مقاله تحلیلی

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره  ،60بهار  ،1401صص 297-283

نقش و اهمیت ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی بویژه تاالبها
در حمایت از منابع طبیعی و افزایش رفاه اجتماعی
علیرضا میکائیلی تبریزی

*1

amikaeili@gau.ac.ir
2

نرگس عرب

مریم یعقوبزاده
محمد حسنی
تاریخ دریافت98/04/15 :

2

2

تاریخ پذیرش98/09/23 :

چکیده:
زمینه و هدف :اغلب خدمات اکوسیستمها ،کاالها یا داراییهای عمومی هستند که نمیتوان و یا نباید بصورت خصوصی در نظر گرفته
شوند .ضوابط ارزش پولی این خدمات بوسیله مزایای آنها برای جامعه تخمین زده میشود که اگر از دست داده شود ،این خدمات یا
سود آنها از بین میرود .در میان اکوسیستمهای مختلف ،تاالبها از مولدترین اکوسیستمها در این سیاره هستند و این موضوع نه تنها
در ارتباط با تنوع زیستی زیاد آنها بلکه ناشی از نقش مهمی است که در حفظ تعادل زمین دارند و زندگی را در آن امکان پذیر می-
سازند.
روش بررسی :در این مطالعه ،مراحل تعیین معیارهای انتخاب اطالعات در ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی تاالبها ،شامل
فرایندهای زیر است )1 :تهیه اطالعات دست اول از مناطق مورد مطالعه؛  )2ارزشگذاری پولی برای خدمات اکوسیستمها ،بطوریکه بتوان
آنها را برای یک بیوم خاص و در زمان خاص ضمیمه کرد؛  )3فراهم نمودن اطالعات در مورد سطح مناطق (در مورد اینکه کدام یک از
خدمات اکوسیستم قابل تبدیل به ارزش پولی در هر هکتار را است؛  )4فراهم نمودن اطالعات در مورد روش ارزیابی مورد استفاده؛ )5
فراهم نمودن اطالعاتی در مورد محل مطالعه ،مساحت منطقه و مقیاس مطالعه (بومی ،محلی  ،منطقهای ،قارهای و جهانی).
یافتهها  :تاالبها در حال حاضر یکی از اکوسیستمهایی هستند که بواسطه افزایش فعالیتهای انسانی ،تغییر در استفاده از بخشهای
عظیمی از اراضی و سواحل پیرامون آن و تخلیه آلودگی شهری و همچنین فعالیتهای کشاورزی ،بسیار تحت تاثیر قرار گرفتهاند .استمرار
استفاده بیش از حد از اکوسیستمها بدین منوال هزینه و مخارج معیشت را افزایش داده و نسل آینده را دچار فقر میکند .بعد از

-1دکتری معماری منظر ،دانشیار گروه محیطزیست -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،استان گلستان ،ایران ( * .مسئول مکاتبات)
-2دانشجوی دکتری محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین  -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،استان گلستان ،ایران.
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تغییرات استفاده از سرزمین ،بسیاری از اثرات مثبت خارجی اکوسیستمها از بین رفته یا شدیدا کاهش یافته است و بهتر شدن کاالها و
خدمات عمومی از طریق اکوسیستمهایی که وضعیت وخیمی دارند امکانپذیر است و این امر به تصمیمگیری قاطع درباره بهبود آنها
برای حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پایدار اکوسیستمها نیاز دارد.
بحث و نتیجهگیری :ارزیابی اقتصادی خدمات اکوسیستم به بهترین وجه به عنوان مکمل چارچوبهای تصمیمگیری مرسوم هستند که
در آن اثرات خارجی مثبت و منفی استفاده و یا از دست دادن بسیاری از کاالها و خدمات محیط زیستی که بطور کافی شناخته شده
نیست ،حائز اهمیت هستند .ارزش پولی میتواند از طریق مشخص کردن اثرات خارجی و افزایش بینش ما در مورد نقش و اهمیت
اقتصادی طبیعت از طریق اندازهگیریهای کمی و کیفی کمک کند .بنابراین ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی از این جهت
برای جامعه اهمیت دارد که میتواند ابزارهای ارتباطی نیرومند و قابل استناد را برای آگاهی دادن بهتر ،تصمیمگیری متعادلتر در زمینه
تجارت و مرتبط با استفاده از منابع و سرزمین در اختیار قرار دهد.
کلمات کلیدی :خدمات اکوسیستم ،ارزشگذاری اقتصادی ،تاالب.
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Abstract
Background and Purpose: Most ecosystem services are public goods or assets that cannot or should
not be considered private. In principle monetary value of these services are estimated by benefits for
society and if the services are lost, profits will be lost accordingly. Among different ecosystems,
wetlands are the most productive ecosystems on the planet and this is not only associated with high
biodiversity, they also play an important role in maintaining the balance of life on Earth and make it
possible.
Materials and Methods: In this study, the steps of determining information selection criteria in the
economic valuation of wetland ecosystem services include the following processes: 1) Providing firsthand information from the studied areas; 2) Monetary valuation for ecosystem services, so that they
can be attached to a particular biome at a specific time; 3) providing information about the surface of
the regions (about which ecosystem services can be converted to monetary value per hectare; 4)
providing information about the evaluation method used; 5) providing information about the study
site, area and study scale (native, local, Regional, continental and global).
Results: wetlands are now one of the ecosystems that were influenced by increasing human activities,
changes in land use of large parts of the surrounding beaches and urban pollution discharges and also
agricultural activities. Continued overuse of ecosystems has increased cost of living and future
generations will suffer from poverty. After the change in land use, many of the foreign positive effects
of ecosystems are destroyed or severely reduced and improvement of public goods and services is
possible through ecosystems that are in serious situation and this needs a firm decision to improve
them for conserving environmental diversity and sustainable management of ecosystems.
Discussion & Conclusions: Economic valuation of ecosystem services in the best way is a
supplement for traditional decision-making framework in which positive and negative external effects
or losing of many environmental goods and services that are not known is significant. Monetary value
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Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan Province, Iran. *(Corresponding Author).
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can help us by determining external effects and increasing our insight of the role and economic
importance of nature through qualitative and quantitative measurements. The economic valuation of
ecosystem services is therefore important for society and can provide us strong and reliable
communication tool for informing a better and more balanced decision-making in the field of trade
and related land resources.
Keywords: Ecosystem Services; Economic Valuation; Wetland.
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مقدمه
نوع بشر همواره برای حفظ بقای خود نیازمند کاالها و خدمات

