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 -*1گروه اقتصاد محیطزیست ،پژوهشکده محیطزیست و توسعه پایدار ،سازمان حفاظت محیطزیست ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت :اسفند 1318
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چکیده
ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ابزاری مفید ،به منظور پشتیبانی از تصمیمگیری در خصوص مددررر
میباشد و به تصمیمگیران در جه

حفاظ

اکوسیسدتم

بیشتر و مدؤثرتر اکوسیسدتم کمدم مدیکندد .در حدا حاضدر سیاسدتذذاران و

برنامهررزان ،جعبه ابزارهای مناسب با دسترسی آسانی را برای ارزرابی ارزش اقتصادی اکوسیستمهای تالاب در اختیار ندارند
بدرهی اس

که استناد به مقادرر کمی و ررالی در بیان ارزش هر منبع ،ابزاری کارا و مدؤثر در جهد

پاردار و حفاظ

از محیطزرس

خواهد بود و ارن مهم با در دس

توجیده اهدداو توسدعه

داشتن الذوی راهنمای مشخص امکدان پدذرر مدیباشدد

برآورد ارزشهای اقتصادی و هزرنه خسارات زرس محیطی اکوسیستم تالابی مدیتواندد در حفدا ارزشهدا و جودوگیری از
تخررب آن مثمرثمر واقع گردد مطالعه حاضر با هدوارجاد رکپارچهسازی در بحث ارزشگذاری اقتصادی و بدرآورد هزرنده
خسارات وارد بر خدمات زرس

بومی تالابها بهعنوان بخشی از فرآرند تعیین ارزش اقتصادی منابع طبیعی میباشد وجود

الذو و راهنماری پاره و کاربردی در حوزه ارزشگذاری تالاب میتواند کاربران عواقهمند را در خصوص شناسداری ارزشهدا،
انتخاب فنون ارزشگذاری متناسب با هر ارزش و بهطور کل ،هدار

در مسیر صحیح ارزشگذاری کالاها و خددمات و نیدز

در اعما سیاسد هدای مددرررتی و اجراردی منطبد بدا توسدعه پارددار رداری نماردد .در اردن مطالعده بدا مدرور مقالدات و
دستورالعملهای منتشر شده منتخب مرتبط با موضوع تحقی  ،مراحدل گدا بده گدا بدرآورد ارزشهدای اقتصدادی و هزرنده
خسارات زرس محیطی تالابها ارائه شده اس
واژههای کلیدی :الذوی راهنما ،ارزشگذاری اقتصادی ،هزرنه خسارات ،خدمات زرس بومی ،تالاب ،ارران
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مقدمه
تعییییارزش ارزصادییتالرتت ت هییتراشر نت زیجییتارنامتن ی هتلر
توسع رپتیدزش رتت ت رورشزهبااهتلرحفتظترزکو وژیکیرنبانییر
نارنیت زشرریاوشلرزسیتر .)Thapa et al., 2020رتت ت هیترپیار
تو یدتایارزکوسیسامهتییرهسیاندرکی رمیدنت رورکت تهیتلر
زکوسیسامیرنانوعیرشزرنازلرجوزنعرنحلیرورمدوصتًرجوزنعر
جهتمیرعار رنیکنند.رن متطاراشکرپتییارزش ارزصادیتال ر
ندیایترصحیحرتت یت رنی رعنیوز رزکوسیسیامرپیارتو ییدراشر
زو ویترصیازشرممییگییاا.رجوزنیعرنحلییرزهمییترنت یتییرنی ر
زش اهیییتلرندیییا یر تییییرنیاهنیییدرورتمتیییی رنییی زیجتار
سانتی گذزشلرنازلرحفتظتررورزحیتلرذمتیاازشمدر Baral et
.)al., 2016رتت ت هترمیدنت رزکوسیسیامیرشزرنیازلرتوسیع ر
ننطق ی زلرزشزئ ی رنیکننییدرورننییتنازیارزش ارزصادییتالرصتن ی ر
تییوجهیرازشمیید.رمییدنت ر یسییتنییونیر )ESرنجموع ی زلرز ر
ازیندهتلرطبیعیرورکتشکااهتییرهساندرک رتأنیار رنیازلر
ش تهرورنعیشترزمست رراوشلرزستر ;Mueller et al., 2016
Sannigrahi et al., 2021; Wondie, 2018; Li et al.,
 .)2020ناامرز رزکوسیسامهترنهاهننیدرنییشیومدرورمیتنوالر

