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 چکیده
گیری در خصوص مددررر  اکوسیسدتم گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ابزاری مفید، به منظور پشتیبانی از تصمیمارزش

 و سیاسدتذذاران حاضدر حدا  در .کنددثرتر اکوسیسدتم کمدم مدیؤگیران در جه  حفاظ  بیشتر و مدباشد و به تصمیممی

ندارند  اختیار در تالاب یهااکوسیستم اقتصادی ارزش برای ارزرابی را آسانی دسترسی با مناسب ابزارهای جعبه ررزان،برنامه

ثر در جهد  توجیده اهدداو توسدعه ؤبدرهی اس  که استناد به مقادرر کمی و ررالی در بیان ارزش هر منبع، ابزاری کارا و مد

 باشدد ارن مهم با در دس  داشتن الذوی راهنمای مشخص امکدان پدذرر مدی د بود وزرس  خواهپاردار و حفاظ  از محیط

هدا و جودوگیری از تواندد در حفدا ارزشمدیاکوسیستم تالابی  محیطیهای اقتصادی و هزرنه خسارات زرس برآورد ارزش

ری اقتصادی و بدرآورد هزرنده گذاارزش بحث در سازیرکپارچه جادارهدو با حاضر مطالعه تخررب آن مثمرثمر واقع گردد 

 وجود باشد می منابع طبیعی اقتصادی ارزش تعیین فرآرند از بخشی عنوانبه هاتالاب خسارات وارد بر خدمات زرس  بومی

هدا، را در خصوص شناسداری ارزش مندعواقه کاربران تواندمی تالاب گذاریارزش حوزه در کاربردی و پاره راهنماری و الذو

و نیدز گذاری کالاها و خددمات طور کل، هدار  در مسیر صحیح ارزشگذاری متناسب با هر ارزش و بهن ارزشانتخاب فنو

اردن مطالعده بدا مدرور مقالدات و  در .نماردد رداری پارددار توسدعه بدا منطبد  اجراردی و مددرررتی هدایسیاسد  اعما  در

هدای اقتصدادی و هزرنده گدا  بده گدا  بدرآورد ارزشمراحدل  های منتشر شده منتخب مرتبط با موضوع تحقی ،دستورالعمل

 ها ارائه شده اس  محیطی تالابخسارات زرس 
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 مقدمه

هتلرزیجییتارنامتنیی هییتراشر نت تعییییارزش ارزصادییتالرتت ت 

تت ت رورشزهبااهتلرحفتظترزکو وژیکیرنبانییررتوسع رپتیدزش

هیترپیارتت ت (.رThapa et al., 2020نارنیت زشرریاوشلرزسیتر 

هتییرهسیاندرکی رمیدنت رورکت تهیتلرتو یدتایارزکوسیسام

جوزنعررزکوسیسامیرنانوعیرشزرنازلرجوزنعرنحلیرورمدوصتً

متطاراشکرپتییارزش ارزصادیتال ر کنند.رنجهتمیرعار رنی

حرتت یت رنی رعنیوز رزکوسیسیامرپیارتو ییدراشرندیایترصحی

گییاا.رجوزنیعرنحلییرزهمییترنت یتییرنی رزو ویترصیازشرممیی

زیجتاراهنیییدرورتمتیییی رنییی هیییتلرندیییا یر تییییرنیزش ا

 Baral etگذزشلرنازلرحفتظتررورزحیتلرذمتیاازشمدر سانتی 

al., 2016هترمیدنت رزکوسیسیامیرشزرنیازلرتوسیع رتت ت (.ر

نییدرورننییتنازیارزش ارزصادییتالرصتنیی رکنزلرزشزئیی رنیننطقیی 

زلرز ر(رنجموعیی ESنییونیر مییدنت ر یسییتتییوجهیرازشمیید.ر

نیار  رنیازلرأ ازیندهتلرطبیعیرورکتشکااهتییرهساندرک رت

 ;Mueller et al., 2016ش تهرورنعیشترزمست رراوشلرزستر 

Sannigrahi et al., 2021; Wondie, 2018; Li et al., 

رمیتنوالررورشیومدنییرننیدنهاهرهتزکوسیسامرز رناام (.2020

گیذزشارنییرتیأییارهیتش یتهر  رنارغیانساقیمرورنساقیمرهت  

 Millennium Ecosystem Assessment, 2005)هتلر.رزش ا

هترپیچیدهرزصادتالرورمستشز رزحامت یرناتبطرنترتخایبر  

شیوارزصادیتالرمتاییدهرگا ای رنیرتنیزسترورزغلیبراشرزش یی

 Mueller et al., 2016.) هتلرزش اراشرصوش رمتایدهرگا اا

نسییتشلرز رننیت عرریرنغفولرنتمید پو یرمدنت رزکوسیسام

هزینی رر-رهیتلر نییراشرنحتسیبت رننفعیتزصلیرزکوسیسام

توجی رتوزمدرننجارنی رزیارزنارنیرنسیتشرنحام رموزهدرنوارو

عاری ررهیتلر نییروراشرمایجی حفتظایرکماارن رزکوسیسیام

ک رز ازارن رطیوشرنسیاقیمروررگاااریز رحدر ت مرمدنتترکماا

 .(Barbier et al., 1997)نامدرغیارنساقیمرز ر  رنهاهرنی

توزمدرنی رز یززیآر گیتهیرعمیومرگذزشلرزکوسیسامرنیزش ا

ناامراشرمدوصراشکرزش ارننتنعرنحلیرکمكرممواهرورنی ر

 ,.Kaffashi et al رهترشزرتضمیارممتیدزیارتاتیبرپتیدزشلر  

هتلرزمست رورزعمیتلرمعیترهمازهرنتر عت یتز ززیآرجر(.2012

زلرمتننتسییبرننجییارنیی ر سیییبرنیی رهییتلرتوسییع طاح

هتلرزش شمندرتت یتنیرشیدهرزسیترکی رپیتنیدهتلرزکوسیسام

هتییراشراشز نیید رننجییارنیی رمتشیییرز رنییاو ر نیییار سیییب

زیارتغیییاز  ر تغییاز رجباز رمتپیذیالرموزهیدرشید.رمایجی

زشلرنیارشولرزصادیتارهیتلرزکوسیسیامرورزیاگیذکتهآرزش ا

گذزشلرزصادتالرننتسبرورموزهدرنوا.رنترزشزئ ریكرشوارزش ا

توز راشرجهترهترنیهتلرحفتظایرنهین رنازلرتت ت زساازتژل

زیارنومرست گت رحیتتیر تشهرزمدیشیرندیایترورحفظرورزحیتء

گیذزشلرهیتلرزش اازاهر(.Salehipour et al., 2015 رممیوا

رزصادییتالرورتهییی ر ییتش و رتوزمییدرتوجییی رزصادییتالرنی

ننیدلرزصیدزنت رنیدیایایرشزراشرگییالرنیازلرزو وییتتدمیم

گذزشرن ر"کشوشهتلراشحتلرتوسع رورتوسع ریت ا رشزرن رننظوشر

 Grabowski et رتسیهی رممتییدر"نحوش-ندیایترزکوسیسام

al., 2012.) گیذزشلرزصادیتالراشرهتلرزش ازسافتاهرز رشوا

متاشرزست.رتحلیی رنطت عیت رهتلروزصعیرهنو رگذزشلسیتست

کنیدرکیدزمرکیتشراشر ینیدهرمیت ننیدرگذزشلرنشخصرنیزش ا

هترزسیترگیالگذزشلرزصادتالراشرتدمیمز ززیآرتأییارزش ا

راهیدشزراشرندیایترنهاارننیتنعرزشتقیترنییورننتنازیارمقآر  

(Merriman & Murata, 2016).ر

 رشزنساراشرکنوزمسیوهترتت ت نیلیو رهکاتشرز ر491مزایكرن ر

تت ت رنیترنسیتحایرر052یبترشدهرورسهمرزیاز رز رزیارنیت ر

نیلیو رهکاتشرزست.رز ر حتظرنسیتحترحیدوارر5/0اشرحدوار

نیلیو رهکاتش(راشرکنوزمسیو رشزنسارر5/4هتر اشصدرز ر  ر72

هیتلرعنوز رتت ت رن ریبترشسیدهرورن رعنیوز رتت ت ر01تحتر

 حیتظرنسیتحتررشومد.رزگا ی رز ز مللیرشنتما رنینهمرنیا

رهیییییتلرجهیییییت رتنهیییییترنقیییییدزشرمیییییت یزلرز رتت ت 

اشصد(راشرزیاز رصازشرازشمد رزنترن رمتطارشیازیطرمیتصرر3/2 

هیتلرزییاز رزصلیمیرورنوصعییترجغاز ییتییرهیارییكرز رتت ت 

هتلرننحدارن ر االرهساندرک رشتیدرمظیار  رازشزلرویژگی

 Iranian Society رشزرکماارجتییرز رجهت رناوز رنشتهدهرکاا

of Consulting Engineers, 2015)رر. 