میتواند راه درک و توضیح انسان را از طبیعت اصالح کند ،در

اکوسیستمی است ،اما مشکل نبود بازار برای ارزشگذاری این

مسیری که ممکن است در مدت طوالنی برای اهداف حفاظت

خدم ات و رایگان پنداشتن آنها همواره وجود داشته است.

معکوس عمل کند ،مطرح گردید ( 10 ،9و  .)11ناظران تمدن-

متأسفانه این موضوع باعث زوال کاالها و خدمات در بسیاری از

های باستانی متوجه شدند که اختاللهایی در ارائه مزایای

اکوسیستمها در سالهای اخیر شده است .بهطوریکه طبق

طبیعت توسط فعالیت انسان ایجاد میشود .برخی از نمونهها

گزارش ارزیابی اکوسیستم هزاره ،انسان در  50سال اخیر

شامل توصیف افالطون در مورد اثرات جنگل زدایی بر فرسایش

وسیعتر و سریع تر از هر دوره زمانی دیگری در تاریخ بشری،

خاک و خشک شدن چشمه ها در  400قبل از میالد و پلینی

1

اکوسیستم ها را تغییر داده است ( .)1مفهوم خدمات

در قرن اول میالدی از ارتباط بین جنگلزدایی ،بارندگی و وقوع

اکوسیستمی به عنوان راهی برای جلب منافع عمومی در

سیالب سخن گفته است ( .)12موئنی و ارلیک ( )1997به

سیستمهای حمایت کننده بومشناسی است ( 2و  .)3منشاء

انتشار کتاب انسان و طبیعت در سال  1864به عنوان نقطه

تاریخ معاصر خدمات اکوسیستم در اواخر دهه  1970بنیان

شروع تاریخ نگرانی مدرن برای خدمات اکوسیستم اشاره کرده-

نهاده شده است .این مطلب با چارچوبهای توابع

اند ( .)13سرمایه طبیعی و خدمات اکوسیستم از دوره اقتصاد

سودمندگرایی منافع اکوسیستم مانند خدمات آنها به منظور

کالسیک به طرف ظهور خدمات اکوسیستم مدرن در تحقیقات

افزایش رفاه عمومی و به منظور حفاظت از تنوعزیستی آغاز

میدانی ،شناسایی نشانههای حیات و الگوهای بلند مدت تغییر

گردید ( .)4سپس در دهه  1990به عنوانی جریان اصلی از

کرده است (جدول .)14( )1

خدمات اکوسیستم در مطبوعات ادامه پیدا کرد ( 2و  )5و با
روش هایی برای تخمین ارزش اقتصادی عالقمندی به آن