هترنساقیمرورغیانساقیمرنارش یتهر هیترتیأییارنییگیذزشار
.)Millennium Ecosystem Assessment, 2005رزش اهتلر
زصادتالرورمستشز رزحامت یرناتبطرنترتخایبر هترپیچیدهر
زسترورزغلیبراشرزش ییتنیرزصادیتالرمتاییدهرگا ای رنیشیوار
 .)Mueller et al., 2016اشرصوش رمتایدهرگا اارزش اهتلر
پو یرمدنت رزکوسیسامیرنغفولرنتمید رنسییتشلرز رننیت عر
زصلیرزکوسیسامهیتلر نییراشرنحتسیبت رننفعیتر-رهزینی ر
نسیتشرنحام رموزهدرنوارورزیارزنارنیتوزمدرننجارنی رتوجی ر
حفتظایرکماارن رزکوسیسیامهیتلر نییروراشرمایجی رعاری ر
کماارز رحدر ت مرمدنتتیرگااارک رز ازارن رطیوشرنسیاقیمرور
غیارنساقیمرز ر رنهاهرنینامدر).(Barbier et al., 1997
زش اگذزشلرزکوسیسامرنیتوزمدرنی رز یززیآر گیتهیرعمیومر
ناامراشرمدوصراشکرزش ارننتنعرنحلیرکمكرممواهرورنی ر
زیارتاتیبرپتیدزشلر هترشزرتضمیارممتیدر Kaffashi et al.,
.)2012رز ززیآرجمعیترهمازهرنتر عت یتهتلرزمست رورزعمیتلر
طاحهییتلرتوسییع زلرمتننتسییبرننجییارنیی ر سیییبرنیی ر
زکوسیسامهتلرزش شمندرتت یتنیرشیدهرزسیترکی رپیتنیدهتلر

ر

متشیییرز رنییاو ر نیییار سیییبهتییراشراشز نیید رننجییارن ی ر
تغییاز رجباز رمتپیذیالرموزهیدرشید.رمایجی زیارتغیییاز ر
کتهآرزش اهیتلرزکوسیسیامرورزیاگیذزشلرنیارشولرزصادیتار
موزهدرنوا.رنترزشزئ ریكرشوارزش اگذزشلرزصادتالرننتسبرور
زساازتژلهتلرحفتظایرنهین رنازلرتت ت هترنیتوز راشرجهتر
ندیایترورحفظرورزحیتءزیارنومرست گت رحیتتیر تشهرزمدیشیر
ممیوار .)Salehipour et al., 2015رازاههیتلرزش اگیذزشلر
زصادییتالرنیتوزمییدرتوجییی رزصادییتالرورتهییی ر ییتش و ر ر
تدمیمگییالرنیازلرزو وییتننیدلرزصیدزنت رنیدیایایرشزراشر
کشوشهتلراشحتلرتوسع رورتوسع ریت ا رشزرن رننظوشر"گذزشرن ر
ندیایترزکوسیسام-نحوش"رتسیهی رممتییدر Grabowski et
 .)al., 2012زسافتاهرز رشواهتلرزش اگیذزشلرزصادیتالراشر
سیتستگذزشلهتلروزصعیرهنو رمتاشرزست.رتحلیی رنطت عیت ر
زش اگذزشلرنشخصرنیکنیدرکیدزمرکیتشراشر ینیدهرمیت ننیدر
ز ززیآرتأییارزش اگذزشلرزصادتالراشرتدمیمگیالهترزسیتر
ورننتنازیارمقآر شزراشرندیایترنهاارننیتنعرزشتقیترنییاهیدر
) .(Merriman & Murata, 2016ر
مزایكرن ر491نیلیو رهکاتشرز رتت ت هتراشرکنوزمسیو رشزنسار
یبترشدهرورسهمرزیاز رز رزیارنیت ر052رتت ت رنیترنسیتحایر
اشرحدوار0/5رنیلیو رهکاتشرزست.رز ر حتظرنسیتحترحیدوار
72راشصدرز ر هتر 4/5رنیلیو رهکاتش)راشرکنوزمسیو رشزنسار
تحتر01رعنوز رتت ت رن ریبترشسیدهرورن رعنیوز رتت ت هیتلر
نهمرنیاز مللیرشنتما رنیشومد.رزگا ی رز ر حیتظرنسیتحتر
تنهیییییترنقیییییدزشرمیییییت یزلرز رتت ت هیییییتلرجهیییییت ر ر
2/3راشصد)راشرزیاز رصازشرازشمد رزنترن رمتطارشیازیطرمیتصر
زصلیمیرورنوصعییترجغاز ییتییرهیارییكرز رتت ت هیتلرزییاز ر
ازشزلرویژگیهتلرننحدارن ر االرهساندرک رشتیدرمظیار ر
شزرکماارجتییرز رجهت رناوز رنشتهدهرکاار Iranian Society
.)of Consulting Engineers, 2015رر
اشرزیییاز راشرپیییرتدییویبر ییزومرزش اگییذزشلرمییدنت ر
زکوسیسییامیراشرنییتاهر59رصییتمو رنامتنیی ر هییتشمرتوسییع ر
زصادتالرزجامتعیرور اهنگی رپاوژههیتلرناعیدالرز رسیولر
ست نت رحفتظترنحیط یسترن رننظوشرنا وشارزش ارمدنت ر
زکوسیسامیراشرکشوشرن رزمجتمرشسییدر Fourth Five-Year
.)Development Plan, 2004راشر نین رزش اگذزشلرتت ت هتر
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ز رسییتلر77رتییتکنو ر1رسییتیترتت ییتنیرنیی رشوار4SEEAر
زش اگذزشلرشیدهرزسیت .راشرتحقیقییرتوسیطرDe Grootرور
همکتشز ر  )0240رپسرز رناشسیر439رنوشارتخمییا رزش ار
ک رمدنترزکوسیسامیرنازلرتت ت هتلرسیتحلی رشزرنی طیوشر
نیتمگیار493715را تشراشرهکاتشراشرستلرنیارزسیتسرسیطوحر
صیمایرستلر0226رنا وشارمموامید.رهیم نییا ر هیترزش ار
ست تم رتت ت هتلرازملیرشزرنیترناشسییر477رنطت عی رنیوشالر
نازنارنتر05770را تشراشرهکاتشرتخمیار امد.
اشرنطت ع زلرنترعنوز رنقتیس تحلیلی زش ا زصادتال ننیتنع
نحیط یسای تت ت هتلزیاز راش نقتیس نت تجتش جهتمیرک ر
توسطر BadamfiroozرورMousazadehر )0249رزمجتمریت ای ر
زست رزش ا زصادتال ک رنیازل نجمیو شیآ زکوسیسیام
تت تنی نوشا ناشسیر)هتنو شتاگت زشژ و پایشت نیتمکت ر
و ملیج گاگت زمز ی ورنتندژ)راشرستلرپتی ر 4391ر057247ر
نیلیتشارشیتلرنا وشارشدهرزسیت.رسیهمرزش ارزصادیتالرکی ر
نجمو رتت ت هتلرنوشارنطت ع رنعتالر0/30رراشصدرز رتو یدر
متمت صرازملیرکشوشراشرستلر91رتخمیار اهرشدهرزست.
هدفرزصلیزیارنطت ع زیارزسترک رشزهنمتلرستاهزلرشزرنازلر
محوهرتعییارزش ارزصادتالرورنا وشارهزین رمستشز ر یسیتر
نحیطییرمتشیییرز ر عت یتهییتلرتوسییع زلرورزیییار رنییارشولر
مدنت ر یستنونیرعار رشدهرتوسطرتت ت هترزشزئ رکندرکی ر
سیتستگذزشز رتدمیمگیاز رورنامتن شیزز رکتشنالرزشزریراشر
سطحرننطق زلرورنلیرناوزمندرز ر رزسافتاهرکنند.ر ر
شناسااایی و طبقاا بناا