گییذزشلرمییدنت راشرزیییاز راشرپیییرتدییویبر ییزومرزش ا

صییتمو رنامتنیی ر هییتشمرتوسییع رر59زکوسیسییامیراشرنییتاهر

هیتلرناعیدالرز رسیولرزصادتالرزجامتعیرور اهنگی رپاوژه

 یسترن رننظوشرنا وشارزش ارمدنت رست نت رحفتظترنحیط

 Fourth Five-Year رسییدزکوسیسامیراشرکشوشرن رزمجتمرش

Development Plan, 2004.)هترگذزشلرتت ت اشر نین رزش ار
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رSEEA4سییتیترتت ییتنیرنیی رشوارر1تییتکنو رر77ز رسییتلر

وررDe Grootراشرتحقیقییرتوسیطر گذزشلرشیدهرزسیت.زش ا

زش ارر نوشارتخمییار439پسرز رناشسیر( ر0240همکتشز ر 

طیوشر نیرزشرهتلرسیتحلیک رمدنترزکوسیسامیرنازلرتت ت 

ا تشراشرهکاتشراشرستلرنیارزسیتسرسیطوحرر493715نیتمگیار

هیترزش ار  ر نییا .رهیمنا وشارمموامیدر0226صیمایرستلر

رلنیوشانطت عی رر477رناشسییرنیتشزرتلرازملیره تت تست تم ر

  امد.رتخمیارا تشراشرهکاتشر05770نازنارنتر

 ننیتنع زصادتال زش ا تحلیلی نقتیس نترعنوز رزلراشرنطت ع 

ک ررجهتمی تجتش  نت نقتیس  از راشزیهتلتت ت   یسای نحیط

(رزمجتمریت ای ر0249 رMousazadehوررBadamfiroozتوسطر

 زکوسیسیام شیآ نجمیو  ک رنیازل زصادتال زست رزش ا

رنیتمکت   پایشت   و زشژ  شتاگت   هتنو  (رناشسی نوشا تت تنی

ر057247 ر4391ورنتندژ(راشرستلرپتی ر زمز ی گاگت   ملیج و

نیلیتشارشیتلرنا وشارشدهرزسیت.رسیهمرزش ارزصادیتالرکی ر

اشصدرز رتو یدررر30/0هتلرنوشارنطت ع  رنعتالرنجمو رتت ت 

 تخمیار اهرشدهرزست.ر91متمت صرازملیرکشوشراشرستلر

رزلرشزرنازلستاهرشزهنمتلزیارزسترک رنطت ع زیارهدفرزصلی

 یسیترورنا وشارهزین رمستشز رتعییارزش ارزصادتالررمحوه

زلرورزیییار  رنییارشولرهییتلرتوسییع نحیطییرمتشیییرز ر عت یت

هترزشزئ رکندرکی رتت ت رنونیرعار رشدهرتوسطمدنت ر یست

شیزز رکتشنالرزشزریراشرورنامتن گیاز ر رتدمیمگذزشز سیتست

رزلرورنلیرناوزمندرز ر  رزسافتاهرکنند.رسطحرننطق 

کالاهااا و ماا  ا   هااا بناا  و طبقاا  ییشناسااا

 یابیاارز بنا  طبقا  اساس بر هاتالاب یستمیاکوس

 هزاره ستمیاکوس

رزیارزش یتنیرجهتمی رکت تهترورمدنت رزکوسیسامیرن رنارزستس

رشومد:نندلرنیگاوهرزصلیرطبق ر هتش

مدنت رپشایبت رحیت رمدنتتیرهساندرک رنازلرتو یدرستیار

رسیخایرصتنی رزیارمدنت رنی رمدنت رایگارراوشلرهساند.

هیتلر نیتمیر یو رشکت یرهساندر ازک راشراوشهتعایفرورنو

توجییی رصیییازشرشزحایرصتن اهنیییدرورنییی نییید رشیرنیطو تمی

 مسرویژهرنییازلرغیییارناخددیییارصتنیی گیامییدرورنیی ممی

زیارمدنت رشتن رتشکی رمتک رتو یدرزو ی  ر امی رمیساند.

                                                           
 System of Environmental- Economic Accountingر4

 نتشند.ز شتمیرورتشکی ر یساگتهرنی رگااهنوزارنغذل

نقییتسرکتشکااهیتلرر-ییدروسییعمدنت رتنظیمیرشتن ر وز

نتشییندرکیی رز رتنظیییمر ا ینییدهتلرپشییایبت رحیییت رنی

شومد.رز رصبی رتنظییمرگیت  رزصلییمرورزکوسیسامیرحتص رنی

   رتنظیمر شیفاگیر زمالیتل( رکنایالر اسیتیآرورت بییتر

شسو  رپت تیآرپسمتمدهترورکناالرنیو یوژیکیر ن لیتًر  یت رور

 زشتبتطت رنیارطعم رورصیتا(.

هترشتن رنحدو تتیرهساندرک رز رزکوسیسامرو یدلمدنت رت

شومدرز جمل ر   رغذز ر یبا رنحدو ت رکشیتوش لرحتص رنی

شتن رننیت عررورننتنعرژمایك.رمدنت ر اهنگیرور یبتشنتمای

هترکسیبرغیانتالرهساندرک رناامرز رطبیعترورزکوسیسیام

زیارمدنت رشتن رننت عرنعنول رعلمیرور نو شیرورکنند.نی

ر.(Badamfirooz & Mousazadeh, 2019 رنتشندنیتفایحیر

گذزشلرزصادتالرهتلرزش یتنیرمستش ر ورزش ااشرزمجتمرپاوژه

نتیسیتر هاسیترمیدنت رزکوسیسیامیرهیت(رنییزکوسیسام

طیوشرهیتلرطبیعییرنی کلیدلرنانوطرن رهایكرز رزکوسیسام

جدزگتم رزحدتروراشرزش یتنیرورزش شیگذزشلرنیوشارتوجی رصیازشر

سیت لر هاسیترکت تهیترورمیدنت رننظیوشریکاتش ی گیاا.رن 

ر0ورر4هتلرطبیعیی راشرجیدزولرهایكرز رزکوسیسامکلیدلر

گیالرهتلرتت ت  رنیوشارغانیتلزیار تش و رنازلرزکوسیسام

رررنتیسترنوشارتوج رصازشرگیاا.صازشرگا ا رزسترک رنی

ننییدلراسییایتنیرنیی ر ییتشجونیرنییازلرهییدفرز رزشزئیی رطبق 

زش شیتنیرزیاز روزشاهرنارمیدنت رزکوسیسیامرورمییزرزش ییتنیر

دیارمحورکی رنیازلرهیارزکوسیسیامرتعیدزالرز رهترزست.رن  

شیوارورگذزشلرنطیاحرنییمدنت رن رعنوز رپتی رجهترزش ا

رتوزمیدرنییوشارسیتیارمیدنت رمییزراشرصیوش رصییلتحراییدرنیی

رگذزشلرصازشرگیاا.ررزش ا

هیتلرازملییرورسیتحلیرزک ارمدنت رزکوسیسامیراشرتت یت 

نتشدرو ییرنامییرز رمیدنت رنتمنیدرحفتظیترز رنشااکرنی

هیتلراشییتییرورزنیوززرجیزشورنیدلر راشرنازنیارطو یت ستح

ورر4نتشد.راشرجدزولرهتلرستحلی/راشیتییرنینخاصرن رتت ت 

هییتلرنیی رتاتیییبرزمییوز رمییدنت ر یسییترنییونیراشرتت ییت ر0

رازملی/مشکیرورستحلی/اشیتییرزشزئ رشدهرزست.ر

کی ر گومی رکت تهیترور نیدرن یتلراشرمدیوصرزییار0جدولر

لرستحلیرن رستماتشرورکتشکااهتلرهتمدنت رنعینیرز رتت ت 

ررر.اهدزکو وژیكرزستسیرهارمدنترناتبطرنیرشوا رزشزئ رنی
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ر
 ها  داملیم  ا  زیست بو ی تالاب -1ج ول 

 نقش سامتار/کارکرد تالاب  ثال انواع م  ا  زیست بو ی

 تولی  

 تولی   اهی،  یوه، غلا  تولی  غذا

 ین آب برا  آشا ی ن أذمیره و نگه ار  آب، ت  ین آب شیرینأت

 تولی  الوار، چوب سومت، تورب، علوف  الیاف، سومت و دیگر  واد مام

 ها  گیاهیهایی برا   قاو ت ب  پاتوژنژن  نابع ژنتیکی

 تنظیمی

  ثل گرفتن ذرا  گرد و غبار تنظیم کیفیت هوا

 آب و هوایی ا ، د ا، بارش و دیگر فراین ها تنظیم گازها  گلخان  تنظیم آب و هوا

 تغذی  آب زیرز ینی، / تخلی ، تنظیم و ذمیره آب برا  کشاورز  یا صنعت تنظیم هی رولوژیکی

 هاحفظ و حذف  واد  غذ  اضافی و آلاین ه کنترل آلودگی و سم زدایی

 )فرسایش ساحلی و ..( حفظ ماک و جلوگیر  تغییر سامتار کنترل فرسایش

 ل، حفاظت در برابر طوفانکنترل سی کاهش مطرا  طبیعی

 ها  آفا  و گرده افشانیکنترل گون  تنظیم بیولوژیک

 فرهنگی

 حس  کان و تعلقا   یراث فرهنگی

  عنو  و الهام بخش
ها   عنو  ها برا  تالاب ارزشاحساسا  شخصی و رفاه، بسیار  از فرهنگ

  ذهبی ماصی در ارتباط با آن دارن  دارن  و اعمال

 ها  تفریحیهایی برا  گردشگر  و فعالیترصتف تفریحی

 ها  طبیعیها، ق ردانی از ویژگیتالاب زیبایی شنامتی ها ویژگی زیبایی شناسی

 هایی برا  آ وزش رسمی و غیر رسمیفرصت آ وزشی

 پشتیبانی

 ها  گذراها   ستقر یا گون هایی برا  گون زیستگاه دار تنوع زیستی و مران 

 نگه ار  رسوب و تجمع  واد آلی ماکتشکیل 

 ذمیره، بازیابی، پردازش و کسب  ا واد  غذ  چرم   واد  غذ 
Sources: (Merriman & Murata, 2016; Environmental Management Division 2019) 

 

 اقتصاد  اکوسیستم تالاب  گذار ها  ارزشروش

ر رتت ت رتخمیانازل رزصادتال رشوازش ا رنانهت وعیرهتل

رزش اندا یروجوارازشارک رن رمو رزش ار زش ار رنساقیم 

هتلرغیارندا ی(رنوشارتخمیاراغیارنساقیمرورزش ندا یر

رنساگیرازشمد.

ررهتلزش ارطبیعاتً رزندا ی رزسافتاه رنت شویکاارر نساقیم

ر رتخمیا رنت زش رنی صیمت رزش ااه رو ندا یررهتلشوا

رزش ا رو رنغیانساقیم رهم رتت ت  رغیاندا ی رسیل و هتل

رشده" رر"تاجیحت ر شکتش یتررTCM0رفاسن  رشوارهزین 

رزش ارشوا رنشاوط رنیگذزشل رنازلرBTM3 شوا.تعییا

 رزنطت ع رجتشلروشارتخمیارزش ارننت ع/مدنت رتت ت راشرن

                                                           
 Travel Cost Methodر0
 Benefit Transfer Methodر3

تت ت راشرلرهتاشرنوشارزش ارزمجتمرشدهرصبلیرنطت عت ماتیجر

رنینح  رزسافتاه رایگا راشررکند.هتل رنادزول رشوا ریك

رنتشد.ک ر نت رورهزین رنحدوارزست رنی نتمی

یت اارنازلررتایارشوانساقیمتایارورشوارصیمترنت زشرستاه

توزمیمرزش ارزیارشوارنیرزش ارکت تهتلرتت ت رزستر و راش

رورریندا  رحیوزمت  رنتهی  رن   رتت ت  رکت تهتل ر اوا و

رن رصوش رنساقیمر زیاررنا وشارکنیم.کت تهتلرایگارتت ت رشز

رپا رز  رجمعسشنتن شوا رنازل رازاههت رن ررهتل وشل نانوط

رکند.مایدرور اوارکت تهتلرتت ت رزسافتاهرنیرورصیمترنت زش

رزش ا رشوا رنشاوط رر1(CVM)گذزشل رز  تایارنادزولیکی

رنت زش رغیا ررگذزشلزش ارلشویکااهتل رزجازل رCVMزست.

