزاران سال براي بقا به طبيعت وابسته بوده است.

 -منافعي که جمعيتهاي انساني مستقيم يا به شکل غير-

تاريخ تمدن ،داستان افرادي است که سعي در دسترسي هر چه

مستقيم از عملکردهاي اکوسيستم به دست ميآورند (.)12

بيشتر به منابع طبيعت دارند .نزديک به ده هزار سال پيش

 -آن دسته از اجزاء بومسازگان که در جهت رفاه انساني به

وقتي انسان شروع به مهار طبيعت کرد داستان اندکي تغيير

صورت مستقيم مصرف شده ،مورد استفاده قرار گرفته و يا از

نمود .انسان با هدف توليد بيشتر از طريق کاربريهاي

آنها لذت برده ميشود (.)13

کشاورزي و دامپروري در حال مديريت مستقيم طبيعت بود و

 -منافعي که افراد به صورت مستقيم و غيرمستقيم ،از بوم-

به اين صورت انسان همواره از اهميت آنچه که امروزه خدمات

سازگان به دست ميآورند (.)2

اکوسيستم ناميده ميشود آگاه بوده است ( .)9واژه خدمات

 -وجوهي از بومسازگان که به شکل فعال و يا غيرفعال در

اکوسيستم ،مانند مفهوم اکوسيستم واژه نسبتا جديدي است که

جهت رفاه انساني مورد استفاده قرار ميگيرند (.)9

براي اولين بار در دهه  1976به کار گرفته شد .در اين زمان با

 -تاثير مستقيم يا غيرمستقيم بومسازگان در رفاه انساني (.)14

هدف حفاظت از طبيعت ،ارزشگذاري اقتصادي فرايندهاي

الف )2 -طبقهبندی خدمات اکوسیستمی

طبيعت و اکوسيستم براي جامعه مورد توجه قرار گرفت.

موضوع خدمات اکوسيستم در دهههاي اخير بسيار مورد توجه
قرار گرفته است .توسعه مدلها و روشهاي تحليلي جديد و
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ارزش¬گذاري خدمات اکوسيستمي....

5

نوآوري و ابتکاراتي نظير سيستمهاي طبقهبندي خدمات

زيستگاه گونهها در نظرگرفته شده است.

اکوسيستمي در سطح بيناللملي مانند ارزيابي هزاره اکوسيستم

الف )1 -عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی

و برنامه مطالعه اقتصاد بومسازگانها و تنوع زيستي (تيب) از

عرضه خدمت اکوسيستمي عبارت است از ظرفيت و توان يک

آن جملهاند ( .)15در چارچوب پيشنهادي ارزيابي اکوسيستمي

منطقه براي توليد مجموعهاي از خدمات اکوسيستمي در طول

هزاره ،بومسازگانها از منظر خدماتي که براي جامعه فراهم

يک دوره زماني معين با توجه به تقاضاي افراد ( .)15عرضه

ميسازند ،ديده ميشوند و خدمات اکوسيستمي منافعي هستند

اکوسيستم تحتتاثير ويژگيهاي اکوسيستم همچون نوع بوم-

که افراد از بومسازگان به دست ميآورند .اين تعريف تمامي

سازگان و شرايط آن قرار دارد و بومسازگانهاي مختلف

منافع ملموس و غيرملموس که افراد از بومسازگان به دست

خدمات اکوسيستمي متفاوتي ارائه ميکنند .وسعت جغرافيايي

ميآورند را خدمات در نظر گرفته است و به منظور ايجاد ارتباط

يک بومسازگان و ترکيب گونهاي آن نيز کيفيت و کميت عرضه

بين خدمات اکوسيستم در رفاه انساني ،آنها را در چهار طبقه

خدمات اکوسيستمي را تحتتاثير قرار ميدهد ( .)9تقاضاي

فراهمسازي ،تنظيمي ،فرهنگي و حمايتي دستهبندي ميکند

انسان براي خدمات اکوسيستمي ،شرط اوليه استفاده از

(جدول  .)1در طبقهبندي تيب 22 ،خدمت اکوسيستمي در

سودمنديهاي بومسازگان است .بر اين اساس ،تقاضاي خدمات

چهار طبقه قرار دارند که عالوه بر سه طبقه خدمات فراهم-

اکوسيستمي از دو ديدگاه بررسي مي شود ( .)15در ديدگاه

سازي ،خدمات تنظيمي و خدمات فرهنگي ارائه شده توسط

نخست تقاضاي خدمت اکوسيستمي ،ميزان نياز انسان به يک

ارزيابي اکوسيستمي هزاره ،يک طبقهي جديد خدمات

خدمت ويژه است .به عبارت ديگر مجموع خدمات اکوسيستم

زيستگاهي معرفي شده است .يک اختالف عمدهي طبقهبندي

که در يک منطقه مشخص در بازه زماني معين در حال استفاده

تيب و چارچوب پيشنهادي ارزيابي اکوسيستمي هزاره ،حذف

يا مصرف است تقاضاي خدمت اکوسيستمي خوانده ميشود

خدمات حمايتي و قرارگيري آن به عنوان زيرمجموعههاي

( .)16در ديدگاه دوم ،مطلوبيتها ،ترجيحات و ويژگيهاي

خدمات بومشناختي است و خدمات زيستگاهي به عنوان يک

اقتصادي -اجتماعي يک خدمت اکوسيستمي به عنوان تقاضاي

طبقه جدا با هدف بيان اهميت بومسازگانها در فراهمسازي

آن خدمت تعريف ميشود (.)17

جدول  -1طبقهبندی ارزیابی اکوسیستمی هزاره از خدمات اکوسیستمی و مثالهایی از آن ()2
Table 1- Millennium Ecosystem Assessment Classification of Ecosystem Services and Examples
)of It (2
طبقهبندی خدمات اکوسیستمی
خدمات فراهمسازي
محصوالتي که مستقيم از بومسازگان به دست
ميآيد

مثالهایی از خدمات اکوسیستمی
• غذا
• آب شيرين
• سوخت

خدمات تنظيمي
سودمنديهاي حاصل از تنظيم فرايندهاي
بومسازگان

• کنترل فرسايش
• تنظيم اقليم
• تصفيه آب

خدمات فرهنگي
سودمنديهاي غيرمادي و معنوي حاصل از
بومسازگان

• تفريح و تفرج
• ارزش زيباييشناختي
• ميراث فرهنگي

خدمات حمايتي
خدمات ضروري به منظور توليد ساير خدمات
بومسازگان

• تشکيل خاک
• چرخه مواد غذايي
• توليد اوليه
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ب) ارزشگذاری اقتصادی