هااا کالاهااا و ماا ا

اکوسیستمی تالابها بر اساس طبقا بنا

ارزیاابی

اکوسیستم هزاره
نارزستسزیارزش یتنیرجهتمی رکت تهترورمدنت رزکوسیسامیرن رر
هتشرگاوهرزصلیرطبق نندلرنیشومد :ر
مدنت رپشایبت رحیت رمدنتتیرهساندرک رنازلرتو یدرستیار
مدنت رایگارراوشلرهساند.رزیارمدنت رنی رسیخایرصتنی ر
تعایفرورنوشکت یرهساندر ازک راشراوشههیتلر نیتمیر یو ر
طو تمینییید رشیرنیاهنیییدرورنییی شزحایرصتن توجییی رصیییازشر
ممیگیامییدرورنیی ویژهرنییازلرغیییارناخددیییارصتنیی مسر
میساند.زیارمدنت رشتن رتشکی رمتک رتو یدرزو ی ر امی ر
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نوزارنغذل رگااهز شتمیرورتشکی ر یساگتهرنینتشند.
مدنت رتنظیمیرشتن ر وزییدروسییع-رنقییتسرکتشکااهیتلر
پشییایبت رحیییت رنینتشییندرکیی رز رتنظیییمر ا ینییدهتلر
زکوسیسامیرحتص رنیشومد.رز رصبی رتنظییمرگیت رزصلییمرور
رتنظیمر شیفاگیر زمالیتل) رکنایالر اسیتیآرورت بییتر
شسو رپت تیآرپسمتمدهترورکناالرنیو یوژیکیر ن لیتًر یت رور
زشتبتطت رنیارطعم رورصیتا).
مدنت رتو یدلرشتن رنحدو تتیرهساندرک رز رزکوسیسامهتر
حتص رنیشومدرز جمل ر رغذز ر یبا رنحدو ت رکشیتوش لر
ورننتنعرژمایك.رمدنت ر اهنگیرور یبتشنتمایرشتن رننیت عر
غیانتالرهساندرک رناامرز رطبیعترورزکوسیسیامهترکسیبر
نیکنند.زیارمدنت رشتن رننت عرنعنول رعلمیرور نو شیرور
تفایحیرنینتشندر  .)Badamfirooz & Mousazadeh, 2019ر
اشرزمجتمرپاوژههتلرزش یتنیرمستش ر ورزش اگذزشلرزصادتالر
زکوسیسامهیت)رنیینتیسیتر هاسیترمیدنت رزکوسیسیامیر
کلیدلرنانوطرن رهایكرز رزکوسیسامهیتلرطبیعییرنی طیوشر
جدزگتم رزحدتروراشرزش یتنیرورزش شیگذزشلرنیوشارتوجی رصیازشر
گیاا.رن ننظیوشریکاتش ی سیت لر هاسیترکت تهیترورمیدنت ر
کلیدلرهایكرز رزکوسیسامهتلرطبیعیی راشرجیدزولر4رور0ر
زیار تش و رنازلرزکوسیسامهتلرتت ت رنیوشارغانیتلگیالر
صازشرگا ا رزسترک رنینتیسترنوشارتوج رصازشرگیاا.رر ر
هییدفرز رزشزئ ی رطبق ننییدلراسییایتنیرن ی ر ییتشجونیرنییازلر
زش شیتنیرزیاز روزشاهرنارمیدنت رزکوسیسیامرورمییزرزش ییتنیر
هترزست.رندیارمحورکی رنیازلرهیارزکوسیسیامرتعیدزالرز ر
مدنت رن رعنوز رپتی رجهترزش اگذزشلرنطیاحرنییشیوارور
سیتیارمیدنت رمییزراشرصیوش رصییلتحراییدرنییتوزمیدرنییوشار ر
زش اگذزشلرصازشرگیاا.رر ر
زک ارمدنت رزکوسیسامیراشرتت یت هیتلرازملییرورسیتحلیر
نشااکرنینتشدرو ییرنامییرز رمیدنت رنتمنیدرحفتظیترز ر
ستح راشرنازنیارطو یت هیتلراشییتییرورزنیوززرجیزشورنیدلر
نخاصرن رتت ت هتلرستحلی/راشیتییرنینتشد.راشرجدزولر4رور
0رن ی رتاتیییبرزمییوز رمییدنت ر یسییترنییونیراشرتت ییت هییتلر
ازملی/مشکیرورستحلی/اشیتییرزشزئ رشدهرزست.ر ر
جدولر0ر نیدرن یتلراشرمدیوصرزییاکی ر گومی رکت تهیترور
مدنت رنعینیرز رتت ت هتلرستحلیرن رستماتشرورکتشکااهتلر
زکو وژیكرزستسیرهارمدنترناتبطرنیرشوا رزشزئ رنیاهد.ر ر
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ر
ج ول  -1م ا زیست بو ی تالابها داملی
انواع م ا زیست بو ی