رن  رزیجتا رز ریك رتوصیفی رک  رازشا رمیت  ر اری نت زش

                                                           
 Contingent Valution Methodر1



  ...گذاری اقتصادی و برآورد هزینه خسارات ارائه الگوی راهنمای ارزش زاده                             بادام فیروز و موسی

72 
 

ر(.Kyophilavong, 2011کندر زشزئ رنیشزررگذزشانارننبعرتت ت رزیارنیک رتالرسیتست/توسع رپیشنه
 ها  ساحلی بو ی تالابزیست  هایی از م  ا  ثال -2ج ول 

 نقش سامتار/کارکرد تالاب  ثال  بو یانواع م  ا  زیست

 تولی  

 تولی   اهی،  یوه، غلا  تولی  غذا

  ین آب برا  آشا ی نأ، تذمیره و نگه ار  آب  ین آب شیرینأت

 تولی  الوار، چوب سومت، تورب، علوف  الیاف، سومت و دیگر  واد مام

 ها  گیاهیهایی برا   قاو ت ب  پاتوژنژن  نابع ژنتیکی

 )  ثل  اهی اکواریوم( ها  تزیینیگون 

 تنظیمی

  ثل گرفتن ذرا  گرد و غبار تنظیم کیفیت هوا

 ا ، د ا، بارش و دیگر فراین ها  آب و هواییگازها  گلخان تنظیم  تنظیم آب و هوا

 هاحفظ و حذف  واد  غذ  اضافی و آلاین ه کنترل آلودگی و سم زدایی

 تثبیت رسوب و نگه اشت ماک و جلوگیر  تغییر سامتار) فرسایش ساحلی و ..( کنترل فرسایش

 کاهش مطرا  طبیعی

 

ر طوفان) تضعیف یا پراکن گی ا واج، حائل در کنترل سیل، حفاظت از ساحل در براب

 برابر باد(

 ها  آفا  و گرده افشانیکنترل گون  تنظیم بیولوژیکی

 فرهنگی

 حس  کان و تعلقا   یراث فرهنگی

  عنو  و الهام بخش
ها   عنو  دارن  و ها برا  تالاب ارزشاحساسا  شخصی و رفاه، بسیار  از فرهنگ

 ارتباط با آن دارن   ذهبی ماصی در اعمال

 ها  تفریحیهایی برا  گردشگر  و فعالیتفرصت تفریحی

 ها  طبیعیها، ق ردانی از ویژگیتالاب زیبایی شنامتی ها ویژگی زیبایی شناسی

 هایی برا  آ وزش رسمی و غیر رسمیفرصت آ وزشی

 پشتیبانی

 ها  گذراستقر یا گون ها   هایی برا  گون زیستگاه تنوع زیستی و مران  دار 

 نگه ار  رسوب و تجمع  واد آلی تشکیل ماک

 ذمیره،  بازیابی، پردازش و کسب  ا واد  غذ  چرم   واد  غذ 
Sources: (Barbier, 2013; Merriman & Murata, 2016; Environmental Management Division 2019) 

 

 گذار   ختلف ها  ارزشروش

رنیا(ر5RP ر شکتششیدهرتیاجیحرلهتواش رلهیتازاهرنبانییر

رنییتر ییاوارصتنیی رکت ییتییرنییازلرز ییازارتاجیحییت رنیی رنانییوط

رتکنیكرازیر.زستر یساینحیطرلهتویژگی رنت زشهیتلرنی هیت

رازیهتلرگنجتمدهرشدهراشز رجمل رشوا.رهساندرناکیروزصعی

رش ایتشرنیت زشل رلهیتصیمت:رتیوز رزشیتشهرکیاارنی نیرشویکاا

رورسیفارهزینی رشوارنارنبنتلر ذ  شلرگذزصیمترپیشگیال 

رورنیت زشرلهیتزیارنیا رصیمترز .رتدتا یرنطلونیترست لندل

گیذزشلرصیمترلهیتتحترشوارتوزمندنیرمیزرپیشگیازم رش اتش

 .شومدنندلرطبق 

راصیترنترییهتپاسشنتن رز (ر7SP رشدهرنیت رتاجیحرلهتشوا

                                                           
5 Revealed preference 
7 Stated preference 

ردیوصاشرمرز ازارتاجیحت رشدهرنازلرزساخاززستماتشنندل

رویژگیییریییترطبیعیییرننبییعریییكراشرنعیییاریییكرتغییییا

رSPرلهییتشوارزصیی  راش.رکننییدنیییرزسییافتاهر یسییاینحیط

رشیومدرگا ا رکتشرن هتر نین رز زلرگساااهرطیفراشرتوزمندنی

رهتلرغیارندا یزش ارتوزمندنیرک رهساندرییهتشوارتنهترو

رTEVرز رتوجی رصتنی ر ف ؤنریكرتوزمدنیرک رنزمندرتخمیارشز

راشرزصیلیرلهتگزینی .رنتشیدرطبیعیرز رننتنعرنامیر رنازلک

رسیت لنیدلرورنشیاوطرگیذزشلزش ارز رعبتشتندرشویکاارازی

ر.زماخت 

رز رکی رشویکااهیتییرزسیافتاهرز رگذزشلرنیتشویکااهتلرصیمت

هتلرنسیاقیمرهمرن رعنوز رسنج رنت زشرزلنشتهدهرلهتصیمت

ن یتل رزش ارزصادتالریكرمدنترزکوسیسامیر نی رعنیوز ر

هتلرمسیتشز رپیشیگیازم  رهزینی رهتلرنت زشل رنختشزصیمت
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رنی رزلرنازلرزش ار کی زجانت رشده(رورهمرن رعنوز رممتینده

رشوا(رزسافتاهنیرشنتما رهزین رنارنبانیرشویکااهتلرعنوز 

رنافیتو  نندلریكرطبق گذزشلرصیمترکنند رشویکااهتلنی

راهند.نیرزشزئ رTEVرز رپوشتمیرورزشاازک ازشزلرهمر ندرها

رورکت تهییترزش شییگذزشلرنییازلرهزینیی رنییارنبانیییرشویکااهییتل

رنحیطی یسترمدنت  زشزئی ررنیترشزنطی راشرک رشزرییهتهزین  

رمظیاراشرشیوا نییرجیتازیرنحیطییر یسیترمدنت رورکت تهت

ز ر.رشوارنشتهدهرنت زشهترز رنساقیمتًرزسترنمکارک رگیامدنی

ر اصیترورنی :رهزینی رتوز رزشتشهرکیاازیارشویکااهترنیجمل 

رحتلرازینت.رجتیگزینیرلهتهزین  رشوارازی و   رنازسیتسهیت

رو رکننیدممییرگییالرزمدز هراصیقتًرشزرنطلونیت رزستهترهزین 

هیترازییعنییر (شیومدرممیر حتظرTEVر تش و راشرننتنازیا

رزسیافتاهرزحایتطرنترنتیدرورهساندرغیاتقترترننحنیرهتلشوا

رییترنشیوشتیر-زصادیتالغییارشلزش شیگذزرشویکااهتلر.شومد

نییت ررتاجیحیت رگییالرشک ر گومگیرامبتلرن ر-نشتشکای

می رصیا تًررزماخیت رازی.هساندرپولرز رغیاروزحدهتییرشدهراش

رورمیی رزصادییتالرزسییترزش شییگذزشلرلهییتنبانیییرنییارشوا

نبانییررنلک رنسا رن رنورو رتدمیمرزصادتالرغیارلهتشوا

 Wales’ Natura 2000 زسترراورهارز رتاکیبیرز رزسافتاهرنا

Network, 2015هیتلرزش شیگذزشلرمیدنت ر(.رن ت یرز رشوا

رزشزئ رشدهرزست.ر3اشرجدولر هتز یسترنونیرورشویکاار  

 

 هاگذار  م  ا  زیست بو ی و رویکرد آنها  ارزش ثالی از روش -3ج ول 

 یست بو یم  ا  ز MEA طبق  بن   گذار ترین روش ارزش ناسب رویکرد روش نوع ارزش

ندا یرنساقیمرورغیار

 نساقیم

 M نبانیرنارصیمت

 تولی  

 عرض  آب
 RC نبانیرنارهزین 

 M صیمترنت زشل
 غذا

 P تتنعرتو ید  صرفی غیر ستقیم

 CV شدهتاجیحرنیت   صرفی/غیر صرفی

 تنظیمی

 تنظیم گاز

 صرفی  ستقیم و 

 غیر ستقیم
 نبانیرنارهزین 

RC 

AC 
 ن تنظیم پسما

RC 

AC 
 پشتیبانی

 چرم   واد غذایی

  صرفی و غیر صرفی

 حفظ ماک CV شدهتاجیحرنیت 

 TCرتاجیحر شکتشرشده
 فرهنگی

 تفرج

 آ وزش R تاجیحرنیت رشده
Mصیمترنت زشر; RCهزین رجتیگزینی; P  شویکاارتو ید; CV  گذزشلرنشاوطزش ا; AC   هزین رزجانت; TC هزین رسفا; R  رتا ی.تدر