1

عبداللهي و همکار

واحد پولي بيان شود به آساني ميتوان با استفاده از چارچوبي

محصوالت يا خدمات تنها در صورتي داراي ارزش هستند که

همچون تحليل هرينه-فايده به ارزيابي و مقايسه گزينههاي

انسان براي آنها ،به طور مستقيم يا غير مستقيم ،ارزشي در

جايگزين پرداخت .استفاده از واحد پولي براي مقايسه ارزش-

نظر گيرد .ارزش با توجه به داد و ستد و معامالت ،اندازهگيري

هاي محيطزيستي به اين معني نيست که تنها خدماتي که به

ميشود و در نتيجه امري نسبي است .به اين منظور به طور

صورت مستقيم سودمنديهاي پولي توليد ميکنند در فرايند

معمول ،پول به عنوان يک واحد حساب استفاده ميشود و

ارزشگذاري وارد ميشود .در مقابل اساس کار ارزشگذاري

ارزش کل جامعه ،مجموع ارزشهاي فردي است ( .)18ارزش-

منابع محيطزيستي يافتن راهي براي اندازهگيري سودمندي-

گذاري اقتصادي ،منافع حاصل از استفاده از منابع را با هزينهها

هايي است که وارد بازار نميشوند و بنابراين به طور مستقيم

مقايسه ميکند .هزينهها همان مزاياي از دست رفته هستند.

نميتوان آنها را با ارزش پولي بيان کرد .ارزشگذاري خدمات

ارزشگذاري اقتصادي ،فرآيند تعيين ارزش کاالها و خدمات

اکوسيستمي ،دادههايي براي تصميمگيري در تمامي سطوح

محيطزيستي است .اين کار به منظور دستيابي به يک خروجي

فراهم ميسازد که طيفي از سياستهاي تصميمگيري ملي و

منفرد انجام ميشود .در ارزشگذاري اقتصادي کاالها و خدمات

بينالمللي تا منطقهاي و زيرمنطقهاي و برنامهريزيهاي محلي

محيطزيستي ،موجودي کاالها و خدمات (منابع طبيعي) در

را شامل ميشود .چالش اصلي در هر سطح ،شناسايي تمامي

محيطزيست و تغيير در عملکرد هر يک از کاالها و خدمات

خدمات اکوسيستمي که تحتتاثير سياستهاي تصميمگيري

محيطزيستي (منابع طبيعي) مورد ارزشگذاري واقع ميشود

قرار ميگيرد و همچنين جمعآوري اطالعات به منظور ارزيابي و

( .)19در برنامهريزيهاي محيطزيستي ،ارزيابي اقتصادي شامل

بررسي خدمات اکوسيستمي که شامل ارزيابي تغييرات در

تعيين ارزش پولي تغيير خدمات و عملکردها و ميزان سرمايه-

فراهمسازي خدمات اکوسيستمي به منظور بررسي ميزان

هاي محيطزيست است ( .)26رويکرد ارزشگذاري اقتصادي

تغييرات در رفاه انساني است ،ميباشد .فرايند ارزشگذاري

تغييرات محيطزيستي بر اساس ترجيحات مردم براي تغييرات

کاالها و خدمات اکوسيستمي چهار رويکرد عمده را در برمي-

محيط خود ميباشد .سودها و زيانهاي محيطزيستي در قالب

گيرد که بايکديگر ارتباط داشته و هر يک بر اساس ديگري

اصطالحاتي چون افزايش يا کاهش سالمتي انساني( ،رفاه يا

توسعه يافته است و چهار روش متفاوت براي بررسي ارزش يک

سودمندي) ،تعريف شدهاند .اين ،به نوبه خود ،توسط تمايل

بومسازگان ارائه ميدهند که اگر به درستي به کار روند نقش

افراد به پرداخت يا پذيرش کاال و خدمت اکوسيستمي اندازه-

مهمي در بهبود تصميمات حفاظتي ايفا ميکنند .چارچوب

گيري ميشود ( .)21ارزشگذاري اقتصادي روشي براي مقايسه

رويکردهاي ارزشگذاري خدمات اکوسيستمي در جدول ()2

سودمنديها و هزينههاي وارد بر بومسازگان ارائه ميدهد و

آورده شده است .از نقطهنظر اقتصادي ،ارزش يک بومسازگان از

سعي در محاسبه آنها و بيان آنها به صورت واحد پولي دارد.

دو جنبه مورد بررسي قرار ميگيرد .ديدگاه اول يکپارچهسازي

روشهاي ارزشگذاري معموال نتايج خود را به صورت واحدهاي

ارزش خدمات اکوسيستمي در يک حالت معين که نشان-

پولي بيان ميکنند .اين صرفا به خاطر اين است که ارزش

دهندهي ارزش اقتصادي کل است و ديدگاه دوم ظرفيت بوم-

کاالها و خدمات با واحدي بيان شود که به آساني مشخص

سازگان براي نگهداشت ارزشهاي آن در برابر تغييرات و

شود .تالش براي تبديل ارزشها به واحد پولي و تسهيل مقايسه

آشفتگيهاي وارد شده به آن است .برخي موارد ديدگاه نخست

بين فعاليتهايي همچون آموزش و سالمت نيز وجود داشته

به عنوان ارزش توليدي و ديدگاه دوم به عنوان ارزش ذخيره

است .هنگامي که تمامي اثرات تغييرات در بومسازگانها به

استفاده ميشود (.)22

1- Economic Valuation

ارزش¬گذاري خدمات اکوسيستمي....
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جدول  -2چارچوب رویکردهای ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی ()21
)Table 2- Framework of ecosystem services valuation approaches (23
رویکرد ارزشگذاری

ضرورت انجام آن

چگونگی انجام آن

تعيين ارزش کل سودمندهايي رايج بوم-

درک سهم بومسازگانها در

شناسايي تقابل -سازگاري تمامي خدمات اکوسيستمي

ساخت جامعه

سازگان

فراهم شده ،بررسي ميزان هريک از خدمات فراهم شده و
افزايش آن به واسطه ارزش هريک از خدمات

تعيين نرخ برهمکنش سودمنديهايي که

ارزيابي اين که تداخل

بررسي چگونگي تغيير مقدار خدمات اکوسيستمي بر اساس

شرايط بومسازگان را تغيير ميدهد.