نقش سامتار/کارکرد تالاب

ثال
تولی غذا

تولی

تولی

تأ ین آب شیرین

ذمیره و نگه ار آب ،تأ ین آب برا آشا ی ن

الیاف ،سومت و دیگر واد مام

تولی الوار ،چوب سومت ،تورب ،علوف

نابع ژنتیکی

تنظیمی

ژنهایی برا

قاو ت ب پاتوژنها گیاهی

تنظیم کیفیت هوا

ثل گرفتن ذرا گرد و غبار

تنظیم آب و هوا

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

تنظیم هی رولوژیکی

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

کنترل آلودگی و سم زدایی

حفظ و حذف واد غذ اضافی و آلاین هها

کنترل فرسایش

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

کاهش مطرا طبیعی

کنترل سیل ،حفاظت در برابر طوفان

تنظیم بیولوژیک

کنترل گون ها آفا و گرده افشانی

یراث فرهنگی

حس کان و تعلقا
احساسا شخصی و رفاه ،بسیار از فرهنگها برا تالاب ارزشها

عنو و الهام بخش
فرهنگی

عنو

دارن و اعمال ذهبی ماصی در ارتباط با آن دارن

تفریحی

فرصتهایی برا گردشگر و فعالیتها تفریحی

زیبایی شناسی

ویژگیها زیبایی شنامتی تالابها ،ق ردانی از ویژگیها طبیعی

آ وزشی

فرصتهایی برا آ وزش رسمی و غیر رسمی

تنوع زیستی و مران دار
پشتیبانی

اهی ،یوه ،غلا

زیستگاههایی برا گون ها

تشکیل ماک
چرم

ستقر یا گون ها گذرا

نگه ار رسوب و تجمع واد آلی
ذمیره ،بازیابی ،پردازش و کسب ا واد غذ

واد غذ

)Sources: (Merriman & Murata, 2016; Environmental Management Division 2019

روشها ارزشگذار اقتصاد اکوسیستم تالاب
نازل رتخمیا رزش ا رزصادتال رتت ت هت رشواهتل رنانوعیر
وجوارازشارک رن رمو رزش ار زش ارندا یرنساقیم رزش ار
ندا یرغیارنساقیمرورزش اهتلرغیارندا ی)رنوشارتخمیار
نساگیرازشمد .ر
طبیعاتً رزش اهتل رندا ی رنساقیم رنت رزسافتاه رز رشویکاار
صیمت رنت زش رتخمیا ر اه رنیشوا رو رزش اهتل رندا یر
غیانساقیم رو رزش اهتل رغیاندا ی رتت ت رهم رن وسیل ر
"تاجیحت ر شکتش رشده" رن رشوا رهزین رسفا ر 0TCMریتر
شوا رزش اگذزشل رنشاوط رتعییا رنیشوا 3BTM .رنازلر
تخمیارزش ارننت ع/مدنت رتت ت راشرنوشارنطت ع رجتشلرز ر
Travel Cost Methodر
Benefit Transfer Methodر

ماتیجرنطت عت رصبلی رزمجتمرشده راشرنوشارزش اهتلرتت ت راشر
نح هتل رایگا رزسافتاه رنیکند .ریك رشوا رنادزول راشر ر
نتمیک ر نت رورهزین رنحدوارزست رنینتشد .ر
شوارصیمترنت زشرستاهتایارورنساقیمتایارشوارنازلریت اار
زش ارکت تهتلرتت ت رزستر و راشرزیارشوارنیتوزمیمرزش ار
ندا ی ر و ر اوا رکت تهتل رتت ت رن رنتهی رحیوزمت رور
کت تهتلرایگارتت ت رشزرن رصوش رنساقیمرنا وشارکنیم .رزیار
شوا رز رپاسشنتن هت رنازل رجمع وشل رازاههتل رنانوط رن ر
صیمترنت زشرورمایدرور اوارکت تهتلرتت ت رزسافتاهرنیکند .ر
شوا رزش اگذزشل رنشاوط ر) 1(CVMریکی رز رنادزولتایار
شویکااهتل رغیا رنت زشل رزش اگذزشل رزست .رزجازل رCVMر
ن زیجتا ریك رنت زش ر اری رمیت رازشا رک رتوصیفی رز ر