Source: (Briones – Hidrovo et al., 2020)ر
ر

 هامواد و روش
زیجتارشیدهررگذزشلزگار  رطیفروسیعیرز رشویکااهتلرزش ا

هترنازلرنهبواراشکرنیترز رمیدنت ر یسیترزست رزنترزک ار  

نونیرک رنتهیترپیچیدهرورنانوعیرز رمدوصیت رزصادتالرور

ت ع رنیترنیاوشرورزجامتعیرازشمدرطازحیرشدهرزست.راشرزیارنط

اسیییاوشز عم رزصیییلیراشر نینییی رشویکااهیییتلرر5ناشسییییر

 نیارناشسییرهترورهمنونیرتت ت گذزشلرمدنت ر یستزش ا

گذزشلرورنا وشارهزین رهیتلرمسیتش رنقت ت رناتبطرنترزش ا

نومرتت یت رورنیترزش ییتنیرمقیتطرصیو روروزشارنارمدنت ر یست

سیترکی رگذزشلرنوجوا رسعیرشدهرزرعفرشویکااهتلرزش ا

گذزشلرزصادتالریکاتش  راسترن ریكرز گولرشزهنمتلرزش ا

زلرز رنقت ییت روریت ییت.رنییدیارصییوش رنییترنییاوشرنقتیسیی 

هتلرنناخبرناتبطرنترنورو رتحقیی، رنازحی راساوشز عم 

نونیرورگذزشلرزصادتالرمدنت ر یستگتمرن رگتمرنازلرزش ا

هیترنیونیرتت یت مستشز روزشارنارمدنت ر یسترنا وشارهزین 

اشرهفیترناحلی رزشزئی رشیدهر زلهتلرتوسیع متشیرز ر عت یت

رزست.
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ر

 نتایج

ررکت تهییترورمییدنت رننییدلرزمییوز شنتسییتیی رطبق رگااام اول 

کیدرنارنقتیس رورعرنوجیوارورأیارز رپاوژهرنترتأنونیرنا یست

نینیرشومدرتأییاراشر ینده رنیاتبطرنیترکیتشنالرزشزرییرورپیآ

نحیطیر عت یترزیاز ر یسترهتلروزصعراشرنحدواهزکوسیسام

 زش یییتنیرورییعیتروررDPSIRشنییطرنییترزسییافتاهرز رنییدلرذل

نیونیرورمحیوهرشومیدرتغیییاز رپذیالرمیدنت ر یسیت سیب

رمدنت رزکوسیسام(

هیتلرزمسیتمیرورهترتحترتیأییارزییاز رمتشییرز ر عت ییتتت ت 

رگیامد:شویدزاهتلرطبیعیرصازشرنی

هیتلریر عت ییتتایارمیاوهتلرنحاکی رنسیاقیمرمتشیز رنهم

توز رن رتغییارکتشنالرزشزریرزمستمیرزیاگذزشرنارشولرتت ت رنی

هیترورتخلییی ر ترییلت رورتت یت  رگسییااارشو رز یزو ر  تینییده

نیاازشلرنییآرز رحیدرتیوز رز رننیتنعرپسمتمدرن رتت ت رورنهاه

تیوز رهتلرنساقیمرایگارنییتت تنیرزشتشهرمموا.رز رمیاونحاک 

شیتن رمشکسیت یرورتغییییاز رشوییدزاهتلرطبیعییرزیاگییذزشر

زصلیمیییر نتمنییدرموسییتمت ر  راشیییت(رور...رشزرمییتمرنییاا.رز ر

توز رنی رششیدرجمعییترهتلرغیارنساقیمرمیزرنیمیاونحاک 

رزشتشهرمموا.ر

هتلرمشکیرورسیتحلیرنامیرتأییاز رنازلرهاراورزموز رتت ت 

هتلرستحلیرزسیترنشااکرورنامیرزیاز رصا تًرنارشولرتت ت 

تلرمتشیرز رموستمت ر  راشیترنیارشولرمیدنت ر نتمندرپیتنده

زکوسیسییامیرتت ییت (رورننییتنازیارتییأییاز رنییارشولرمییدنت ر

رمییو رزکوسیسییامیرنافییتو رموزهییدرنییوا ر ییذزرشنتسییتیی

رورهیتلرسیتحلی(تت ت /رهتلرازملییتت ت  زکوسیسامرتت تنیر

/ررزیاز هتل هاسییترشزنسییارسییتیت ر  رورییعیتر نیییاهییم

ر.زستر ت م(ر هاسترنومااو

مییاور اشرشویکاارمدنت رزکوسیسامی ر حیتظرممیوا رنیدل

نیازلررDPSIR)6هت ر شتش روریعیت رپیتنیدرورپتسی ر نحاک 

نی ررDPSIRنیدلر شیوا.مفعیت رپیشینهتارنییاشکرنهاارذل

پیذیالرننظوشرتعییارشزهبااهیتلرنیدیایایرکیتهآر سییب

زنیززشلرنفییدررDPSIRشوا.رکیتشرنیی مدنت رزکوسیسامیرن

هترن رننظوشرپیگییالرهترورنامتن هت رطاحگذزشلنازلرسیتست

                                                           
6 Driving force- Pressure-State-Impact-Response 

 (.Serrano, 2012یارزستر ؤپتیآراسااسیرن رزصدزنت رن

اشررES)7ییاگیذزشلرنیارمیدنت رزکوسیسیامر أت»جتیگذزشلر

پتسی رر-ییاأتیر-وریعیتر- شیتشر-هساۀرناکزلرمیاونحاکی 

 DPSIRرنازلرندیایترنبانیرنارزکوسیسامرپیشنهتارشیدهر)

ننجارشیدهرزسیت.ررDPSIR و رگیالر هتشزسترورن رشک 

DPSERگازیتم رهتلرستمتپذیالرورنزیتزمعطتفرDPSIRورر

هتلرراوشلرنازلرهارسطحرز ر نیارصدش رتعییارشتمصهم

DPSERز رجمل رنازلرتضتاهتلرمدنت رزکوسیسیامرشزرازشارر

 Mercado-Garcia et al., 2018ر.) 

زشزئ ررشویکاارمدنت رزکوسیسامرنبنتییرشزرنازلرزش یتنیرننت ع

هیترشزرهتلر  اهدرورزش اشدهرتوسطرزکوسیسامرتشکی رنی

ننیدلرزمیوز ر(.رطبق ten Brink et al., 2011 مدر تخمیارنی

 زشزئ رشدهرزست.ر1تت تنیراشرجدولررمدنت رزکوسیسام

هیتلر نیتمیرور ضیتییرورمحیوهرشنتسیتییرنقیتسرگام دوم 

یكرز ررهتلرذینفعرنانوطرن رهازمدشکتشز رورگاوهتعییاراست

رزموز رمدنت ر یسترنونی:

 تالاب بردارانبهرهو  اننفعذ و تعا ل با شناسائی 

تت ییت رورمییو ررناحسییبتت ییت ررنییاازشز نهییاهوررت مفعییذل

ز ازالرک ررن لتًرموزهندرنوا.افتو رنننت ع/کتشکااهت/مدنت ر

نامیدرنمکیارز رنتهیگیالراشرییكرتت یت رمفیعرنییرنساقیمتً

تت یت ر میدگیررزطیازفشندرک راشرز ازالرنتن رنحدوارر زست

تعیدزار ییتالرز رز یازالرکی رز رکیتشکااررهیار نیدکنند.رنی

نامدرنمکیارزسیتراشر تصیل رکناالرسیلت راشرتت ت رمفعرنی

رز رپتییاراسترتت ت ر مدگیرکنند.راوشتال

همراشرنت تراستررناازشز نهاهوررت مفععلتوهرنمکارزسترذل ن

نمکیارر ای رنتشیندرن لیتًزشرگااورهمراشرپتییاراسترتت ت رصی

رزسییترکسییتمیرکیی رز رزش ارپتکسییت لر  ریییكرتت ییت رمفییعر

نامدراشرشهاکیر میدگیرکننیدرکی ر تریلت رشزرنی رتت یت رنی

ک رنمکارزسترکستمیرکی راشرپیتییاراشرحت یرکندتخلی رنی

کنندرز رکتشکاارکناالرسییلت رتت یت رسیواراستر مدگیرنی

رنبامد.

اشرنجیتوش ررکارزسترزصلتًنمرناازشز نهاهوررت مفعنامیرذل

ننیت عررت مفعیذلروصاییوییژهر نرزیارزنارتت ت ر مدگیرمکنند.

تت ت رن  رتنو ر یسایرورنیازثر اهنگیرشزراشررلذزتی/وجوا

توزمنیدرهتلرتت ت رنییزیارجنب رکند.صد رنیرمدگیامظارنی
                                                           
 Ecosystem Serviceر7
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رسوارناستمند.رنیشاالن رعمومرناامرورز ازار

ر/رننیت عرناازشز نهاهوررت فعمگاوهرهدفرذلرشنتمتیارزننتنا

موزهیییدر  رشزرمییدنت رهییارتت ییتنیرکیی رنیییرکتشکااهییت/

رکنییید رزهمیییترازشاگییذزشلریییترنییا وشارمسییتش رزش ا

(Kyophilavong, 2011). 

مفعییت ر ن لییتًرجتنعیی رنحلییی رنییدیاز رسییتیت رشنتسیتییرذل

هتلرناامرمهتا راو ت رکشتوش ز  رنت شگتمیت رورغییاه(رست نت 

ارستیت رشنتستییرمدنت رکلیدلرزکوسیسیامرنازلراشکرنها

ننیدرشیومدرنسییتشرتوزمنیدرز ر وزییدر  رنهیاهورکستمیرک رنی

زکوسیسیامیرنیوشاررمدنت رزماخت رز رنتشد.رپسراوشلرنی

گیذزشل رنیازلراشکرنهایارمحیوهرزسیافتاهرز رزش ارنازلرمظا

مفعیت رشزرشنتسیتییرزکوسیسامیرمییت رازشییمرتیترذلرمدنت 

ر.(Merriman & Murata, 2016)ممتییمر

مفعت رعتن رنهمیرنازلرتضیمیارپتییدزشلرمحوهرنشتشکترذل

هیتلرزکو وژییكرهیار ی رنقیتسنتشید.رزکوسیسامرتت ت رنی

تیالرز رشوارکی رطییفروسییعگساااهرتارنتشند رزماظیتشرنیی

هیتراشرتعتنی رنتشیند.رهتلرنخالفرنتر  مفعتمیرنترظا یتذل

مفیعرهیتلرذلاوههتلرنوشارناشسیر حتظرگنهماایارنقیتس

هیترز مللی رنلی رزساتمی رنحلی رمتموزشهتلرنیاشتن رنقیتس

 ورز ازارمتصرموزهدرنوا.