خدمات اکوسيستمي از نظر

برهمکنش آنها و مقايسه آنها بدون برهمکنش با يکديگر،

اقتصادي به صرفه است

افزايش آن به واسطه ارزش نهايي هريک از خدمات

بررسي چگونگي توزيع سودمنديها و

شناسايي برندگان و

شناسايي گروههاي بهرهبردار ،تعيين خدماتي که گروههاي

هزينههاي يک بومسازگان

بازندگان با توجه به داليل

بهربردار استفاده ميکنند و تعيين ارزش اين خدمات براي

کاربردي و مساوي

گروههاي بهربردار و يا تغيير در ارزش خدمات بر اثر
برهمکنش با يکديگر

شناسايي پتانسيلهاي منابع مالي به منظور

کمک به پايداري حفاظت از

شناسايي گروههايي که مقدار قابلتوجهي از سودمنديها را

حفاظت از خدمات

نظر اقتصادي

دريافت ميکنند که با توجه به آن با استفاده از روشهاي
مختلف سرمايهها استخراج ميشود.

ب )1 -ارزش اقتصادی کل

1

استفاده از ارزش اقتصادي کل به عنوان تالشي براي غلبه بر

متفاوت و متغير است اما به طور کلي شامل ارزش استفادهي

ارزيابي سنتي کاالهاي محيطزيستي شناخته ميشود که تنها

مستقيم ،ارزش استفادهي غيرمستقيم ،ارزش گزينهي انتخاب و

بر اساس ارزش مصرفي نسبت داده شده به کاالها با توجه به

ارزش استفادهي غير مصرفي است .سه گزينه اول همراه با

سودمنديهاي مستقيم دريافت شده توسط مصرفکنندگان

يکديگر ارزش استفادهي مصرفي را شکل ميدهند ( .)25ارزش

نهايي از آنها است ( .)24چارچوب ارزش اقتصادي کل در

مصرفي برگرفته از استفادهي واقعي از کاالهاي محيطزيستي

شکل ( )1آورده شده است .ارزش اقتصادي کل ،به عنوان

ميباشد .حتي ارزشي که افراد براي کاالها در نظر ميگيرند به

مجموع ارزشهاي خدمات اکوسيستمي توليد شده توسط

عنوان ارزش مصرفي لحاظ ميشود ،چرا که آنها با لذت بردن

ظرفيتهاي طبيعي بومسازگان در حال و آينده تعريف ميشود

از ديدن مناظر و يا شنا کردن در يک درياچه ،به عنوان کاربران

که در اين حالت ارزش نهايي خدمات اکوسيستمي مدنظر قرار

کاالهاي محيطزيستي شناخته ميشوند حتي اگر به شيوهاي

ميگيرد ( .)23اقتصاددانان معموال کاالها و خدمات

مخرب و ناشايست از آن استفاده کنند .هر نوع استفادهاي ،در

اکوسيستمي را بر اساس اين که چگونه مورد استفاده قرار مي-

هر لحظه و از سوي هر شخصي به ايجاد ارزش مصرفي منجر

گيرند طبقهبندي ميکنند .چارچوب اصلي مورد استفادهي
رويکرد ارزش اقتصادي کل است که از تحليلي به تحليل ديگر

ميشود و از آنجايي که آنها خود از استفاده رايج ناشي شده-
اند ،کم و بيش قابل اندازهگيري هستند ( .)23در واقع ارزش-
هاي مصرفي کاالها و خدمات که به طور مستقيم توسط

1- Total economic value

کاربران مصرف ميشود؛ اما ارزشهاي غير مصرفي مشکل
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عبداللهي و همکار

آفرين هستند ،زيرا مبادله نميشوند؛ بنابراين نميتوان با

پرداخت نمايند و در مقابل ،مايل به پذيرفتن غرامت برخي از

قيمتهاي بازار آنها را ارزشگذاري کرد ( .)25ارزشگذاري

زيانهاي محيطزيستي هستند .افراد ترجيحاتي دارند که به

محيطزيستي تا حد زيادي بر اين فرض استوار است که افراد

نوبهي خود ،سبب ارزش يافتن منابع محيطزيستي ميشود

تمايل دارند براي دستاوردهاي محيطزيستي هزينهاي را

(.)24

شکل  -1چارچوب ارزش اقتصادی کل ()29
)Figure 1- Framework of total economic value (25

ب )2-ارزش استفادهی مستقیم

1

به کاالها و خدماتي اشاره دارد که به طور مستقيم توسط انسان

ندارند ،ميباشد .اغلب انسان به واسطه مشاهده و بودن در بوم-

مورد استفاده قرار ميگيرد و در برگيرنده ارزش استفادهي

سازگان از ارزش استفادهي مستقيم بهرهمند ميشود (.)25
2

مصرفي برداشت محصوالت غذايي ،الوار براي سوخت و يا

ب )1 -ارزش استفادهی غیرمستقیم

ساخت و ساز ،توليدات دارويي و شکار حيوانات براي مصرف

خدمات اکوسيستمي مشتق شده از بومسازگان ،سودمنديهايي

آنها و ارزش استفادهي غير مصرفي مانند لذت بردن از

را به غير از استفاده مستقيم از بومسازگان فراهمميآورند .در

فعاليتهاي تفرجي و فرهنگي که نيازي به برداشت محصوالت

اين حالت ،تا وقتي که عملکرد بومسازگان ادامه داشته باشد و

1- Direct use

2-Indirect use

ارزش¬گذاري خدمات اکوسيستمي....
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1

تخريبي در آن صورت نگيرد ،خدمات اکوسيستمي مورد توجه

ب )0 -ارزش وجودی

قرار نميگيرند مثالهاي آن شامل عملکرد پااليش آب ،تنظيم

ارزش ذاتي يک منبع همچون جنگل و يا ارزشي که مردم فقط

ترکيبات شيميايي اتمسفر و اقيانوسها ،تنظيم اقليم ،چرخهي

براي شناخت موجوديت منابع و فعاليتهاي محيطزيستي

مواد غذايي ،فراهمسازي و نگهداشت خاک ،پااليش انواع

قائلند ،حتي اگر هرگز آن را نبينند و يا استفاده نکنند ميباشد

آلودگيها و تجزيهي پسماندها است .به واسطه تغيير در کميت

( .)26به عبارت ديگر ،ارزش وجودي براي جنگلها ،تمايل به

و کيفيت خدمات فراهم شده توسط بومسازگان بررسي ارزش

پرداخت افراد جامعه براي حفاظت از جنگلها تعريف ميشود و

استفادهي غير مستقيم نسبت به ارزش استفادهي مستقيم

افراد جامعه به جنگل به خاطر وجودش بدون توجه به استفاده

چالشبرانگيزتر است (.)25

و بهرهبرداري از آن ،ارزش خواهند بخشيد (.)27

ب )0 -ارزش گزینهی انتخاب

1

ب )7 -ارزش میراث

0

ارزش گزينهي انتخاب ،تمام ارزشهاي استفادهي مستقيم و

ارزش ميراث يا ارزش نسلهاي آينده ،مطلوبيت ناشي از آگاهي

غيرمستقيم قابل تحقق در آينده و يا ارزش نسبت داده شده به

افراد در نگهداري منبع طبيعي براي نسل هاي آينده ميباشد.