0
3

Contingent Valution Methodر
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سیتست/توسع رپیشنهتالرک رنارننبعرتت ت رزیارنیگذزشا رشزر
ج ول  -2ثالهایی از م ا
ثال

انواع م ا زیستبو ی

تولی

اهی ،یوه ،غلا

تأ ین آب شیرین

ذمیره و نگه ار آب ،تأ ین آب برا آشا ی ن

الیاف ،سومت و دیگر واد مام

تولی الوار ،چوب سومت ،تورب ،علوف

نابع ژنتیکی

تنظیمی

زیستبو ی تالابها ساحلی
نقش سامتار/کارکرد تالاب

تولی غذا
تولی

زشزئ رنیکندر  .)Kyophilavong, 2011ر

ژنهایی برا

قاو ت ب پاتوژنها گیاهی

گون ها تزیینی

( ثل اهی اکواریوم)

تنظیم کیفیت هوا

ثل گرفتن ذرا گرد و غبار

تنظیم آب و هوا

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

کنترل آلودگی و سم زدایی

حفظ و حذف واد غذ اضافی و آلاین هها

کنترل فرسایش

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

کاهش مطرا طبیعی

کنترل سیل ،حفاظت از ساحل در برابر طوفان( تضعیف یا پراکن گی ا واج ،حائل در
برابر باد)
کنترل گون ها آفا و گرده افشانی

تنظیم بیولوژیکی
یراث فرهنگی
عنو و الهام بخش
فرهنگی

حس کان و تعلقا
احساسا شخصی و رفاه ،بسیار از فرهنگها برا تالاب ارزشها
اعمال ذهبی ماصی در ارتباط با آن دارن

تفریحی

فرصتهایی برا گردشگر و فعالیتها تفریحی

زیبایی شناسی

ویژگیها زیبایی شنامتی تالابها ،ق ردانی از ویژگیها طبیعی

آ وزشی

فرصتهایی برا آ وزش رسمی و غیر رسمی

تنوع زیستی و مران دار
پشتیبانی

عنو دارن و

زیستگاههایی برا گون ها

تشکیل ماک
چرم

ستقر یا گون ها گذرا

نگه ار رسوب و تجمع واد آلی
ذمیره ،بازیابی ،پردازش و کسب ا واد غذ

واد غذ

)Sources: (Barbier, 2013; Merriman & Murata, 2016; Environmental Management Division 2019

روشها ارزشگذار

ختلف

شواهتلرتیاجیحر شکتششیدهر )RP5رنبانیی ر رنیارازاههیتلر
نانییوطرنی رتاجیحییت رز ییازارنییازلرکت ییتییرصتنی ر ییاوارنییتر
ویژگیهتلرنحیط یسایرزست.رزیارتکنیكهیت رنی رنت زشهیتلر
وزصعیرناکیرهساند.رز رجمل رشواهتلرگنجتمدهرشدهراشزیار
شویکاارنیتیوز رزشیتشهرکیاارنی :رصیمتهیتلرنیت زشل رش ایتشر
پیشگیال رصیمتگذزشلرنارنبنتلر ذ رشوارهزینی رسیفارور
ندلست لرنطلونیترتدتا ی.رز رزیارنیا رصیمتهیتلرنیت زشرور
ش اتشرپیشگیازم رمیز رنیتوزمندرتحترشواهیتلرصیمتگیذزشلر
طبق نندلرشومد.
شواهتلرتاجیحرنیت رشدهر )SP7رز رپاسشنتن هتییرنتراصیتر
Revealed preference
Stated preference
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ستماتشنندلشدهرنازلرزساخاززرتاجیحت رز ازاراشرمدیوصر
یییكرتغییییارنعیییاراشریییكرننبییعرطبیعیییریییترویژگیییر
نحیط یسییایرزسییافتاهرنیییکننیید.راشرزصی رشواهییتلرSPر
نیتوزمندراشرطیفرگساااهزلرز ر نین هترن رکتشرگا ا رشیومدر
ورتنهترشواهتییرهساندرک رنیتوزمندرزش اهتلرغیارندا یر
شزرتخمیارنزمندرک رنیتوزمدریكرنؤ ف رصتنی رتوجی رز رTEVر
ک رنازلرنامیرز رننتنعرطبیعیرنتشید.رگزینی هتلرزصیلیراشر
زیارشویکاارعبتشتندرز رزش اگیذزشلرنشیاوطرورنیدلسیت لر
زماخت  .ر
شویکااهتلرصیمتگذزشلرنیترزسیافتاهرز رشویکااهیتییرکی رز ر
صیمتهتلرنشتهدهزلرنت زشرهمرن رعنوز رسنج هتلرنسیاقیمر
زش ارزصادتالریكرمدنترزکوسیسامیر نی رعنیوز رن یتل ر
صیمتهتلرنت زشل رنختشزرپیشیگیازم رهزینی هتلرمسیتشز ر