ها  نحوه غربالگر  کالاها و ما  ا  کلیا   اکوسیساتم

 تالابی  با  شارکت ذینفعان

اشرگتمرزول رورعیترنوجوارورنحام ر تیراشرتو یدرییترعیدمر

مدنت رنیترنیشیاایارر تو یدرزموز رکت تهترورمدنت رزکوسیسام

ینیدهراشر رمدنت رنترنیشیاایارزحامیتلرکیتهآراشرزهمیترو

 نحدواهرنوشارنطت ع رنتیدرنشخصرشوا.رر

 ها  فضایی و ز انیتعیین  قیاس

هتلرطبیعی رنارعملکااهت ر ازیندهترورمیدنت رشازیطرازشزیی

گذزشا.راشرمظیارهتلرنافتو رتأییارنیزکوسیسامیراشرنقیتس

تحلیی ررسبرنازلرزمجتمرپیتیآرورتجزیی روگا اارنقیتسرننت

رزکوسیسیامی نؤیارز گوهتلرزکو وژیکیر ندسکیپرورمیدنت 

حیتتیرزست.رنسیتشلرز رمدنت رزکوسیسیامی رنتمنیدرتفیاز ر

تو یدرزو ی  رورتنظیمرنیکاوکلیمترنشخدتًرنانیوطرنی رسیتیتر

ک رکناالر استیآ رکناالرسییلت رورتیأنیارهساندراشحت ی

شیومدرورتنظییمریتر نخیزرنطاحرنیر  راشرنقیتسر ندسکیپ

زصلیمراشرزشتبتطرنترتاسیبرکاناراشریكرنقیتسرجهتمیرعمی ر

نیکند.رن رعبتش رکلی رنقیتسرننتسبرنازلرتحلی رمیدنت ر

زکوسیسامیرنیاوزمدرز رطای،رزنعتار ضتییرور نتمیرکی رزشزئی ر

رهترشزرازشمید رتعاییفرگیااا.مدنت رنیشاایاروزنساگیرن ر  

 Zarandian, 2015).ر

هیتلر یسایراشراوشهنتر علیرکاا رزش ارمت صر وزیدرنحیط

 نتمیرنشخص رنا هتلر نتمیرنانوطرن رزسامازشر ا یندهتلر

هترمییزرنیوشارتجزیی رورزکو وژیكراشرهیارییكرز رزکوسیسیام

هترزیارتاتیب رز رنحتسب رزش اتحلی رصازشرموزهندرگا ت.رن 

لرورنیازلرییكرنقطیعر نیتمیرکوتیتهرنیازرزلن رصوش ر حظ 

هتلرکنومیرتو یدز رورمدنت رزکوسیسامیرمواازشلرجایت 

هتلرنانییوطرنیی رموزهییدرشیید.رنیی رعبییتش رایگییا رمتپتیییدزشل

هتلرکنومیرورپیتنیدهتلر  رنیار وزلرننیتنعر یسیترناازشت

توزمدرنترکتهآرجایت ر وزییدرهتلر تیرک رنینحیطیراشرستل

نونیرهمازهرنتشد راشرمظیارزصادتالرنانوطرن رمدنت ر یست

ا ا رموزهندرشد.رنیارهمییارزسیتس رمسیبترنی رسینجآرگ

تغییاز رصتن رپیآرنینیراشرزش ارتو یدز رورمدنت رحتصل ر

هتلر نتمیراوشتارهتلرتنزی رناعتشفرنازلرز ،نانتسبرنترمای

ید.ر ذز رنیازلر  رنخیآرز ر رستل(رزصدزمرن رعم ر402تترر02 

وشرن رعلترازلرتوسع هتییرک راشرنحدواهر عت یترزکوسیسام

ز راسییااسرنتمیید  رکماییاراسییاخوارتخایییبرور شییتشر

زلرهتلرزمستمیرنواهرزمد رزسافتاهرز رشویکااهتلر حظی امت ت

 هییتلرکییتشناالرازشییا رنتشییدرتوزمییدرصتنلیت نییت رنیهییم

 DOE, 2013).ررر 

کمیرست لرمدنت ر یسترنونیروررزماخت رزمیوز ر گام سوم 

ارننتسییبرزش ارگییذزشلرنییازلرنییا وشارزش شویکااهییتلر

زصادتالرورهزین رمستشز ر یسترنحیطیروزشارنیارمیدنت ر

 یسترنونیرنانتسبرنازلرهاریكرز رکت تهترورمدنت ر یستر

 نونیرشنتستییرورکمیرشده

هتلرتایارشوازموز رمدنت ر یسترنونیرورنهمر1اشرجدولر

نیونیرگذزشلرپیشینهتالرنیازلرزمیوز رمیدنت ر یسیتزش ا

سیسیامرتت یتنیرزشزئی رشنتستییرورن رصوش رجدزگتم رنازلرزکو

گذزشلرزصادتالرهارمدنت ر  رشوشیرشدهرزست.رنازلرزش ا

ک رنیشیاارننتسیبرزسیترنتییدرشنتسیتییرورزسیافتاهرشیوا.
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رشوارصیمترنت زشر-

رشویکاارتتنعرتو یدر-

رهزین رجتیگزیار-

ن  رحبونت  ر تو یدرغذزر نحدو ت رکشتوش ل

نیوه رسبزیجت  رصتشچ رصیدرنتهی رزنزلرپاوشلرور

رنحدو ت رازنی(

 مدنت رتو یدل

رشوارصیمترنت زشر-

رشوارهزین رجتیگزیار-

روشلریترتتنعرتو یدشوارنهاهر-

رفرمتمگیر رشیایارنازلرندا نیارأت

   شتنید  رشسترورشو(

ر رشیایارنازلرندافر نیتشل نیارأت

رشوارصیمترنت زشر-

رشویکاارتتنعرتو ید-

رجتیگزیاهزین رر-

رنوزارمتمر گیتهت رمیززش رعلو   رز وزش رشا رتوش ر(

رشوارصیمترنت زشر-

رشویکاارتتنعرتو ید-
رننتنعرازشویی

رشوارصیمترنت زشر-

رشویکاارتتنعرتو ید-
رنعرژمایکیننت ر

 شوارهزین رمستش رزجانت رشدهر-

 هزین رجتیگزیار-

رزلشوارپاوژهرستی ر-

رنختشزرپیشگیازم /رتدز عیر-

 شوارنهاهروشلریترتتنعرتو یدر-

 کناالر استیآ رحفظرمتکرورشوزمت /

 شسو رورحفظ توز  

 مدنت رتنظیمی

رهزین رمستش رزجانت رشدهر-

رشوارهزین رجتیگزیار-

 زلشوارپاوژهرستی ر-

رشوارنهاهروشلریترتتنعرتو یدر-

رتنظیمرجایت ر  رورکناالرسی 

رهزین رمستش رزجانت رشدهر-

رهزین رجتیگزیار-

رشوارتتنعرتو یدر-

 نختشزرپیشگیازم /رتدز عیر-

ورر   ر کناالر  واگیورنهبوارکیفیترتدفی ر

ر(هتحذفر  تینده

رگذزشلرنارنبنتلر ذ شوارصیمتر-

ردههزین رمستش رزجانت رشر-

زلرورنحلی(رجهتمی رننطق تنظیمر  رورهوزر 

ر( حفظرانت/رنتشمدگی

رهزین رمستش رزجانت رشده-

رهزین رجتیگزیار-

 هزین رزجامتعیرکانا-

ورزماشتشر تنظیمرگت هتلرزتمسفالر تاسیبرکانا

رزکسیژ (

رشوارنهاهروشلریترتتنعرتو یدر- رتغذی ر  ر یا نینی

رهزین رمستش رزجانت رشدهر-

رهزین رجتیگزیاشوارر-

رشوارنهاهروشلریترتتنعرتو یدر-

رحفظرمتک

رهزین رمستش رزجانت رشدهر-

رشوارهزین رجتیگزیار-
تنظیمرزمالتلرورمطاز رطبیعیر حفتظترز ر

ر  ر  رورپیشگیالرز رسی (هتلرستحلی رتوزطو ت 
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رگذزشلرنارنبنتلر ذ صیمتر-

رشوارنهاهروشلریترتتنعرتو یدر-

رزلشوارپاوژهرستی ر-

 نختشزرپیشگیازم /رتدز عیر-

رشوارهزین رجتیگزیار-

رهتلرنبانیرنارتتنعرتو یدشوار-

رشوارصیمترنت زشر-

کناالرنیو وژیکیر رجنگ رن رعنوز ر یساگتهیر

نازلرکناالرطبیعیرگیتهت رورجتموشز رک رن ر

هترهتلرطبیعیرشکتش یت رورزمگ عنوز رکناال

رکند رزست(عم رنی

ر

رشوارهزین رسفار-

رگذزشلرنشاوطزش اشوارر-

 گذزشلرنارنبنتلر ذ شوارصیمتر-

 ند ست لرزماخت رر-

هتلرگااشگالرتفایحیرورطبیعترگاالر  اصت

 نحلیرور..(

 مدنت ر اهنگی

رگذزشلرنشاوطشوارزش ار-

رگذزشلرنارنبنتلر ذ شوارصیمت-
رهتلرتتشیخی( اهنگرورهنار نعمتشل رزش ا

رگذزشلرنشاوطشوارزش ار-

 فاشوارهزین رسر-

رگذزشلرنارنبنتلر ذ شوارصیمت-

رشویکاارعلمرتدمیمرگیالر-

رهتلرنعنولزش ا

رشوارنطلونیترتدتا یر-

رشوارصیمترنت زشر-

 شوارهزین رسفار-

رهتلرعلمیرتحقیقتتیرورزنو شی عت یتر-

رگذزشلرنارنبنتلر ذ شوارصیمت-

رگذزشلرنشاوطشوارزش ار-

رشوارهزین رجتیگزیار-

رزش ار یبتییرشنتسی

رگذزشلرنشاوطشوارزش ار-

رند ست لرزماخت ر-

رگذزشلرنارنبنتلر ذ شوارصیمت-

رهتلرزماخت  روجوالرورنیازییزش ا

رهزین رجتیگزیار-

رگذزشلرنشاوطشوارزش ار-

 صیمترنت زشر-

رشوارنهاهروشلریترتتنعرتو یدر-

 گذزشلرنارنبنتلر ذ صیمتر-

نیارورحفظر یساگتهرنازلرگیتهت رورأت

 تنو ر یسایرجتموشز /حفظ

مدنت رپشایبت رحیت رور

  یساگتهی
رتشکی رمتکر ذمیاهرنوزار  ی( هزین رمستش رزجانت رشدهر-

رهزین رجتیگزیار-

رهزین رمستش رزجانت رشدهر--

 شوارنهاهروشلریترتتنعرتو یدر-

ر ام رنوزارنغذل

رگذزشلرنشاوطزش ار-

رشوارتتنعرتو یدر-

 رتنو رحفظرتنو رژمایکیر رظا یترپشایبتمیرز

هتییرک رتنو ر یسایرنت ترتوسطرتعدزارگوم 
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هترازشمد رحفظرذمتیارژمایکیرنت تتالرز رایگارگوم  