توانايي استفاده از کاال و خدمات در آينده ميباشد ( .)25يک

ارزش ميراث به عنوان ميزان تمايل به پرداخت جهت حفاظت

مثال از آن پارک ملي است که در حال حاضر مردم قصد بازديد

از منبع براي بهرهمندي نسلهاي آينده است (.)28
9

از آن را نداشته و تمايل به پرداخت هزينهاي براي حفظ آن

ب )1 -ارزش خود نگهداری

جهت استفاده در آينده دارند .در رابطه با بومسازگانها و

ارزش خود نگهداري يا ارزش نوعدوستي ،مطلوبيت ناشي از

خدمات آنها ،ارزش گزينهي انتخاب ،ارزش حفظ بومسازگان و

آگاهي افراد در نگهداري منابع طبيعي براي استفاده ساير افراد

گونهها و زيستگاه آنها ،براي استفادههاي ممکن در آينده است

در زمان حال ميباشد و به تمايل به پرداخت افراد براي حفظ

(.)24

منبع جهت استفاده ساير شهروندان در حال حاضر اشاره دارد

ب )9 -ارزش استفادهی غیر مصرفی

2

( .)25در جدول ( )3ارتباط بين ارزشهاي گروههاي مختلف

براساس دانش حمايت از محيط طبيعي استوار است و دربر-

خدمات اکوسيستمي براساس چارچوب ارزش اقتصادي کل

گيرنده سه جزء ارزش وجودي ،ارزش ميراث و ارزش نوع-

ارائه شده است.

دوستي (خودنگهداري) است (.)25

3- Option value
1- Non-use value

2- Existence value
3- Bequest value
4- Altruistic value

16
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جدول  -1ارزش خدمات اکوسیستمی براساس چارچوب ارزش اقتصادی کل ()10
)Table 3- The value of ecosystem services based on the total economic value framework (14
انواع خدمات

خدمات

اکوسیستم
فراهمسازي

غذا ،فيبر ،سوخت

تنظيمي

تنظيم اقليم ،تلطيف هوا

فرهنگي

تفرج

کيفيت زيستگاه

استفاده

استفاده غیر

ارزش گزینه

استفاده غیر

مستقیم

مستقیم

انتخاب

مصرفی



-----


--------





---------



--------





-----

خدمت اکوسيستمي کيفيت زيستگاه در برگيرنده تمامي ارزشهاي موجود در چارچوب مي¬باشد

ج) روشهای ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی

ارزشگذاري ترجيحات آشکار شده و  -3رويکرد ارزشگذاري

هدف اصلي مطالعات ارزشگذاري حفاظتي منابع طبيعي و

ترجيحات ابراز شده ( .)14در ادامه شرح کوتاهي از هر روش به

محيطزيست ،کسب آگاهيهاي مورد نياز براي تصميمگيري

همراه بحث در مورد نقاط ضعف و قوت هريک از آنها ارائه

دربارهي نحوهي مديريت اقتصادي و کمک به تدوين راهبرد

ميشود.

توسعه پايدار منطقهاي است ( .)26روشهاي بسياري براي

ج )1 -رویکرد ارزشگذاری مستقیم بازار

بررسي مطلوبيت و ارزش خدمات اکوسيستمي در منابع وجود

اين رويکرد ارزشگذاري در برگيرنده سه رويکرد اصلي -1

دارد .برخي از روشها کاربرد گسترده دارد ،برخي براي

رويکرد بازار قيمت -پايه  -2رويکرد بازار هزينه -پايه و -3

موضوعات ويژه کاربرد دارد و برخي از آنها براي دادههاي ويژه

رويکرد تابع توليد ميباشد .مزيت اصلي استفاده از اين

مناسب ميباشد .ويژگي کلي تمامي روشهاي ارزشگذاري

رويکردها ،اين است که آنها از دادههاي واقعي موجود در بازار

اقتصادي خدمات اکوسيستمي اين است که بر اساس قاعده

استفاده کرده و در نتيجه بازتابي از ترجيحات و هزينههاي

کلي رفاه اقتصادي استوار هستند .بيشتر روشهاي ارزش-

واقعي افراد است .عالوه بر اين دادههايي همچون مقدار ،قيمت

گذاري ،تقاضا براي کاال و خدمت اکوسيستمي را اندازهگيري

و هزينهها ،موجود بوده و دستيابي به آنها آسان است (.)14

کرده و بر پايه تمايل به پرداخت براي يک خدمت ويژه و يا

ج )2 -رویکرد بازاری قیمت– پایه

تمايل به پذيرش براي جبران کاهش آن ميباشند (.)25

اين رويکرد ،از آنجايي که کاالهاي توليد شدهي حاصل از

براساس چارچوب ارزش اقتصادي کل ،در صورت وجود

خدمات فراهمسازي در آن به فروش ميرسد ،مانند بازارهاي

اطالعات در مورد رفتار افراد ،ارزش خدمات اکوسيستمي از داد

کشاورزي ،بيشتر براي ارزشگذاري خدمات فراهمسازي کاربرد

و ستد مستقيم خدمات اکوسيستمي در بازار ناشي ميشود و

دارد .در اين مورد ،در صورت عملکرد خوب بازار ،ترجيحات

در صورت نبود اين اطالعات ،قيمت بازاري خدمات به طور

افراد و هزينهي نهايي توليد محصوالت ،بازتابي از قيمت بازار

غيرمستقيم به آنها نسبت داده ميشود .در صورت نبود

بوده و اطالعات دقيقي در مورد ارزش کاالها و خدمات فراهم

اطالعات در مورد قيمتگذاري مستقيم و غير مستقيم خدمات

ميسازد .قيمت يک کاال به عنوان ارزش نهايي يک خدمت

اکوسيستمي ،بازارهاي فرضي به منظور بررسي ارزشها ايجاد

اکوسيستمي ،شاخصي از ارزش آن خدمت بود و در نتيجه

1

2

ميشود .با توجه به موقعيتها و شرايط بيان شده ،دستهبندي
معمول روشهاي ارزشگذاري خدمات اکوسيستمي عبارت
است از؛  -1رويکرد ارزشگذاري مستقيم بازار  -2رويکرد