مفاهیم و تعاریف

افزایش یافت ( .)6بطور واضح در سه دهه اخیر تعداد

معرفی کاالها و خدمات اکوسیستمی

کارکردهای اکوسیستم که به عنوان خدمات و ارزش پولی

هر اکوسیستم دارای ساختار و عملکرد مربوط به خود است

مشخص شده به سرعت در حال رشد است .با این حال ،جریان

ساختار اکوسیستم مربوط به مجموع گونهها ،ترکیب ،جمعیت،

اصلی خدمات اکوسیستم نتایجی دارد که به همان اندازه که در

ساختار جامعه و روابط درونی آنها و فرم آب ،هوا و خاک و

مفهوم در دستورالعملها کاربرد دارد منجر به واگرایی در معنی

زیستگاه گیاهان و جانوران است ،اما عملکرد اکوسیستم مربوط

و مفهوم از هدف اولیه ،برخالف مفهومی که معرفی شده می-

به خصوصیات سیستم ،یا فرایندهایی است که بین یک ،یا چند

گردد .به عنوان مثال ،پترسون و همکاران (( )2009در

اکوسیستم مانند چرخه مواد غذایی روی میدهد ( .)6به بیان

متوجه یک حرکت از تأکید اولیه بر خدمات

دیگر عملکرد اکوسیستم بروشنی ظرفیت فرایندهای طبیعی و

اکوسیستم به عنوان یک مفهوم آموزشی برای افزایش منافع

اجزای آن در تهیه سرویسها و خدماتی است که احتیاجات

عمومی در جهت حفاظت از تنوع زیستی ،به سمت افزایش

انسانی را بهصورت مستقیم ،یا غیرمستقیم مرتفع میسازد (.)3

تأکید بر چگونگی دریافت خدمات اکوسیستم به عنوان کاال در

این ساختار و عملکرد اکوسیستم ٬کاالها و خدماتی را تولید می

بازار شدند ( .)7عالوه بر با این مشاهدات در حال رشد

کند که دارای ارزش است ( .)15استمرار استفاده بیش از حد از

مطبوعات سوالهایی در مورد این که چگونه چارچوب

اکوسیستمها بدین منوال هزینه و مخارج معیشت را افزایش

سودمندی از نگرانیهای محیط زیستی و استراتژی های بازار

داده و نسل آینده را فقیر میکند .بعد از تغییرات استفاده از

مطبوعات)

1- Pliny
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سرزمین ،بسیاری از اثرات مثبت بیرونی اکوسیستمها از بین

زیستی است که به حکمرانی خوب نیز منجر میشود (.)19

رف ته یا شدیدا کاهش یافته است و بهتر شدن کاالها و خدمات

ارزش گذاری اقتصادی ،فرآیند تعیین ارزش کاالها و خدمات

عمومی از طریق اکوسیستمهایی که وضعیت وخیمی دارند

محیط زیستی است .این کار به منظور دستیابی به یک خروجی

امکانپذیر است و این امر به تصمیمگیری قاطع درباره بهبود

منفرد انجام میشود .در ارزشگذاری اقتصادی کاالها و خدمات

آن ها برای حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پایدار اکوسیستم

محیط زیستی ،موجودی کاالها و خدمات (منابع طبیعی) در

نیاز دارد ( .)16گزارش ارزیابی محیط زیستی هزاره خدمات

محیط زیست و تغییر در عملکرد هر یک از کاالها و خدمات

اکوسیستمی را به عنوان منافعی که مردم از اکوسیستمها کسب

محیط زیستی (منابع طبیعی) مورد ارزشگذاری واقع میشود

میکنند ،تعریف مینماید و خدمات اکوسیستمی را به خدمات

( .)20در سیاستهای محیط زیستی ،ارزیابی اقتصادی شامل

 - 1حمایتی - 2 ،تنظیمی -3 ،تامینی و  -4فرهنگی تقسیم

تعیین ارزش پولی تغییر خدمات و عملکردها و سهام سرمایه-

میکند .در نتیجه خدمات اکوسیستمی جنبهای از اکوسیستم

های محیط زیست میباشد .این ارزش پولی ،در شکل موثر

هستند که مصرف شده یا مورد استفاده قرار میگیرند تا ایجاد

خود ،همان قیمتها هستند ( .)21ارزش اقتصادی کل یک

رفاه بیشتری نمایند .به این ترتیب خدمات اکوسیستمی در

اکوسیستم یا منبع طبیعی مجموع ارزشهای مصرفی و غیر

بردارنده سازمان اکوسیستم (ساختار) ،عملیات (فرآیند) و

مصرفی آن میباشد .ارزشهای مصرفی خود به ارزش مصرفی

خروجیها هستند .چرا که بطور کامل توسط بشر و بصورت

مستقیم ( مثال در مورد تاالب ،شکار پرندگان و تفرج و ،)...