رژمی(

رگذزشلرنشاوطزش ار-

 شویکاارتتنعرتو یدر-

هتلرنهتجار شتن رحفظر ام رحیت رگوم 

هتلرنتهیرنترزش ارمدنترمازم رازشلرنازلرگوم 

رتجتشل(

رشوارنهاهروشلریترتتنعرتو یدر- رتو یدرزو ی 
Sources: (Gómez- Baggethun et al., 2019;رWondie, 2018; Gunderson et al., 2016; Barbier, 2019; Zhou et al., 2020; Thapa et al., 2020; Baral et 
al., 2016; Li et al., 2020; Qian & Linfei, 2012; Souza et al., 2014;  Demirbugan , 2019;رGEF, 2019; https://foresteurope.org/), Environmental 

Management Division2019 .ر 

 

نیونیرنا وشارزش ارزصادیتالرمیدنت ر یسیترر گام چهارم

 ESV)9اشرورعیترنوجواروراشرورعیتر تییرنیترزسیافتاهرز ر

 شویکاارزماقتلرننفعت

تییوز رز رارزماقییتلرننفعییت رنیاشرصییوش رزسییافتاهرز رشویکییا

(روریترالرگیاو رور0241رازیبرزش ارکتساتمززرورهمکتشز ر 

هیتلرمیدنت ر یسیتر( رنازلرتخمیارزش ا0202همکتشز ر 

 (رهارطبقی رز رکیتشنالرزشزریی/رپوشیآر نییاsESV رنونی

 LULC رتوزمدرنحتسب رشوا.(رنی4(رز رنعتا  ر

زش ارک رمدنت رزکوسیسامراشرنحدواهرنوشارنطت ع رنیازلر

هتلرندرمظارنتررا رکاا رنسیتحترمیو ررنشیخصراشرستل

رازیبرتعدی رشدهرزش ارمدنت رزکوسیسامرک رز رریازیبر

و میرمدنت رزکوسیسامرهارهکاتشرز رهارنیومرزساخاززرشدهر

رهتلر نیتمیرنخالیفاوشهرلنازرESVشوا.رزست رنحتسب رنی

اشررسیامیمدنت رزکوسکتشکاارورریزشزررل رکتشناهارمورلناز

گااار نعتا ی رنحتسب رنیراینوشارنطت ع رن رشاحر رحدواهن

رر.(4

ر(4 
ر

= ESVرتخمیییییارزش ارکییی رمییییدنت رزکوسیسییییام ر

kA ر هکاتش(رو=رنستحترkVCرنومستی =ررایبرزش ارنازلرر

نوشارمظار ا تشر نایکت/رهکاتش/رستل(رنی رعنیوز رن یتلرنیازلر

هیترنیارنیارسیتلرSESV.راشصدرتغییاز راشرLULC رزر  kمو 

 شوا.ر(رنحتسب رنی0پتی رنعتا  رذی ر 

 ررررررر(0 

ر
ر

 

                                                           
9 Ecosystem Service Value 

 ا تشر نایکت/رهکاتش/رسیتل(ر=رزش ارنیا وشارشیدهررESVرt2ک ر

 ا یتشر نایکیت/رررESVرt1مدنت رزکوسیسامراشرستلرزمیا رورر

هکاتش/رستل(ر=رزش ارنیا وشارشیدهرمیدنت رزکوسیسیامراشر

زستررSESVهتلرن بتررحتکیرز رز ززیآراشر .رزش استلرصب

 زست.ررSESVهتلرننفیرا ت ترنارکتهآراشراشرنقتن رزش ا

هتلرمیدنت رزشزئی رشیدهرتوسیطرکتشکااهیتلرتخمیارزش ا

 یاارزکوسیسیامرراشرنحیدواهرنیوشارنطت عی رنیتر ننحدارنی

رید: (رندسترنی3زسافتاهرز رنعتا  رذی ر 

ر(3 
ر

fESVمییدنت رزکوسیسییامرکییتشکااررزش ارنییا وشارشییدهرf ر

kAر هکاتش(رو=رنستحتررfkVCررایبرزش ار ا تشر نایکیت/رر=

.ر(Msofe et al., 2020)ر LULCز ر kهکاتش/ستل(رنازلرطبق ر

زییارگومی ررتیوز هتلرزکوسیسامرشزرنیزش ارزصادتالرزش ا

ر:ناشسیرکاا

رi*piEV=sرررر(1 
صیمیتر»نی رصیمترنانوطررpiنقدزشرعار روررisزیارنعتا  رراش

نییازلرمییدنت رزکوسیسییامرزسییت.رنجمییو رزش ار«رزلسییتی 

شیوارزیارگومی رنحتسیب رنییزصادتالرمیدنت رزکوسیسیام

(Demirbugan, 2019)ر:ر

رر(5 
ور یستررLULC)42نا وشارتغییاز راشرنستحتر رگام پنجم 

زلرورنی رامبیتلر  رهتلرنانوط رمتشیرز ر عت ییترتوسیع نوم

لرمیدنت ر یسیترنیونیرراشررهتلرزصادیتاتغییاز راشرزش ا

رزلنحدواهرزیار عت یترتوسع 

هتلرنا وشارنیزز رمسیتشز روزشاهرنی رتایارشوایکیرز رشزیج

                                                           
 Land use/ land cover ر42

https://foresteurope.org/
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هت رپتیآرنیزز رتغیییارمیدنت رزکوسیسیامیراشرزکوسیسام

هتلر نتمیرنشخصرزست.رندیارتاتیب رنترزسیافتاهرطولراوشه

 رهیتراشرهاییكرزز رنقتیس رتغییاز رشولرازاهراشرزکوسیسیام

توز رنییزز رمسیتشز روزشاهرشزرهتلرنخالف رنیهتراشراوشه  

رنا وشارمموا.ر

رجیتازیشزرنترESV) رسامیمدنت رزکوسرهتلزش ااشرراز ییتغ

تیوز رنیر ESVیتنییورزش رزشزریرلکتشناتغییاز ررایزشتبتطرن

ر(.رXiao et al., 2018مموار ریتنیزش 

 نییاررنازلرنحتسب رنیزز رتغیییارپوشیآیر رشتمصرپویتیز

نحتسییب رزیارشییتمصرنیی رصییوش ر یییارگییااا.زسییافتاهرنییی

رگااا:نی

ر(7 
ر

نسیتحترپوشیآرر bUوaU رشیتمصرپوییتیی ررKکی راشر  ر

تعیدزاررTهتلرنیوشارنطت عی ررورزشزریراشرزنادزرورزماهتلراوشه

(رییترنی ر,.Dawen et alر2018 رست هتلرنیوشارناشسییرزسیت

ولر ییارمییزرنیتر انیرLULCعبتشتیرتغییاز ر ضیتییر نیتمیر

رشوا:رزش یتنیرنی

ر(6 

ر
ر

 رLULCز رررkتغییییاراشرنسییتحترمییو ررر

endLULCورررstartLULCن رتاتیبرنستحترمیو رررkز رررLULCرر

 ,.Sannigrahi et alنتشیدر اشرسیت هتلرگذشیا رور علییرنی

ر(.2021

هتلرزصادتالرمیدنت رنا وشارتغییاز راشرزش ار گام ششم

ر)یتنیرهزین رمستشز ر یسترنحیطیزش ( یسترنونی

پسرز راسایتنیرن رنا وشاهتلرحتصل رنتیدرزش ییتنیرپوییتییرز ر

زیارتخایبرزکوسیسیامرنیارعاری رمیدنت ر یسیترنیونیرور

 وشا ررندسیترهتلرزصادتالرحتصل رزمجیتمرازا.رنیازل سیب

رنیارمایج ریك رزکوسیسیامیرمیدنت رتیوز  رزسیتسرمت ص 

رشوا.نیرذی رزمجتمرنحتسب 

رb−∑ES a=∑ESnESA=ΔES      ر(7 
مت صرمدنت رزکوسیسیامیرنیاررزش ارnΔESزیار انول رراش

زش ارک رتمتمرمدنت رزکوسیسیامیررESحسبرا تش/ستلرور

زلرنیار(رز رزحدزثر عت یترتوسع a(رورنعدر bعار رشدهرصب ر 

رشوانیرزعمتلرنوزشالراشر قطرزنارزیاحسبرا تش/ستلرزست.

اشگیییار عت یییتررنسییاقیمتًزشزریییررکییتشنالرتغییییاریییكرکیی 

رر(.Briones–Hidrovo et al., 2020زلرنتشدر توسع 

ا  و تحلیل تضاد بین  نافع ناشی از فعالیات توساع 

 ها  م  ا  اکوسیستممسارا  وارد بر ارزش

مستش روزشارنارزش ارمدنت رزکوسیسامی رن رکتهآرزش ار

زلراشرنقتیسی رنیترمدنترزکوسیسامرن را ی ر عت یترتوسیع 

ش ارمدنترزکوسیسامیرزو ی راشرسیتلرنبیدزرزشیتشهرازشا.رز

ر:رن رشاحر یارزستر  رشومدرنحتسب 

رilossESV:رESVرستلرنبدأ-iESVر(9 

رک راشر  ؛ر

loss ESVز راسترش اارزش ارمدنترزکوسیسامیرمتشییرز رر

رپتیی   ESVزشیتشهرازشارنیارسیتل ر iزلرزسیت ر عت یترتوسع 

زش ارمیدنتررiESVرزش ارنبدزرمدنترزکوسیسامیرزسترو

 (.Dawen et al., 2018زکوسیسامیرمستش رایدهرزست.رر 

رزماخت رمایرتنزی رننتسبر گام هفتم

هتلرنتر علیرکاا رزش ارمت صر وزیدرنحیطر یسایراشراوشه

 نتمیرنشخص رنا هتلر نتمیرنانوطرن رزسامازشر ا یندهتلر

هترمییزرنیوشارتجزیی رورزکو وژیكراشرهیارییكرز رزکوسیسیام

 رصازشرموزهندرگا ت.رسنجآرتغییاز رصتن رپیآرنینیرتحلی

هیتلراشرزش ارتو یدز رورمیدنت رحتصیل رنانتسیبرنیترمای

سیتل(رر402تترر02هتلر نتمیراوشتار تنزی رناعتشفرنازلرز ،

مبیوارمیایرتنزیی رراشرصیوش (.رDOE,2013صوش رپیذیاا.ر 

ورنترتوج رن رموستمت رکماارمیایرسیوارتسیهیلت روررزجامتعی

توز رنیازلرنیهتلرنلندند راشرنخآرکشتوش ل رهسوارسااا

هیتلرنیتمگیارنانوطرنی رسیتلهترطیرستلر تی رتنزی رزش ا

شرزیاراورمایرن رعنوز رمایرتنزی رندمظارصازشرگیاا.رارگذشا 

ز رمایرنهاهروزصعیرر نوجوارمبوا رمایرتنزی رزجامتعیصوش ر

ر.رجهتمموازسافتاهرتوز رنخآرکشتوش لرورننتنعرطبیعیرنی

رزیارنخآ رز رنیتمگیارسیوارسیاااهزساخاززرمایرنهاهروزصعی

رناکیزلشدهرتوسیطرنتمیكررگذزشلرنلندند رشسمیرگززشا

ننهتلرناوسطرمایرتوشمرنخیآرکشیتوش لرورننیتنعرطبیعییر

 ,Montazer Hojat & Mansouriتوزمیدرزسیافتاهرشیوار نیی

توز رز ر(.رنازلرنحتسب رمایرتنزی ر ت مرن رذکارزسترنی2016
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اشرهتلرگذشا رمیایرسیوارتسیهیلت ریارنانوطرن رستلنیتمگ