1- Direct market valuation approaches
2- Market price-based approaches

ارزش¬گذاري خدمات اکوسيستمي....
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قيمت بازاري ميتواند به عنوان شاخص خوبي براي مطالعه

خروجي کاالهاي بازاري استفاده ميشود که در رابطه با اندازه-

ارزش خدمات اکوسيستمي باشد (.)14

گيريهاي عيني پارامترهاي بيوفيزيکي است (29و  .)14يک

ج )1 -رویکرد هزینه -پایه

1

مثال رايج در استفاده از اين روش ،کاربرد آن در ارزيابي کيفيت

اين رويکرد براساس برآورد هزينههاي متحمل با توجه به

هوا (آلودگي هوا) و اثرات آن بر روي سطح و هزينههاي توليد

بازسازي خدمات اکوسيستمي و سودمنديهاي آنها با استفاده

کشاورزي و جنگلداري است .اين رويکرد همچنين براي ارزيابي

از ابزارهاي ساختگي ميباشد .اين رويکرد خود ،روشهاي

اثر کيفيت آب (ميزان آلودگي آب) بر کشاورزي ،جنگلداري،

متفاوتي را در بر ميگيرد که شامل؛  -1روش هزينههاي

خروجي شيالت و هزينههاي توليد و همچنين هزينههاي

اجتناب شده که در رابطه با هزينههاي متحمل شده در صورت

داخلي تامين آب به کار ميرود .در نهايت با استفاده از اين

نبود خدمت اکوسيستمي است؛  -2روش هزينهي جايگزين که

روش ،ارزيابي حاصلخيزي خاک (فرسايش خاک) به عنوان

برآورد هزينههاي متحمل شده به واسطه جايگزيني خدمات

عامل ورودي در توليد محصوالت کشاورزي نيز ممکن است

اکوسيستمي با فنآوريهاي ساختگي است و  -3روش جبران و

انجام پذيرد (.)36

يا بازسازي هزينهها که به هزينههاي کاهش يا جبران اثرات

ج )9 -کاستیهای رویکرد ارزشگذاری مستقیم بازار

ايجاد شده به واسطه کاهش و تخريب خدمات اکوسيستمي و يا

رويکرد مستقيم بازار وابسته به دادههاي مربوط به هزينه و

هزينههاي بازسازي خدمات اکوسيتمي اشاره دارد (.)14

بهرهوري است که نسبت به دادههاي مورد نياز مربوط به

ج )0 -رویکرد تابع تولید

2

مطلوبيت خدمات اکوسيستمي به آساني قابل دستيابي است.

اين رويکرد براساس برآورد ميزان سهم يک خدمت

محدوديت اساسي اين روش اين است که خدمات اکوسيستمي

اکوسيستمي معين (مانند خدمات تنظيمي) در ارائه ساير

داراي بازار نميباشند و يا اين که ساز و کارهاي بازار آنها به

خدمات اکوسيستمي و يا کاالهايي که در بازارهاي موجود ،داد

خوبي کار نميکند .اگر بازاري براي خدمات اکوسيستمي و يا

و ستد ميشوند ،استوار است .به عبارت ديگر ،رويکرد تابع

کاالهايي که به طور مستقيم از اين خدمات به دست ميآيد،

توليد ،بر پايه سهم خدمات اکوسيستمي در افزايش درآمد و يا

وجود نداشته باشد ،دادههاي مورد نياز براي اين رويکرد وجود

توليد ميباشد ،بدين ترتيب که بهبود منابع پايه و يا کيفيت

نخواهد داشت .در صورتي که ساز و کارهاي بازار به درستي کار

محيطزيست در نتيجهي افزايش خدمات اکوسيستمي ،هزينهها

نکند ،مانند نبود بازار رقابتي کامل ،قيمتها بازتاب کامل و

و قيمتهاي پايينتر و افزايش مقدار کاالهاي عرضه شده به

درستي از ترجيحات و هزينههاي نهايي نخواهد بود و برآورد

بازار ،افزايش مصرف و حتي توليد مازاد را در پي دارد .اصوال

ارزش خدمات اکوسيستمي داراي اريبي بوده براي تصميمگيري

اين رويکرد شامل دو گام تعيين اثرات فيزيکي تغييرات در

و برنامهريزي مناسب نيست ( .)14برخي از رويکردهاي ارزش-

منابع زيستي و خدمات اکوسيستمي با توجه به يک فعاليت

گذاري بازار مستقيم مسايل و مشکالت ويژه خود را دارند .به

اقتصادي و ارزيابي اثر اين تغييرات در شرايط تغيير در

عنوان مثال روش هزينههاي جايگزين در شرايط عدم قطعيت

خروجيهاي داد و ستد در بازار ميباشد .در پايان بايد تمايزي

بايد با احتياط استفاده شود و يا روش تابع توليد ،به واسطه

بين ارزش ناخالص خروجي و ارزش نهايي توليد ورودي در نظر

کمبود داده در بررسي روابط علت و معلولي بين خدمات

گرفت .از اين رو ،به طور کلي رويکرد تابع توليد ،بر اساس

اکوسيستمي و ارزش کاالهاي بازاري با مشکل روبرو است (31و

روابط علت و معلولي بين خدمات اکوسيستمي و ارزش سطح

.)32
ج )0 -رویکرد ترجیحات آشکار شده

3- Cost-based approaches
1- Production function-based approaches

1

2- Revealed preference approaches

12
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اين رويکرد براساس نظر افراد در انتخاب خدمات اکوسيستمي

ترتيب برآورد تمايل به پرداخت افراد از ارزشهاي تفريحي

در بازارهاي موجود است .در مورد ترجيحات آشکار شده چون

مکان ميسر ميشود (.)36

مبادلهاي در بازار صورت ميگيرد و عاليم قيمتي عمل مي-

ج )1 -روش ارزشگذاری بر مبنای لذتگرایی (هدانیک)

کنند ،از بازارهاي ساختگي استفاده ميشود .در صورت وجود

واژه هدانيک از ريشه يوناني هدانيکوس به معني لذتجويي

بازار ،تمايل به پرداخت ،تمايل به پذيرش ،تغييرات معادل و

مشتق شده است .اين روش ارزشگذاري عبارت است از

جبراني قابل محاسبه هستند ،قيمتها و مقادير کامال قابل

رگرسيون ارزش مشاهده شده يک کاال بر روي صفات کيفي

مشاهده هستند و از آنها ميتوان براي استخراج تابع تقاضاي

آن ،به عبارت ديگر اين روش ،ارزشهاي ضمني صفات و

بازار استفاده کرد ( .)25اين رويکرد شامل دو روش هزينهي

ويژگي کاالها را نسبت به ارزش خود کاالها در بر ميگيرد .از

سفر 1و روش ارزشگذاري بر مبناي لذتگرايي 2ميباشد.