مستقیم یا غیر مستقیم مصرف شده یا مورد استفاده قرار می-

ا رزش مصرفی غیر مستقیم (کارکردها و خدمات محیط زیستی

گیرند ( .)17از میان این چهار دسته خدمات کلی اکوسیستم،

و اکولوژیکی تاالب مانند تنظیم آب و هوا ،جلوگیری از

 22مورد انتخاب شده که این تعداد بیشترین اطالعات را مورد

فرسایش خاک ،تنوع زیستی و  )...و ارزش انتخاب ( ارزشی

خدمات واقعی اکوسیستمها فراهم میکنند (جدول .)2

است که مردم برای امکان بهرهبردن و استفاده از یک منبع

مفهوم واژه ارزش در اقتصاد ،از تعریف دقیقی برخودار است:

طبیعی در آینده قائل هستند ،با توجه به این موضوع که

قیمتی که افراد به منظور به دست آوردن کاال یا خدماتی،

استفاده و وجود این منبع طبیعی در آینده با عدم قطعیت

تمایل به پرداخت دارند ( .)18ارزش یک محصول بر اساس

همراه است .بنابراین این ارزش شاخصی از درجه ترجیح یا

برآورد ذهنی مصرفکننده تعیین میشود .به عبارت دیگر

تمایل به پرداخت افراد برای حفظ سیستمهای محیط زیستی

ارزش به عنوان رابطه بین منافع دریافت شده از سوی مصرف

برای استفاده احتمالی آنها در آینده میباشد .این نوع ارزش

کننده در رابطه با هزینههای مشاهده شده از این مزایا در نظر

اولین بار توسط ویس برود ( )1969معرفی شد .ارزش غیر

گرفته شود.

استفاده ای :ارزشی که مورد استفاده و مصرف قرار نمیگیرد و

تفاوت میان ارزش و قیمت :در واقع قیمت و ارزش دو مفهوم

جنبه حفاظتی دارد .این ارزش توسط کروتیال ( )1967پیشنهاد

جدا از هم هستند .ممکن است قیمت هر چیزی را بدانیم ولی

شد .از جمله ارزشهای غیر استفادهای میتوان به ارزش میراثی

ارزش آن را ندانیم .ارزش انسان محور است و این بدان معنی

(تمایل به پرداخت افراد جهت حفظ محیط زیست برای

است که انسان ارزش را تعیین میکند و نه قوانین طبیعی.

آیندگان) و ارزش وجودی (تمایل به پرداخت مردم برای

ارزش بوسیله تمایل به پرداخت افراد هم تعیین میشود .ارزش-

حفاظت منابعی که هیچ قصدی برای استفاده از آن را ندارند،

گذاری اقتصادی به عنوان ابزاری برای تمایز میان استفاده

میباشد .این ارزش مهمترین ارزش غیر مصرفی منابع محیط

ناکارآمد از کاالها و خدمات محیط زیستی و پی بردن به ارزش

زیستی است) و ارزش نوعدوستانه اشاره نمود (.)17

واقعی این منابع در فرآیند تصمیمسازی در مدیریت محیط
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جدول  -1روند تغییر نگرش به خدمات اکوسیستم در طی دورههای مختلف اقتصادی
Table 1- The trend of changing attitudes toward ecosystem services during different economic
periods
دوره

فلسفه اقتصادی

مفهوم طبیعت

رابطه ارزش محیط زیست

قرن

اقتصاد کالسیک

زمین به عنوان عامل مولد تولید (درآمد)

تئوری کار و استفاده از ارزشهای طبیعی

19
قرن 20اقتصاد نئوکالسیک

زمین قابل جایگزینی  /تولید بوسیله سرمایه

حذف شدن زمین از تابع تولید

است ،و در نتیجه بصورت پول درآمد
از دهه

اقتصاد محیط زیست و منابع

سرمایه های طبیعی قابل جایگزینی توسط

بحث تبادل پول به عنوان مزایای طبیعت

1960

و اقتصاد بومشناسی

تولید سرمایه طبیعی مکمل سرمایه تولید

خدمات کسب درآمد و اصالح مزایای طبیعت

منبعHubacek and van der Bergh, 2006 :

جدول  -2انواع خدمات اکوسیستمها
Table 2- Types of Ecosystem Services
انواع خدمات اکوسیستم
خدمات حمایتی