شماره  ،76بهار 1311

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

زجانت رشده)رورهمرن رعنوز رممتیندهزلرنازلرزش ار کی رنی ر
عنوز رشویکااهتلرنبانیرنارهزین رشنتما رنیشوا)رزسافتاهر
نیکنند رشویکااهتلرصیمتگذزشلریكرطبق نندلرنافیتو ر
هار ندرازشزلرهمپوشتمیرورزشاازک رز رTEVرزشزئ رنیاهند .ر
شویکااهییتلرنبانیییرنییارهزینی رنییازلرزش شییگذزشلرکت تهییترور
مدنت ر یستنحیطی رهزین هتییرشزرک راشرشزنطی رنیترزشزئی ر
کت تهترورمدنت ر یسیترنحیطییرزیجیتا رنییشیوا راشرمظیار
نیگیامدرک رنمکارزسترنساقیمتًرز رنت زشهترنشتهدهرشوا.رز ر
جمل زیارشویکااهترنیتوز رزشتشهرکیاارنی :رهزینی ر اصیترور
هزین هتلرجتیگزینی.رنتزیارحتل ر و زیارشواهیترنازسیتسر
هزین هترزست رنطلونیترشزراصیقتًرزمدز هرگییالرممییکننیدر ور

ننتنازیاراشر تش و رTEVر حتظرممیرشیومد) ریعنییزیاهیتر
شواهتلرننحنیرغیاتقترترهساندرورنتیدرنترزحایتطرزسیافتاهر
شومد.رشویکااهتلرزش شیگذزشلرغییازصادیتال-رنشیوشتیرییتر
نشتشکای-رن رامبتلر گومگیرشک رگییالرتاجیحیت رنییت ر
شدهراشروزحدهتییرغیارز رپولرهساند.زیارزماخیت رمی رصیا تًر
نبانیییرنییارشواهییتلرزش شییگذزشلرزصادییتالرزسییترورمیی ر
شواهتلرغیارزصادتالرنلک رنسا رن رنورو رتدمیمرنبانییر
نارزسافتاهرز رتاکیبیرز رهاراورزستر Wales’ Natura 2000
.)Network, 2015رن ت یرز رشواهیتلرزش شیگذزشلرمیدنت ر
ز یسترنونیرورشویکاار هت اشرجدولر3رزشزئ رشدهرزست .ر

ج ول  -3ثالی از روشها ارزشگذار م ا زیست بو ی و رویکرد آنها

رویکرد روش

ناسبترین روش ارزشگذار

نوع ارزش

نبانیرنارصیمت

M

نبانیرنارهزین

RC

صیمترنت زشل

M

صرفی غیر ستقیم

تتنعرتو ید

P

صرفی/غیر صرفی

تاجیحرنیت شده

CV

ندا یرنساقیمرورغیار
نساقیم

RC

صرفی ستقیم و
غیر ستقیم

نبانیرنارهزین

AC

صرفی و غیر صرفی

عرض آب
تولی
غذا
تنظیم گاز
تنظیمی
تنظیم پسمان

RC
AC

تاجیحرنیت شده

طبق بن

MEA

CV

تاجیحر شکتشرشده ر

TC

تاجیحرنیت رشده

R

م ا زیست بو ی

پشتیبانی
فرهنگی

چرم

واد غذایی

حفظ ماک
تفرج
آ وزش

Mرصیمترنت زش; RCهزین رجتیگزینی ; Pشویکاارتو ید ; CVزش اگذزشلرنشاوط ; ACهزین رزجانت ; TCهزین رسفا ; Rرتدتا ی .ر
) Source: (Briones – Hidrovo et al., 2020ر
ر

مواد و روشها
زگار رطیفروسیعیرز رشویکااهتلرزش اگذزشلرزیجتارشیدهر
زست رزنترزک ار هترنازلرنهبواراشکرنیترز رمیدنت ر یسیتر
نونیرک رنتهیترپیچیدهرورنانوعیرز رمدوصیت رزصادتالرور
زجامتعیرازشمدرطازحیرشدهرزست.راشرزیارنطت ع رنیترنیاوشرور
ناشسییییر5راسیییاوشز عم رزصیییلیراشر نینییی رشویکااهیییتلر
زش اگذزشلرمدنت ر یستنونیرتت ت هترورهم نیارناشسییر
نقت ت رناتبطرنترزش اگذزشلرورنا وشارهزین رهیتلرمسیتش ر

وزشارنارمدنت ر یستنومرتت یت رورنیترزش ییتنیرمقیتطرصیو رور
رعفرشویکااهتلرزش اگذزشلرنوجوا رسعیرشدهرزسیترکی ر
ن ریكرز گولرشزهنمتلرزش اگذزشلرزصادتالریکاتش راستر
یت ییت.رنییدیارصییوش رنییترنییاوشرنقتیسیی زلرز رنقت ییت رور
اساوشز عم هتلرنناخبرناتبطرنترنورو رتحقیی ،رنازحی ر
گتمرن رگتمرنازلرزش اگذزشلرزصادتالرمدنت ر یستنونیرور
نا وشارهزین رمستشز روزشارنارمدنت ر یستنیونیرتت یت هیتر
متشیرز ر عت یتهتلرتوسیع زل اشرهفیترناحلی رزشزئی رشیدهر
زست .ر
18
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ارائه الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی و برآورد هزینه خسارات ...