اين رو ميتوان گفت ،اين روش تقاضاي يک محصول و يا نهاده

ج )7 -روش هزینه سفر

را به صورت تابعي از ويژگيهاي آن در نظر ميگيرد ( .)35از

مفهوم نهفته در روش هزينه سفر آن است که ارزش بومسازگان

اين روش اغلب براي ارزشگذاري مواهب محيطزيستي در بازار

يا سيماي سرزمين و يا مکانهايي که براي تفرج مورد استفاده

مسکن استفاده ميشود .اصل بنيادين اين روش ان است که به

قرار ميگيرند چقدر است .چرا که بهرهمندي از آن اکوسيستم-

همراه ويژگيهاي گوناگون يک خانه يا آپارتمان ،همچون

ها يا مکانهاي تفرجي با خود براي فرد يا افراد بهرهور ،هزينه

مساحت ،تعداد اتاقها و نزديکي به مدرسه ،محل کار ،محل

زمان و سفر را به همراه خواهد داشت ( .)14ارزش تغيير در

گذراندن اوقات فراغت ،مراکز خريد ،مواهب محيطزيستي آن

کميت و کيفيت مکان تفرجي (در نتيجه تغيير در تنوع

همچون چشمانداز ،کيفيت هوا و غيره نيز براي تصميمگيري

زيستي) با توجه به برآورد ميزان تقاضا براي بازديد از اين

مصرفکننده موثر خواهد بود ( .)36تالش اين روش ،توضيح

مکانها مورد بررسي قرار ميگيرد ( .)33اين روش نمونهاي از

تغييرات قيمت با استفاده از اطالعات در مورد ويژگيهاي

روشهاي بازار جانشين محسوب ميشود ،از قيمت واقعي بازار

مختلف کاالي عرضه شده به بازار ،از جمله کيفيت و يا امکانات

براي قيمتگذاري ويژگيهاي غيربازاري محيطزيست استفاده

رفاهي محيطزيستي است .در اين روش تمايل به پرداخت

ميکند و اغلب به عنوان روشي غيرمستقيم براي برآورد منافع

هزينههاي بيشتر براي يک خانه در مجاورت آب و يا فضاي باز،

تفرجي حاصل از گردشگاههايي چون سواحل يا مکانهاي

کمترين ارزشي را که خريدار براي آن مطلوبيتها قائل است

تاريخي و طبيعي و ديگر مکانهاي تفرجي به کار ميرود (.)34

بپردازد ،برآورد مينمايد (.)36

روش هزينهي سفر ،روش مبتني بر نظرسنجي است که در آن

رويکرد ترجيحات آشکار شده گامهاي زير را در بر ميگيرد

با طراحي پرسشنامه و قرار دادن يک نمونه از آن در اختيار

()14؛

بازديدکنندگان در يک مکان ،اطالعاتي در مورد محل اقامت،

• تعيين يک بازار جانشين براي منابع محيطزيستي مورد

تعداد دفعات مراجعه و سفر (هدفمندي ،مدت سفر ،هزينهها و

پرسش

غيره) جمعآوري ميشود .با بررسي اين پرسشنامهها ،هزينه-

• انتخاب روش مناسب ارزشگذاري (هزينه سفر ،ارزشگذاري

هاي سفر را ميتوان در ارتباط با ديگر عوامل تجزيه و تحليل

هدانيک)

نمود .پس از آن ،تابع تقاضا به منظور برآورد ارزش تفريح و

• جمعآوري دادههاي بازار به منظور برآورد تابع تقاضا براي داد

سرگرمي از کل مکان ،مورد استفاده قرار ميگيرد و به اين

و ستد کاال در بازارهاي جانشين
• برآورد ارزش تغيير در کميت و کيفيت منابع محيطزيستي با

1- The travel cost method
2- The hedonic pricing

توجه به تابع مطلوبيت
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• يکپارچهسازي قيمتها بين جمعيت وابسته