انواع خدمات اکوسیستم
خدمات تنظیمی

 -1غذا

 -7تنظیم کیفیت هوا

 -2آب

 -8تنطیم آب و هوا

 -3مواد خام

 -9تعدیل آشفتگیها

 -4منابع ژنتیکی

 -10تنظیم چرخه آب

 -5منابع دارویی

 -11پاک کردن زائدات

 -6منابع آرایش و تزئینی

 -12جلوگیری از فرسایش
 -13حفظ حاصلخیزی خاک
 -14گردهافشانی
 -15کنترل زیستی

خدمات تامینی

خدمات فرهنگی

 -16خدمات زیستگاهی

 -18اطالعات زیبایی شناختی

 -17تنوع ژنتیکی

 -19تفریح
 -20القاء فرهنگ و هنر
 -21الهام بخشی
 -22توسعه آگاهی

منبع.De Groot et al, 2012 :
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مواد و روشها
معیارهای انتخاب اطالعات در ارزشگذاری اقتصادی خدمات

اجتماعی -فرهنگی شامل تنظیم آب و هوا در مقیاس محلی تا

اکوسیستمی تاالبها

جهانی ،حفاظت از تنوع زیستی ،زیستگاه و پناهگاه و سازگاری-

در این مطالعه از معیارهای زیر برای انتخاب اطالعات استفاده

های طبیعی فراهم میکنند .عالوه بر این تاالبها اجازه

میشود:

استخراج کاال و خدمات را در قالب منابع طبیعی مانند آب،

 .1باید اطالعات دست اول از مناطق مورد مطالعه باشند نه

ماهی ،چوب ،انرژی میدهند و خدمات تفریحی را فراهم می-

اینکه ارزشها از مناطق دیگر گرفته شده باشند.

کنند ( .)22در شکل ( )1مراحل رویکرد خدمات اکوسیستمی

 .2ارزشگذاری ،ارزش پولی را برای خدمات اکوسیستمها

نشان داده شده است .دراین شکل چهار مرحله در این رویکرد

فراهم کند بطوریکه بتوانیم آنها را برای یک بیوم خاص و در

نشان داده شده است .چارچوب نمایش داده شده در شکل (،)2

زمان خاص ضمیمه کنیم.

به دنبال افزودن شفافیت و در نتیجه افزایش مشروعیت

 . 3اطالعاتی را در مورد سطح مناطق در مورد اینکه کدام یک

محاسبه ارزشهای محیط زیستی (به صورت پولی و غیر پولی)

از خدمات اکوسیستم قابل تبدیل به ارزش پولی در هر هکتار را

منابع آبی و استفاده آنها در ارزیابی سیاست ،برنامه و طرحها

است ،را فراهم کند .

است .فعالیتهای انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) بر منابع آبریز

 . 4اطالعاتی در مورد روش ارزیابی مورد استفاده ،فراهم نماید.

ساحلی فشار وارد میکنند که بر کیفیت و کمیت داراییهای

 .5اطالعاتی در مورد محل مطالعه ،مساحت منطقه و مقیاس

محیط زیستی به لحاظ موجودی و گردش کاال و خدمات اثر

مطالعه (بومی ،محلی  ،منطقهای ،قارهای و جهانی) فراهم کند

میگذارند .ارزش اقتصادی ساختار اکوسیستم آبریز (گیاهان،

(.)16

جانوران ،خاک ،هوا و موجودی و گردش آب آن) عموما آسانتر

استاندارد کردن ارزشها

از ارزش فرآیندهای اکوسیستم (فرآیندهایی همچون تثبیت

ارزش خدمات اکوسیستم در برگیرنده ارزش آنها در واحدهای

نیتروژن ،جذب آلودگی ،نگداری مواد مغذی و  )..شناخته می-

پولی است .این ارزشها از طریق خطمشهایی نظیر

شوند ( .)17اکوسیستمهای تاالبی بخشی از داراییهای ما

قیمتهای تعیین شده در بازار ،خطمشهایی بر اساس هزینه،

هستند .یک ارزیابی جدید از ارزش دالری اکوسیستمهای

روشهای توضیح اولویت ،روشهای رجحان آشکار و خطمش-

طبیعی ،ارزش آنها را در حدود  33تریلیون دالر آمریکا برآورد

های توابع تولید تخمین زده میشوند .بطورکلی آنها بیان

کرده است .مطالعات صو رت گرفته در آمریکا ،ارزش ساالنه هر

میکنند ارزشهای فرعی برای یک خدمت خاص اکوسیستم از

تاالب را بالغ بر  2900دالر آمریکا برای ه ر هکتار برآورد نموده

طریق اکوسیستمهای منفرد فراهم میشود ( این ارزشهای

است ( .)23جدول ( ،)3برگرفته از سایت رسمی کنوانسیون

فرعی در درک بهتر اینکه چگونه تغییر ارزش با یک تغییر

رامسر است که بیانگر مطالعهای است که در مورد ارزشگذاری

کوچک در سرتاسر خدمات یک اکوسیستم نمایان شده کمک

انواع تاالب صورت گرفته است.