ر
نتایج
گااام اول رشنتسییتیی رطبق ننییدلرزمییوز رکت تهییترورمییدنت ر ر
یستنونیرناأیارز رپاوژهرنترتأکیدرنارنقتیس رورعرنوجیوارور
پیآنینیرشومدرتأییاراشر ینده رنیاتبطرنیترکیتشنالرزشزرییرور
زکوسیسامهتلروزصعراشرنحدواهرزیاز ر یستنحیطیر عت یتر
ذلشنییطرنییترزسییافتاهرز رنییدلرDPSIRر زش یییتنیرورییعیترور
سیبپذیالرمیدنت ر یسیتنیونیرورمحیوهرشومیدرتغیییاز ر
مدنت رزکوسیسام) ر
تت ت هترتحترتیأییارزییاز رمتشییرز ر عت ییتهیتلرزمسیتمیرور
شویدزاهتلرطبیعیرصازشرنیگیامد :ر
ز رنهمتایارمیاوهتلرنحاکی رنسیاقیمرمتشییر عت ییتهیتلر
زمستمیرزیاگذزشرنارشولرتت ت رنیتوز رن رتغییارکتشنالرزشزریر
تت یت رگسییااارشو رز یزو ر تینییدههیترورتخلیی ر ترییلت رور
پسمتمدرن رتت ت رورنهاهنیاازشلرنییآرز رحیدرتیوز رز رننیتنعر
تت تنیرزشتشهرمموا.رز رمیاونحاک هتلرنساقیمرایگارنییتیوز ر
شوییدزاهتلرطبیعییرزیاگییذزشرشیتن رمشکسیت یرورتغییییاز ر
زصلیمیییر نتمنییدرموسییتمت ر راشیییت)رور...رشزرمییتمرنییاا.رز ر
میاونحاک هتلرغیارنساقیمرمیزرنیتوز رنی رششیدرجمعییتر
زشتشهرمموا.ر ر
نامیرتأییاز رنازلرهاراورزموز رتت ت هتلرمشکیرورسیتحلیر
نشااکرورنامیرزیاز رصا تًرنارشولرتت ت هتلرستحلیرزسیتر
نتمندرپیتندهتلرمتشیرز رموستمت ر راشیترنیارشولرمیدنت ر
زکوسیسییامیرتت ییت )رورننییتنازیارتییأییاز رنییارشولرمییدنت ر
زکوسیسییامیرنافییتو رموزهییدرنییوا ر ییذزرشنتسییتییرمییو ر
زکوسیسامرتت تنیر تت ت هتلرازملیی/رتت ت هیتلرسیتحلی)رور
هییم نیییارورییعیتر ر هاسییترشزنسییارسییتیتهتلزیاز ر/ر
هاسترنومااو)ر ت مرزست .ر
اشرشویکاارمدنت رزکوسیسامی ر حیتظرممیوا رنیدل مییاور
نحاک هت ر شتش روریعیت رپیتنیدرورپتسی ر 6)DPSIRرنیازلر
اشکرنهاارذلمفعیت رپیشینهتارنییشیوا .نیدلرDPSIRرنی ر
ننظوشرتعییارشزهبااهیتلرنیدیایایرکیتهآر سییبپیذیالر
مدنت رزکوسیسامیرن کیتشرنییشوا.ر DPSIRرزنیززشلرنفییدر
نازلرسیتستگذزشلهت رطاحهترورنامتن هترن رننظوشرپیگییالر
Driving force- Pressure-State-Impact-Response
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پتیآراسااسیرن رزصدزنت رنؤیارزستر .)Serrano, 2012
جتیگذزشلر«تأییاگیذزشلرنیارمیدنت رزکوسیسیامر 7)ESراشر
هساۀرناکزلرمیاونحاکی -ر شیتش-روریعیت-رتیأییا-رپتسی ر
)DPSIRرنازلرندیایترنبانیرنارزکوسیسامرپیشنهتارشیدهر
زسترورن رشک گیالر هتش و رDPSIRرننجارشیدهرزسیت.ر
DPSERرزمعطتفپذیالرورنزیتهتلرستمتگازیتم رDPSIRرور
هم نیارصدش رتعییارشتمصهتلرراوشلرنازلرهارسطحرز ر
DPSERرز رجمل رنازلرتضتاهتلرمدنت رزکوسیسیامرشزرازشار
.)Mercado-Garcia et al., 2018ر
شویکاارمدنت رزکوسیسامرنبنتییرشزرنازلرزش یتنیرننت عرزشزئ ر
شدهرتوسطرزکوسیسامرتشکی رنیاهدرورزش اهتلر هیترشزر
تخمیارنی مدر .)ten Brink et al., 2011رطبق ننیدلرزمیوز ر
مدنت رزکوسیسامرتت تنیراشرجدولر1رزشزئ رشدهرزست.
گام دوم رشنتسیتییرنقیتسهیتلر نیتمیرور ضیتییرورمحیوهر
تعییاراستزمدشکتشز رورگاوههتلرذینفعرنانوطرن رهاریكرز ر
زموز رمدنت ر یسترنونی :ر
شناسائی و تعا ل با ذ نفعان و بهرهبرداران تالاب