هزينه براي جبران آن قبول ميکنند (.)24کاربرد اين روش

• کاهش ارزش مکانهاي مقتضي

شامل برآورد ارزش کارکردهاي تنظيمي ،زيستگاهي ،توليدي و

ج )5 -کاستیهای رویکرد ترجیحات آشکار شده

اطالعاتي است .اين روش تالش ميکند تا تمايل به پرداخت

در اين رويکرد ،کاستي بازار و شکست سياستهاي ارزش-

افراد را تحت سناريوهاي بازار فرضي معين ،تعيين نمايد .در

گذاري ،باعث تحريف برآورد ارزش پولي خدمات اکوسيستمي

اين روش جهت تعيين ارزش اقتصادي کارکردهاي بومسازگان،

ميشود .اين رويکرد ارزشگذاري نياز به دادههاي با کيفيت باال،

مراجعه به افراد مورد نياز است .به همين دليل روش ارزش-

گسترده و تحليلهاي آماري پيچيده دارد که هزينه و زمان

گذاري مشروط را اغلب روش ترجيح نيز مينامند ( .)37اين

زيادي را ميطلبد .به طور کلي روشهاي کاربردي در اين

روش يک روش غيربازاري انعطافپذير است که به طور گسترده

رويکرد بر اساس رفتار واقعي /مشاهده شده افراد ميباشد .با

در تجزيه و تحليل هزينه -فايدهي ارزيابي اثرات محيطزيستي

اين حال مهمترين ايراد وارد بر آن ناتواني در برآورد ارزشهاي

کاربرد دارد و يکي از بهترين روشها براي ارزشگذاري کاالها و

غيرمصرفي و وابستگي به برآورد ارزشها بر اساس فرضياتي

خدمات محيطزيستي ميباشد .اين روش براي ارزشگذاري

پيرامون روابط بين کاالهاي محيطزيستي و کاالهاي بازار

استفادههاي مصرفي و غيرمصرفي و يا هر دوي آنها مورد

جانشين است (.)14

استفاده قرار ميگيرد .در اين روش امکان ارزشگذاري تغييرات

ج )16 -رویکرد ترجیحات ابراز شده

1

محيطزيستي قبل از اين که رخ دهند وجود دارد (ارزشيابي

در اين رويکرد با استفاده از بررسي تغييرات فرضي در فراهم-

پيش از رويداد) ،از اين رو گفته ميشود که اين روش از انعطاف

سازي خدمات اکوسيستمي ،بازاري براي ارزيابي تقاضا و

بااليي برخوردار است و دامنه گستردهتري از روشهاي آشکار

مطلوبيت اين خدمات اکوسيستمي شبيهسازي ميشود .اين

شده را در اختيار پژوهشگر قرار ميدهد (.)14
1

رويکرد به منظور برآورد ارزشهاي مصرفي و غيرمصرفي کاربرد

ج )12 -مدلسازی انتخاب

داشته و هنگامي که هيچ گونه بازار جانشيني براي خدمات

اين روش سعي در مدلسازي فرايند تصميمگيري افراد در يک

اکوسيستمي وجود نداشته باشد براي ارزشگذاري مورد

موقعيت معين دارد .اين روش ابزاري براي اختصاص ارزشهاي

استفاده قرار ميگيرد .مهمترين روشهاي اين رويکرد عبارت از

پولي نسبت به تغييرات کاالها و خدمات محيطزيستي در

ارزشگذاري مشروط ،مدلسازي انتخاب و ارزشگذاري گروه

مراحل پاياني اين تغييرات پيشنهاد ميدهد ( .)14در اين روش

ميباشند (.)14

مطلوبيت ناشي از يک کاال ،مجموع مطلوبيت ويژگيها و
2

مشخصات ناشي از برآورد آن کاالست .هدف اصلي اين روش

روش ارزشگذاري مشروط به طور معمول بر برآورد ارزش

برآورد ساختار مصرفکنندگان با تاکيد بر اهميت نسبي

سناريوي تغييرات خاص محيطزيستي تمرکز دارد .بررسي

ويژگيها است .براي دستيابي به اين هدف ،از افرد خواسته مي-

ارزشگذاري مشروط با يک توضيح در مورد تغيير در کاالها يا

شود که يکي از چند گزينهاي را که در يک مجموعهي انتخاب

خدمات محيطزيستي ،آغاز ميشود ( .)14سپس از افراد

گرد آمده است ،انتخاب کند و مطلوبيتي که فرد از يک گزينهي

پرسيده ميشود که به منظور حفظ ،بهبود و افزايش خدمت

خاص در يک مجموعهي انتخاب به دست ميآورد ،به وسيله

اکوسيستمي خاص تمايل به پرداخت چه هزينهاي دارند يا اين

مطلوبيت فرد از سطوح هر يک از ويژگيهاي مورد نظر در

که با توجه به نبود و يا کاهش خدمت اکوسيستمي چه مقدار

گزينهي انتخاب شده محاسبه ميشود .در اين روش ،کاالهاي

ج )11 -ارزشگذاری مشروط

بازاري بر اساس ويژگيهايشان و با استفاده از الگوي احتماالتي
1- Stated preference approaches
2- Contingent valuation method

3- Choice modeling
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انتخاب بين دستههاي مختلف ويژگيها ،ارزشگذاري ميشوند.

اين است که آيا پاسخ افراد به سواالت مطابق با رفتار آنها

اگر يکي از اين ويژگيها قيمت يا هزينه باشد ،برآورد مطلوبيت

هنگام رويارويي با چنين هزينههايي در زندگي واقعي است؟

نهايي به برآورد تمايل به پرداخت براي تغيير در سطوح

يکي از مهمترين کاستيهاي رويکرد ترجيحات ابراز شده ،تباين

ويژگيها تبديل ميشود و بدين صورت برآورد رفاهي براي

بين تمايل به پرداخت و تمايل به پذيرش ميباشد .با توجه به

ترکيبات تغييرات سطوح ويژگيها به دست ميآيد .مهمترين

ديدگاه نظري تمايل به پرداخت و تمايل به پذيرش در بازارهاي

مزيت اين روش توانايي ترکيب دادههاي مرتبط با ويژگيهاي

کامال رقابتي بايد يکسان باشد با اين حال مطالعات چندي

کمي و کيفي است (.)24

نشان دادهاند که براي خدمات اکوسيستمي يکسان مقدار تمايل

ج )11 -ارزشگذاری گروه

1

به پذيرش به طور سيستماتيک بيشتر از مقدار تمايل به

اين روش ساير روشهاي رويکرد ترجيحات ابراز شده را با

پرداخت است ( .)25اين تفاوت چند دليل ميتواند داشته باشد؛

بخشهاي فرايند مشاوره در مورد خدمات اکوسيستمي ترکيب

طراحي نادرست پرسشنامهها و يا روشهاي مصاحبه ،رفتارهاي

ميکند و به عنوان روشي براي ارزشگذاري مواردي که افراد از

استراتژيک پاسخدهندگان و اثرات روانشناختي مانند کاهش

آنها طفره ميروند .مانند ارزشهاي چندگانه ،قياسناپذيري و

بيزاري و اثرات انگيزشي ( .)24مساله ديگر اين است که آيا

يا عدالت اجتماعي کاربرد دارد .اين روش به عنوان رويکردي به

ارزشهاي غيرمصرفي با سيستمهاي پولي تناسب دارد يا خير؟

منظور بهبود کاستيهاي روشهاي ارزشگذاري سنتي ميباشد.