میکنند) .برای کمک به مقایسه و جمع آنها این ارزشها نیاز

ارزش خدمات اکوسیستم به ازاء هر بیوم در جهان برحسب

به سازماندهی و استاندارد شدن دارند .این ارزشها بر حسب

واحد پول

دالر /هکتار /سال برآورد شدهاند (.)16

ارزش پولی به ازاء هر خدمات در هر بیوم بر حسب دالر /هکتار/

ارزشگذاری منابع آبی

سال بصورت خالصه و متوسط در جدولی آورده شده است

اکوسیستمهای تاالبی خدمات فیزیکی مختلفی شامل تهنشینی

(جدول  .)4در این آنالیز ارزش میانگین برای هر خدمات

رسوب ،کنترل سیل و طوفان و سایر کارکردهای زیستی و

اکوسیستم در هر بیوم محاسبه شده است همچنین برای
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مشخص شدن چگونگی توزیع ارزشها ،انحراف استاندارد از

برخی شرایط منجر به رنج وسیعی از ارزشها شده است .به

میانگین ،میانه و مینیمم و ماکزیمم ارزشها برای هر سرویس

عنوان مثال مهمترین سرویس اقتصادی جزایر مرجانی توریسم

اکوسیستم محاسبه شده است .جدول ( )5خالصهای از این

است که متوسط ارزش پولی آن تقریبا  96300دالر /هکتار/

ارقام را نشان میدهد .باید به این نکته توجه کرد که تخمین

سال است و برای جزایر دور افتاده این رقم کمی بیشتر از 0/1

ارزشها بر اساس شرایط مطالعات فردی انجام گرفته و در

دالر /هکتار /سال است (.)16

جدول  -3ارزشگذاری اکوسیستمها به منظور ارزشهای خدمات و عملکردهای مختلف انواع تاالب
Table 3- Valuation of ecosystems for different service values and functions of wetlands
نوع تاالب

ارزش کل (دالر آمریکا برای

ارزش کل جهانی

هر هکتار در هر سال)

(دالر آمریکا در هر سال)

مصب

22،382

4،100،000،000،000

علفزارهی دریایی

19،004

3،801،000،000،000

بسترهای جلبکی

-

-

صخرههای مرجانی

6،075

375،000،000،000

مردابهای جزر و مدی جنگلهای مانگرو

9،990

1،648،000،000،000

باتالقها ،مردابها دشتهای سیالبی

19،580

3،231،000،000،000

دریاچهها  ،رودخانهها

8،498

1،700،000،000،000

منبع :الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستمهای آبی کشور (تاالبها و مناطق ساحلی) - 1389 ،از وبسایت رسمی
کنوانسیون رامسر2010 ،

مرحله 1

طبقهبندی تاالب

مرحله 2

کاکردهای تاالب

مرحله 3

مرحله 4

خدمات و فواید

روشهای

مستقیم و

ارزشگذاری و

غیرمستقیم

ارزیابی فواید

منبع :الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستمهای آبی کشور (تاالبها و مناطق ساحلی) - 1389 ،از ترنر و همکاران ()2008
شکل  -1رویکرد خدمات اکوسیستمی
Figure 1- Ecosystem Services Approach
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منبع :الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستمهای آبی کشور (تاالبها و مناطق ساحلی) - 1389 ،از ترنر ،بروئر و جورجیو
()2001
شکل  -2چارچوب ساده کلی ارزشگذاری پولی منابع آب
Figure 2-Simple overall monetary valuation framework of water resources
جدول  -4خالصه ارزش پولی خدمات به ازاء هر بیوم (ارزشها بر اساس دالر /هکتار /سال)
)Table 4- Summary of monetary value of services per biome (values based on USD/ha/year
دریایی

صخرههای

سیستم-

تاالبهای

تاالب

آبهای تازه

جنگل

جنگل

مرجانی

های

ساحلی

داخلی

(رودخانه/دریا

گرمسیر

معتدله

چه)