راشرنخیآرکشیتوش ل رنییتمگیارنانیوطرنی ررزلعقوارنبتا ی 

گیذزشلرهیتلرسیانتی هیتلرگذشیا رمیایرسیوارسیاااهستل

هیتلرنلندند راشرنخآرکشتوش لرورنیتمگیارنانوطرن رستل

گذشا رمایرتوشمراشرنخآرکشیتوش لرورننیتنعرطبیعییرمیایر

ر(.رCBI, 2015ار تنزی رشزرنا وشارممو

حییدزک ارمییایرتنزییی رزجامییتعیرنییوشارکییتشنااراشرنسییتئ ر

 یسییای رزش یییتنیرمسییتش رهییتلرنحیطگییذزشلرازشزئیییزش ا

زل رورهمچنیییارزش یییتنیرهییتلرتوسییع  یسییایرپییاوژهنحیط

هیتلرنیاتبطرنیترگذزشلراشرحیو ههتلرسانتی زصادتالرطاح

راشصیدر5ننتنعرطبیعیرورنحیطر یسترکشوش رحدزک ارمیایر

ر.(Nazari, 2020 رشواتوصی رنی

ها  مساارا  گذار  اقتصاد  و برآورد هزینا ارزش

)از دسات رفاتن  وارده بر م  ا  اکوسیساتم تالااب

ا  ارزش م  ا  زیست بو ی( ناشی از فعالیت توسع 

 تالابی با استفاده از روش انتقال  نفعت در اکوسیستم

لرزمجیتمرکی ر نیت رکیت یرنیاز ت مرن رذکارزسیتراشرصیوشتی

هتلرمستشز روزشاهرنارنطت عت رنا وشارزش ارزصادتالرهزین 

تییوز رز رشوارزماقییتلر یسییتراشرزمایییتشرمبتشیید رنینحیییط

هیتلرزسیاتمدزشارشیدهرترزسیافتاهرز رنییتمگیارزش اننفعترنی

 ESVDزل رپتیگیتهرازاه رمدنت ر یسترنیونیراشرهیارنییوم

نیوزشاروررESهتلرنیا وشارهزینی رنیازل(رزسافتاهرمموا.ر2020

رنتشد:رمکت رزشزئ رشدهراشرذی رصتن رتوج رنی

هارنیوم رنترزسافتاهرشوارزماقتلررESهتلرهزین رنحتسب رنازل

ررز رهتلرمدنت رزکوسیسامیرشزتوز رزش انیرزش ا/رننفعت 

 ر(TEEB , 2010)( ررESVD, 2020 زلرپتیگییییتهرازاه

 Costanza et al., 2014 رورییتر)De Groot et al., 2012)ر

رزمذرمموا.

زماخییت رماییتیجر راشر نییت رزسییافتاهرز رشوارزماقییتلرننفعییت

نییازلرتخمیییارزش ارنهییمرزسییت.رنسیییتشرنییاتبطررنطت عییت 

زصادییتالرکت تهییترورمییدنت رزکوسیسییامیرز رشوارزماقییتلر

اشرنحدواهرنطت عتتیرن رعنیوز رهترنازلرنامیرزش ا رننفعت

رهیتلهتلرنانوطرن رمدنت رزکوسیسامیرکتشنالن تلرزش ا

هیتلرسیتحلی رزلرنتمنیدرتت یت زطازفرستیتر عت یترتوسیع 

هیتلرزلر(رز رزش اهتلرنعادلرورحیتشهازملی رناتعرورجنگ 

 De ر(TEEB , 2010)گیذزشلرنا وشارشیدهراشرپتیگیتهرزش ا

2012et al., Groot  روریتر)ESVD, 2020)44ورنازلرمدنت رر

زکوسیسامیرنانیوطرنی رزشزرییرکشیتوش لرپیازنیو رسیتیتر

هیییتلرزشزئییی رشیییدهراشرشوارزلرز رزش اییییترتوسیییع  عت 

 Costanza et al., 2014 ریییتر)ESVD, 2020تییوز ر(رنییی

هیتلرزصادیتالرنوجیواراشرنکتشگیالرزش ا زسافتاهرمموا.رنتر

ر40هییترورتنییو ر یسییایپتیگییتهرزطلتعییتتیرزصادییتارزکوسیسییام

 TEEB, 2010 رورییتر)ESVD, 2020رنیترتوجی رنی رشیازیطر)

تیوز رزش ارحیدزصلیرشزراشر رزیارپتیگتهرنیژیكرکشوش رززکو و

ک ررز راشرصوشتیرست  رنازلرکشوشرتعدی رمموا.نت هر نتمیریك

زسیافتاهرر(ESVD, 2020 تارز رهیتلرصیدیمیهیتلرپتیگتهازاه

رز رناجعهتلرنانوط رن رشو رشوا.رشوا رنتیدرزش ا

 http://stats.areppim.com/calc/calcusdlrxdeflator.phpر)

رتوزمدرن رشو رشوا.هتلرنارحسبرا تشرنیزش ا

هتلرنیوشارمظیارتحیتراشر ما رنارزستسرنستحترزکوسیسام

نیییتمگیارزلروررییا ر  راشرتییتییارمتشیییرز ر عت یییترتوسییع 

تیوز رنیهتلرمدنت رزکوسیسامیرهارنییوم رهت/رهزین زش ا

رنیزز رزش ارزصادتالرک رز راسترش ا رنترن رعبتشتیرهزینی 

رطیرک رشزرنا وشارمموا.رمستشز ر یسترنحی

نیییازلر حیییتظرممیییوا رسیییهمرزش ارزصادیییتالرکییی راشر

شنییطرز رتو یییدرمتمییت صرازملیییرکشییوشرهتلرذلزکوسیسییام

تییوز رنیی ر نییتشرتو یییدرمتمییت صرازملیییرکشییوشرز رنخییآرنی

ممتگاهتلرزصادتالرنتمكرناکزلروریترگززشارملتص رتحو ت ر

مرسیهرورزصادتالرکشوشراشرستیترنتمكرناکزلرنازجع رمموا

زش ارزصادییتالرز راسییترش ایی راشرنحییدواهرنطت عییتتیرشزرز ر

 تو یدرمتمت صرازملیرکشوشرنا وشارمموا.رر

شییتلراشرمظیارر022222نعتالرشیت یریكرا تشرنترزش رمیمیتییر

 (.رIPRC, 2020گا ا رشدهرزست.ر 

هتلرزساتمدزشارشدهرمدنت ر یستررازیبرزش ار5اشرجدولر

 رنیترزسیافتاهرز ر(De Groot et al., 2020)نونیراشرهارنییومر

(ر42نترزسیافتاهرز ر انیولر ( رورESVD, 2020 زلرپتیگتهرازاه

رنازلرزیاز رتعدی رگاایدهرزست.ر

هتلرتعدی رشیدهرمیدنت رزکوسیسیامیرنیازلرنا وشارزش ا

ر022222زیاز راشرهارنیومرورنارزسیتسرا یتشرمیمیتییر رکشوش

ر(رزشزئ رشدهرزست.7شیتل(راشرجدولر 

                                                           
44 Ecosystem services Valuation Database  
40 The Economics of Ecosystems and Biodiversity 



 
 1311 بهار ،76شماره                                                                     محیط زیست و توسعه فرابخشی     فصلنامه علمی 

 

17 
 

ر(رررر42 

رشآراش ندلرتمتی رن رپاازمترمهتییرزست.رک:ر

PSWTPکشوشلررهدفر نقدد(تمتی رن رپاازمتراشرستیتر:ر 

رر.موزهدرزسافتاهرشوا(اشر  رزش ارنی ک 

SSWTP:نبیدز(ررنیوشارنطت عی رسیتیتتمتی رن رپاازمتراشرر 

هتلرنناق رشدهرن رصوش رزصلیرنحتسب ر کشوشلرک رزش ا

ر.شوا(شدهرورزماقتلرازاهرنی

PSGDPوررSSGDPرسازم ر:GDP43اشرا تشررPPPن رتاتییبراشرر

ورسیتیترنیوشارنطت عی ر نبیدز(رزسیتررستیترهدفر نقدید(

 Pasten, 2011& Figueroa .)ر

راز رن رناوسطرجهتمیزیGDP سازم رمسبتر ت مرن رذکارزستر

هتلرزصادتالرز رشتمصکشآراش ندلرتمتی رن رپاازمتررو

GDP per capita, PPP (current international $)رسیتیتر)

نییا وشارر((Data.worldbank.org/indicatorنتمییكرجهییتمیر

 گاایدهرزست.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 GDP per capita in PPP (Purchasing Power Parity ) dollars 

 

ها  تع یل ش ه م  ا  اکوسیستمی  یانگین ارزش -5ج ول 

 (2222ایران در هر بیوم )دلار/ هکتار / سال  سطح قیمت برا  کشور
  انگرو ها  داملیتالاب