بدين صورت که آيا ميتوان ارزش ميراث نسبت داده شده به

رويکرد اصلي مورد استفاده در اين روش ارزشگذاري پولي

يک جنگل را با استفاده از چارچوب ارزشهاي اقتصادي تفرج

مشورتي ا ست که هدف آن بيان ارزش تغييرات ايجاد شده در

در آن بررسي کرد؟ از اين رو کاربرد روشهاي ترجيحات ابراز

محيطزيست در رابطه با ارزش پول و مدلسازي عوامل واسطه

شده به واسطهي ناتواني پاسخدهندگان نسبت به دادن پاسخ

در اين تغييرات است (.)14

درست به سواالت مورد بررسي پيچيده ميباشد (.)14
2

تهيه انواع دادههاي مهم همچون مراحل برداشت ،مقياسهاي

ج )19 -روش انتقال منافع

نسبي و غيره به منظور ارزيابي خدمات اکوسيستمي در

روش انتقال منافع براي برآورد ارزشهاي اقتصادي خدمات

چارچوب ترجيحات ابراز شده آسان ميباشد .رويکرد ترجيحات

اکوسيستمي به وسيله انتقال اطالعات موجود از مطالعات

ابراز شده تقريب خوبي از اهميت نسبي خدمات اکوسيستمي و

پيشين در يک مکان و يا يک مورد به کار ميرود .بنابراين،

بهرهبرداران آنها ارائه ميدهد و در برخي مواقع تضاد بين

هدف اصلي انتقال منافع ،برآورد منافع براي يک نمونه ،به

بهرهبرداران و گزينههاي مديريتي جايگزين را به خوبي نشان

وسيله تعديل برآورد منافع با توجه به موارد ديگر است .اين

ميدهد (.)14

روش را معموال ميتوان براي همهي خدمات اکوسيستمي مورد

ج )10 -کاستیهای رویکرد ترجیحات ابراز شده

استفاده قرار داد .انتقال منافع ،معموال زماني استفاده ميشود

اين رويکرد تنها براي برآورد ارزشهاي غيرمصرفي کاربرد دارد.

که اجراي مطالعهي ارزشگذاري پرهزينه باشد و يا زمان کمي

با توجه به اهميت هدف انتخاب ،اين موضوع با توجه به درجه

براي انجام آن در اختيار باشد .اين نکته بسيار اهميت دارد که

اعتبار پرسشنامههاي مورد استفاده ،بررسي ميشود .با اين

درستي روش انتقال منافع فقط به مطالعات پيشين بستگي

وجود ،ماهيت فرضي بازارهاي مورد استفاده در اين رويکرد ،در

دارد ( .)38در مورد اعتبار اين روش ،اقتصاددانان به چند گروه

مورد برآورد درجه اعتبار روشهاي مورد استفاده باعث طرح

تقسيم ميشوند .بيشتر پژوهشگران اين روش را جزء رويکرد

سواالت گوناگوني ميشود ( .)14مهمترين سوال مطرح شده

بررسي برآورد و تمايل به پرداخت ترجيحات ابراز شده ميدانند.

1- Group valuation

1- Benefit Transfer Method
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در صورتي اين روش ،معنيدار و داراي اعتبار است که اين

دستيابي به حفاظت خدمات اکوسيستمي وجود دارد .همچنين

شرايط برقرار باشد ()39؛

با اولويتبندي روشهاي ارزشگذاري خدمات اکوسيستمي

• جمعيت هر دو منطقه به يکديگر شباهت داشته باشد.

براي انواع کارکردها و خدمات ،قابليت مقايسه انواع روشها

• کاالها و خدمات هر دو منطقه ويژگيهاي نسبتا يکساني

افزايش مييابد .هر يک از روشهاي ارزشگذاري اقتصادي

داشته باشند.

کاالها و خدمات اکوسيستمي ،تعداد متفاوتي از کاالها و

• مقادير برآورد شده پيشين داراي قدمت زيادي نباشد ،زيرا در

کارکردهاي محيطزيستي را بررسي و اندازهگيري ميکند.

طول زمان ترجيحات افراد تغيير ميکنند.

بنابراين شناخت اصول و کاربرد اين روشها ميتواند به برنامه-
ريزان و سياستگذاران در زمينه مسايل محيطزيست ،در

بحث و نتیجهگیری

طراحي موثر و مناسب سياستهاي توسعه پايدار کمک کند .با

ارزشگذاري ،به مديران براي تصميمگيري بين گزينههاي

توجه به اين مطالعه مشخص ميشود که برخي از روشها داراي

مختلف مديريتي ياري ميرساند ،بدين صورت که ارزشگذاري

دقت باال و دامنه مشخصي از کاربرد هستند در حالي که برخي

اقتصادي اکوسيستم ،با برآورد ارزش کمي کارکردها ،کاالها و

ديگر سادهتر بوده و با دقت کمتري صورت ميگيرند و اين

خدمات اکوسيستمي ،اطالعات سودمندي براي برنامهريزي

موارد هزينه و زمان مورد استفاده در اين روشها را تحتتاثير

حفاظت و بهرهبرداري پايدار منابع طبيعي در اختيار برنامه-

قرار ميدهد .از اين رو براي انتخاب روش مناسب ارزشگذاري

ريزان و مديران اجرائي ،اجتماعي و اقتصادي قرار ميدهد .از

ابتدا بايد هدف مطالعه مشخص شده و محدوديتهاي آن مورد

اين رو در دهههاي گذشته تالشهاي بسياري براي ارزش-

بررسي قرار گيرد تا بتوان بر اساس دقت مورد نياز و هزينه در

گذاري کاالها و خدمات اکوسيتمي صورت گرفته است و روش-

دسترس نسبت به انتخاب بهترين روش اقدام نمود.

هاي گوناگوني بدين منظور معرفي و به کار گرفته شده است.
بررسيها نشان ميدهد که برخي از اين روشها هنوز به طور
کامل مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و برخي از پژوهشگران و
کارشناسان با ويژگيها ،کاربردها ،قابليتها و نقاط قوت و ضعف
اين روشها آشنايي کافي ندارند .در برخي از موراد نيز به شيوه
تقليدگونه از اين روشها در موارد خاص و محدود استفاده
گرديده است ( .)22در اين مطالعه به منظور آشنايي بيشتر
پژوهشگران ،انواع روشهاي ارزشگذاري کاالها و خدمات
اکوسيستمي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و ويژگيهاي
کلي آنها بيان شده ،نقاط قوت و ضعف هريک از اين روشها
نيز مورد بررسي قرار گرفته است تا بدين وسيله ضمن فراهم
شدن امکان مقايسهي اين روشها با يکديگر ،انتخاب روش
ارزشگذاري متناسب با هريک از خدمات اکوسيستمي مورد
نظر ،آسانتر صورت گيرد .با بررسي انواع روشهاي بحث شده
در اين مطالعه ،ميتوان دريافت که براي تمام خدمات
اکوسيستمي ،امکان برآورد پولي در مورد ترجيحات انساني و
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