ی

ساحلی

درختستان

چمنزار

خدمات حمایتی

102

55714

2396

2998

1659

1914

1828

671

253

1305

 -1غذا

93

677

2384

1111

614

106

200

299

52

1192

1217

408

1808

27

191

358

425

84

181

 -2آب
 -3مواد خام

8

 -4منابع ژنتیکی

21528

12

10

33048

301

 -5منابع دارویی
 -6منابع آرایشی و تزئینی
خدمات تنظیمی

472
65

171478

25847

99

17364

-7تنظیم کیفیت هوا
-8تنطیم آب و هوا
-9تعدیل آشفتگیها

170

53

13
1

1504

114
171515

60

32
187

2529

491

51

159

12
65

1188
16991

479

65

488

2044

5351

2986

66

152

7

40
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 -10تنظیم چرخه آب

293

5606

 -11پاک کردن زائدات

85

-12جلوگیری ازفرسایش

153214

342

162125

3015

3929

2607

15

45

1713

3

25368

-13حفظ حاصلخیزی

187

-14گردهافشانی

6

7
5
93

30
948

-15کنترل زیستی
5

خدمات تامینی

11
39

862

16210

375

17138

0

194

10648

1287

16

 -17تنوع ژنتیکی

5

16210

180

6490

1168

خدمات فرهنگی

319

108837

300

2193

4203

11390

 -18زیبایی شناختی
-19تفریح

319

 -20القاء فرهنگ و هنر

96302

1277
1273

23

862

3

1214

867

990

7

193

1292
2193

256

0

1214

167
2211

867

2166

989

7

26

700

 -21الهام بخشی

21

-22توسعه آگاهی
ارزش اقتصادی کل

2166

13

44

31
235

2455

 -16خدمات زیستگاهی

0

75

491

1

1145

22

352249

28917

193845

4267

25682

5264

3013

1588

منبع .De Groot et al, 2012 :

جدول  -5ارزش پولی کل مجموعه خدمات اکوسیستم برای هر زیستبوم
Table 5-Monetary value of the entire set of ecosystem services for each ecosystem
شماره

ارزش میانگین برای هر

انحراف استاندارد

تخمین

خدمات اکوسیستم

از میانگین

آبهای آزاد

14

491

762

135

صخرههای مرجانی

94

352915

668639

197900

36794

سیستمهای ساحلی

28

28917

5045

26760

26167

42063

تاالبهای ساحلی

139

193845

384192

12163

300

887828

تاالبهای درون مرزی

168

25682

36585

16534

3018

104924

رودخانهها و دریاچهها

15

4267

2771

3938

1446

7757

جنگلهای گرمسیری

96

5264

6526

2355

1581

20851

جنگلهای معتدله

58

3013

5437

1127

278

16406

درختستانها

21

1588

317

1522

1373

2188

علفزارها

32

2871

3860

2698

124

5930

منبع .De Groot et al, 2012 :

میانه

کمینه

بیشینه

(مینیمم)

(ماکزیمم)

85

1664
2129122

2871
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یافتهها
اغلب خدمات اکوسیستم کاالها یا داراییهای عمومی هستند

خدمات را تولید میکنند منجر گردد .در این شرایط برای مثال،

که نمیتوانیم یا نباید بصورت خصوصی در نظر گرفته شوند.

برداشت بیش از حد خدمات و متعاقب آن منجر به تخلیه

ضوابط ارزش پولی این خدمات بوسیله مزایای آنها برای

موجودی منابع در مرحله اول تولید این خدمات میشود .از

جامعه تخمین زده میشود که اگر از دست روند این خدمات یا

سویی دیگر ،کمبود همراه با تقاضای باال ممکن است به قیمت-

سود آنها از بین میرود .بنابراین ارزشگذاری اقتصادی

های بسیار باال در بازار منجر شود و در نتیجه به بهرهبرداری

خدمات اکوسیستمی از این جهت برای جامعه اهمیت دارد که

بیش از حد از خدمات منجر شود (به عنوان مثال ،عاج یا گونه-

میتواند ابزارهای ارتباطی ضروری و نیرومند و مستدل را برای

های نادر زینتی) .هنگام تفسیر ارزش خدمات اکوسیستم در

آگاهی دادن بهتر ،تصمیمگیری متعادلتر در زمینه تجارت در

موقعیتهای تصمیمگیری (به عنوان مثال تغییر کاربری زمین)،

ارتباط با استفاده از منابع و سرزمین در اختیار قرار دهد.

از طریق بکار بردن روشهای ناپایداری که معموال ارزش

ارزیابی خدمات اکوسیستم به بهترین وجه به عنوان مکمل

خدمات را کمتر و بیشتر از حد ارزیابی میکنند ،در صورتیکه

چارچوبهای تصمیمگیریهای مرسوم هستند ،که در آن اثرات

این انحرافها باید محاسبه شوند .این محاسبات ،با در نظر

خارجی مثبت و منفی استفاده و یا از دست دادن بسیاری از

گرفتن همه ارزشهای خدمات اکوسیستم در یک دوره زمانی

کاالها و خدمات محیط زیستی هنوز شناخته نشده و یا بطور

طوالنی ،میتواند برای مقایسه ارزشهای سناریو استفاده

کافی شناخته نشده است حائز اهمیت هستند .ارزش پولی می

ناپایدار در برابر سناریو استفاده پایدار یا حفاظتی ،استفاده شده

تواند از طریق قابل مشاهده کردن اثرات خارجی و تکمیل

و منافع خالص رفاه (یا هزینههای) هر دو سناریو را نشان دهد.