 
رغذزر6/5601ر0/5439

ر  ر1/7915ر3/4717

رنوزارمتمر2/3697ر5/4133

رننتنعرژمایکیر2ر4/54

رننتنعرازشوییر2ر2

رننتنعر ینایر2ر2

رتنظیمرکیفیترهوزر7/4406ر09

رتنظیمر  رورهوزر0/4116ر7/406

رتعدی رشویدزاهتلرشدیدر5/4115ر0/4435

رهتلر نیتنظیمرجایت ر1/4916ر7/3422

رپت تیآرپسمتمدر1/3167ر0/4614

رجلوگیالرز ر استیآر1/3126ر2

رحتصلخیزلرمتکر3/1650ر2

رز شتمیگااهر2ر2

رکناالرنیو وژیکیر2ر2

ر4/4143ر1/4726
 هتلرحیت حفظر ام 

 هتنهتجا رگوم 

رحفظرتنو رژمایکیر3/5773ر6/0902

رزطلتعت ر یبتییرشنتسیر6/071ر7/14

رهتلرتفایحیرورگااشگال اصتر3604ر0076

رارورنعمتشل اهنگ رهنر3/3445ر0/96

رتجتش رنعنولر2ر9/2

رزطلتعت رنازلرتوسع رشنتمایر9/4046ر3/420

رهتلرنیازییروروجوالزش ار4709ر1/9699

ر5354114ر3401015
جمعرزش ارمدنت رزکوسیسامیر

راشرهارهکاتشرنارحسبرا تشر/ نایکت

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?user=K9WCXwUAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?view=chart
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( 2222ر هر بیوم ) یلیون ریال/ هکتار / سال  سطح قیمت  ایران دها  تع یل ش ه م  ا  اکوسیستمی برا  کشور یانگین ارزش -6ج ول 

 ریال 222222و بر اساس نرخ دلار نیمایی 

  انگرو ها  داملیتالاب
 

 غذا 114444223401 122133331203

 آب 113423633402 32465325302

  واد مام 15422262103 23612332101

  نابع ژنتیکی 2 1222124604

  نابع دارویی 2 2

  نابع زینتی 2 2

 تنظیم کیفیت هوا 22551214304 514543404

 تنظیم آب و هوا 23443123604 2556311102

 تع یل روی ادها  ش ی  23424211301 22124433204

 ها  آبیتنظیم جریان 33443165203 62211226401

 پالایش پسمان  64523233403 34323115605

 جلوگیر  از فرسایش 63141555102 2

 حاصلخیز  ماک 45245214401 2

 افشانیگرده 2 2

 کنترل بیولوژیکی 2 2

 هاها  حیا   هاجر  گون حفظ چرم  23261242203 32141646205

 حفظ تنوع ژنتیکی 113266154204 53414625104

 اطلاعا  زیبایی شناسی 5643161403 335225106

 گر ها  تفریحی و گردشفرصت 14422266502 45342144504

 فرهنگ، هنر و  عمار  66326652606 1443116401

 تجارب  عنو  2 11245401

 اطلاعا  برا  توسع  شنامتی 24351343201 2245444303

 ها   یراثی و وجود ارزش 36514453204 145433141202

 جمع ارزش م  ا  اکوسیستمی در هر هکتار بر حسب ریال 1212231336305 624352644204

 بر حسب  یلیون ریال 12122031 6243051

 

ربحث

شیزز رورسیتیارگیذزشز  رنامتنی سیتسیترمظارن ر گتهیرمتکت ی

هیتلرزشزئی رشیدهرتوسیطرزش ارننفعیترمسبترنی رمفعت ذل

اشرنعیا ررننتنعرحیتتیرورزش شیمندزیاررهت رنسیتشلرز تت ت 

صیازشرهیتلرزشزرییرورتبدی رن رسیتیارکیتشنالرتخایبشیسكر

ر.ررزمدگا ا 

گیذزشز رور یسایرسیتستگذزشلرزصادتالرننتنعرنحیط ازش

رگیالرجهترنهیاهشیزلرورتدمیمشیزز رشزراشرزنارنامتن نامتن 

زش ییتنیرممتیید.رناازشلرنطلو رورپتیدزشرزیارننتنعرکمیكرنی

توزمدرن رندیاز رکمكرکندرتترزش ارمدنت رزکوسیسامیرنی

میوا رهیترشزرنیازلرپیشیگیالرورییترجبیاز رمگیذزشلسانتی 

وزشاهرن رمدنت رورکتشکااهتلرتت ت رتوسع راهنیدروررمستش 

هیتلرهت رزسیاازتژلمیزراشرجهترندیایت رحفظرورزحیتءرتت ت 

زیارنطت ع رزنیززشرنهمییررماتیجرحفتظایرنهین رتدویارممتیند.

هتلرگذزشز رورذلرمفعت راشرطولرتدویارنامتنی نازلرسیتست

وشرملتصی رزش ییتنیرطیندیایایرنازلرپتیدزشلرتت ت رزست.رنی 

رپو یگذزشلرزش ارایدگتهرتحتر(ESAمدنت رزکوسیسامیر 

رزصادتارشویکاارصت بریكر راش(ا تش/ستلرمدنت رزکوسیسامی

رتقسییمرناحلی رپینجرنی رزش ییتنیر.شوانیرزمجتمرشنتماینوم

ررورمیدنت  رنززییترنتشیدرنتییدرنمکیارزو یتً رهاصیدش:رشیوانی
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گیذزشلرزش ار رازنن میتًشومد.ریترزماخت رورشنتستییرمفعت ذل

رنوشاراشعنوز رن تلرن ر.شوارتعییارنتیدرمدنت رزکوسیسامی

رن نا هتلرسیسامرزش یتنی ر نیدیاراشرهت  رتأییارا ی ر نی 

رم  رمیاوگتهرنقیتسرنتیدراشرمدنت رزکوسیسامیرتنهترنقیتس 

شزررنیوزشالرنتییدرنلکی  رشوارگا ا رمظارگذزشلراشنازلرزش ا

رصازشرتأییارنمکارزسترتحتر نخیزرحور راسترپتییارک راش

رهیارنا هیتلرنتییدرتاتییبرزییارنگیامدرمیزراشرمظارگا ت.رن 

رهارنشخصرنقیتس رنتییدرنمکار نت رشوا. رهیارنیازلرنتشد 

ریكرسیسامرمو  نشیخصررتترشوارزمجتمرنقیتسرتحلی رایگا 

راشر.شوانیرزشزئ رمدنترزکوسیسامیروراشرکجترمو ر  رشوا

-تت ت  رزکوسیسامرنوشارمیت رزسترو مرسوم رشنتستییرناحل 

 هاسییتر ر  رورییعیترهمچنیییارو(رهییتلرازملییی رسییتحلی

زنیاررزییار.زستر ت م(ر هاسترنومااو/ررزیاز هتلشزنسارستیت

رز رنییارر.کیاارموزهیدرکمیكرمهیتییرمایتیجراصترن   هیتشم 

گیذزشلرهیارمیدنت ر  رهتلرپیو یرشزییجررنیازلرزش اشوا

ر نتستییرورزسافتاهرشوا.شوشیرک رنیشاارننتسبرزسترنتیدرش

توز رنیزز رتخایبرورزش ارز راسترش ا رهایكراشرپتیت رنی

 رورمموا ز رمدنت ر یسترنونیرشزرن رشک رکمیرشیت یرنا وشا

شوارکی رنتریکدیگارنقتیس رمموا.رننتنازیارزیارزنکت رنهیترنی

نیشاایارورکماایارمستش رن رزموز رمدنت رزکوسیسامیرشزر

تاکیبییرز رهیاراوررزلرتعیییارممیوا.ع اشرزیارر عت ییترتوسی

نحیطییرنیترزسیافتاهرز رشویکاارزعمتلرزسیاتمدزشاهتلر یسیت

هتلرمتصرورشویکاارزسافتاهرز رزنززشهتلرزصادیتالرتکنو وژل

هتلرزصلتحیرنازلرجباز رمسیتشز روزشاهرنیارورتعییارنت یت 

 یسترورییترازملییرممیوا رزییاز رمیتشجیرمتشییرز رنحیط

نازلررشرنحدواهرنوشارنطت ع رتجویزرگااا.زلرا عت یترتوسع 

شییوارز رشویکییااریشینهتارنی گیذزشلرزصادییتالرتت یت زش ا

کیی رزیانیترعنتییترنی میدنت رزکوسیسیامیرزسیافتاهرشییوا.ر

 یذزراشرر.نتشیدنعیشترجوزنیعرنحلییروزنسیا رنی رتت یت رنی

اشرنطت عییت ر نییاازشز رتت ییت مفعییت رورنهاهمظاگییا اارذل

 قیدز رشنتسیتییررنتشد.راوشلرنیزنالرگذزشلرتت ت رزش ا

مفعییت رنانییوطرنیی رهییاریییكرز رزمییوز رمییدنت رننتسییبرذل

هیتلرنانیوطرنی رنیا وشارزش ارزکوسیسامیرز رایگار یت آ

هتلرور نیتمیرزکوسیسیامر ضیتیینا هتلرنتشد.رزصادتالرنی

هیتلرسیت لرزش اکیتشگیالرورنیونی نی تت تنیرتعایفرشیوا.

پتیگتهرزطلتعتتیرزصادیتاررهتراشزصادتالرنوجواراشرحو هرتت ت 

(رنیترتوجی رنی رESVD, 2020  هترورتنیو ر یسیایزکوسیسام

تییوز رزش ارژیکیرکشییوش رز رزیییارپتیگییتهرنیییشییازیطرزکو ییو

 ست  رنازلرکشوشرتعدی رمموا.حدزصلیرشزراشرنت هر نتمیریك
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 Abstract 
Wetland valuation is an important tool available to environmental managers and decision 

makers to justify the overal costs of wetland conservation and management activities. 

Currently, policymakers and planners do not have the right toolbox with easy access to 

assess the economic value of wetland ecosystems. It is obvious that quoting quantitative and 

monertary values in expressing the value of each resource will be an efficient and effective 

tool to justify the goals of sustainable development and environmental protection, and this is 

possible by having a clear guidance model. Economic valuation of ecosystem services is a 

useful tool to support ecosystem management decisions and help decision makers to protect 

the ecosystem more effectively. Estimating the economic value and costs of environmental 

damage to wetland ecosystems can be effective in preserving values and preventing their 

degradation. The aim of this study is to integrate the economic valuation and costs of 

environmental damage to the Iranian wetlands ecosystem services as part of the process of 

determining the economic value of natural resources. Existence of basic and practical model 

and guidance for wetland valuation can help interested users in identifying values, choosing 

valuation techniques appropriate to each value, and in general, guiding in the correct way of 

valuing goods and services and also in applying management and executive policies in line 

with the goals of sustainable development. The main purpose of this study is to show, using 

a conceptual framework, how to estimate the environmental values and costs of wetland 

ecosystem services.رIn this study, by reviewing selected articles and instructions related to 

the research topic, step-by-step steps for estimating the economic values and costs of 

environmental damage to the Iranian wetlands ecosystem services are presented. 
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