بینش ما در مورد نقش و اهمیت طبیعت از طریق اندازهگیری-

به عنوان مثال ،نشان داده شده است که استفاده پایدار از

های کمی و کیفی کمک کند ( .)24همچنین به صراحت بیان

جنگل و یا تاالب معموال از لحاظ اقتصادی سود بیشتری نسبت

میشود که ارزش خدمات اکوسیستم در واحدهای پولی

به تغییر تناوبی استفاده از زمین دارد اگر تمام یا بیشتر خدمات

پیشنهاد نمیکند که از ارزش باید به عنوان پایهای برای ایجاد

در نظر گرفته شود ( 26 ،25و .)27

قیمت استفاده شود و بدین معنا نیست که خدمات اکوسیستم
باید به عنوان کاال عمل کرده که بتوان آنها را در بازار معامله

بحث و نتیجهگیری

کرد .ارزش آنها از لحاظ پولی تخمینی از منافع آنها برای

اگر چه ارزیابی خدمات اکوسیستم در واحدهای پولی هنوز با

جامعه است که اگر نابود شوند این منافع از دست خواهند رفت

رعایت بسیاری از ضوابط انجام میشود ،خروجی این ارزیابی به

و بالعکس .بنابراین ،ارزیابی پولی اهمیت خدمات اکوسیستم

طور فزایندهای در بحث سیاست بهرهبرداری در مقابل استفاده

برای جامعه میتواند به عنوان خدمتی قدرتمند و ابزار ارتباطی

پایدار اهمیت یافته است .از این رو فراهم کردن دسترسی به

ضروری مستدل برای اطالع رسانی و تصمیمگیری مناسبتر در

مناسبترین اطالعات و شرکت در گفتگوهایی در ارتباط با

استفاده از زمین و منابع در تجارت عمل کند .ارزش برخی

مزایا ،معایب و محدودیتهای ارزشگذاری خدمات اکوسیستم

خدمات اکوسیستم هنوز مشخص نشده است (به عنوان مثال

و پیگیری راهکارهایی برای بهبود روشهای مختلف ارزیابی

تنها ،ارزش اقتصادی ترسیب کربن در طول دهه گذشته

ارزشمند است .ارزیابی ارزشگذاری تجاری (اگرچه مردم آنها

مشخص شده است) در نتیجه منجر به ارزشگزاری کمتر از

را درک کنند یا نه) در این امر بسیار اهمیت دارد .آنچه که

میزان واقعی آنها در تصمیمگیری میشود ( .)16این امر

درباره آن نگرانی وجود دارد درک این ارزشگذاریهای تجاری

ممکن است به بهرهبرداری بیش از حد از منابعی که این

به منظور بهینهسازی (پایداری) مزایا است که از تعامل بین

295

نقش و اهمیت ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی بویژه....

اکوسیستمها و انسان ،دارایی و سرمایههای اجتماعی دریافت

پرداخت میکنیم ،به این معنی که ما هنوز با هزینه آیندگان

میشود ( .)16در میان اکوسیستمهای مختلف جهان ،تاالب ها

زندگی میکنیم که این امر باعث تولید نسلی فقیر درآینده

از مولدترین اکوسیستمها در این سیاره هستند و این موضوع نه

میشود ( .)16ارزشگذاری واحدهای پولی هرگز در خود به

تنها در ارتباط با تنوع زیستی زیاد آنها بلکه نقش مهمی که

آسانی پاسخگوی تصمیمگیریهای مشکل نخواهد بود و باید

در حفظ تعادل زمین دارند که زندگی را در آن امکان پذیر می-

همیشه به عنوان اطالعات اضافی ،ارزیابی تکمیلی کیفی و کمی

سازد ،ناشی میشود .با وجود این ،تاالبها در حال حاضر یکی

برای کمک به تصمیم گیرندان با دادن تقریبی از ارزش خدمات

از اکوسیستمهایی هستند که بواسطه افزایش فعالیتهای

اکوسیستم در تحلیلهای درگیر در تجارت ،در نظر گرفته

انسانی ،تغییر در استفاده در بخشهای عظیمی از زمین و

شوند.

سواحل و تخلیه آلودگی شهری و همچنین فعالیتهای
کشاورزی بسیار تحت تاثیر قرار گرفتهاند ( .)22در زمینه
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