ذلمفعییت رورنهییاهنییاازشز رتت ییت رناحسییبرمییو رتت ییت رور
ننت ع/کتشکااهت/مدنت رنافتو رموزهندرنوا .رن لتً رز ازالرک ر
نساقیمتًرز رنتهیگیالراشرییكرتت یت رمفیعرنیینامیدرنمکیار
زست رنحدوارن رز ازالرنتشندرک راشرزطیازفرتت یت ر میدگیر
نیکنند.رهیار نیدرتعیدزار ییتالرز رز یازالرکی رز رکیتشکاار
کناالرسیلت راشرتت ت رمفعرنینامدرنمکیارزسیتراشر تصیل ر
اوشتالرز رپتییاراسترتت ت ر مدگیرکنند .ر
ن علتوهرنمکارزسترذلمفعت رورنهاهناازشز رهمراشرنت تراستر
ورهمراشرپتییاراسترتت ت رصیازشرگا ای رنتشیندرن لیتًرنمکیار
زسییترکسییتمیرک ی رز رزش ارپتکسییت لر ریییكرتت ییت رمفییعر ر
نینامدراشرشهاکیر میدگیرکننیدرکی ر تریلت رشزرنی رتت یت ر
تخلی رنیکندراشرحت یک رنمکارزسترکستمیرکی راشرپیتییار
استر مدگیرنیکنندرز رکتشکاارکناالرسییلت رتت یت رسیوار
نبامد .ر
نامیرذلمفعت رورنهاهناازشز رنمکارزسترزصلتًراشرنجیتوش ر
تت ت ر مدگیرمکنند.رزیارزنارن وییژهروصاییرذلمفعیت رننیت عر
ذزتی/وجوالرتت ت رن رتنو ر یسایرورنیازثر اهنگیرشزراشر
مظارنیگیامدرصد رنیکند.رزیارجنب هتلرتت ت رنییتوزمنیدر
Ecosystem Serviceر
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ن رعمومرناامرورز ازارنیشاالرسوارناستمند .ر
ننتنازیارشنتمترگاوهرهدفرذلمفعت رورنهاهناازشز رننیت عر/ر
کتشکااهییت/رمییدنت رهییارتت ییتنیرکیی رنیییموزهیییدر رشزر
زش اگییذزشلریییترنییا وشارمسییتش رکنییید رزهمیییترازشار
).(Kyophilavong, 2011
شنتسیتییرذلمفعییت ر ن لیتًرجتنعی رنحلییی رنییدیاز رسییتیت ر
ست نت هتلرناامرمهتا راو ت رکشتوش ز رنت شگتمیت رورغییاه)ر
نازلراشکرنهاارستیت رشنتستییرمدنت رکلیدلرزکوسیسیامر
ورکستمیرک رنیتوزمنیدرز ر وزییدر رنهیاهننیدرشیومدرنسییتشر
راوشلرنینتشد.رپسرز رزماخت رمدنت رزکوسیسیامیرنیوشار
مظارنازلرزش اگیذزشل رنیازلراشکرنهایارمحیوهرزسیافتاهرز ر
مدنت رزکوسیسامیرمییت رازشییمرتیترذلمفعیت رشزرشنتسیتییر
ممتییمر) .(Merriman & Murata, 2016ر
محوهرنشتشکترذلمفعت رعتن رنهمیرنازلرتضیمیارپتییدزشلر
زکوسیسامرتت ت رنینتشید.رهیار ی رنقیتسهیتلرزکو وژییكر
گساااهرتارنتشند رزماظیتشرنییشوارکی رطییفروسییعتیالرز ر
ذلمفعتمیرنترظا یتهتلرنخالفرنتر هیتراشرتعتنی رنتشیند.ر
نهماایارنقیتسهتلرنوشارناشسیر حتظرگاوههیتلرذلمفیعر
شتن رنقیتسهتلرنیاز مللی رنلی رزساتمی رنحلی رمتموزشهیتر
ورز ازارمتصرموزهدرنوا.
نحوه غربالگر کالاها و ما ا کلیا

اکوسیساتمها

تالابی با شارکت ذینفعان

اشرگتمرزول رورعیترنوجوارورنحام ر تیراشرتو یدرییترعیدمر
تو یدرزموز رکت تهترورمدنت رزکوسیسام رمدنت رنیترنیشیاایار
زهمیترورمدنت رنترنیشیاایارزحامیتلرکیتهآراشر ینیدهراشر
نحدواهرنوشارنطت ع رنتیدرنشخصرشوا.رر
تعیین قیاسها فضایی و ز انی

شازیطرازشزییهتلرطبیعی رنارعملکااهت ر ازیندهترورمیدنت ر
زکوسیسامیراشرنقیتسهتلرنافتو رتأییارنیگذزشا.راشرمظیار
گا اارنقیتسرننتسبرنازلرزمجتمرپیتیآرورتجزیی رورتحلیی ر
نؤیارز گوهتلرزکو وژیکیر ندسکیپرورمیدنت زکوسیسیامیر
حیتتیرزست.رنسیتشلرز رمدنت رزکوسیسیامی رنتمنیدرتفیاز ر
تو یدرزو ی رورتنظیمرنیکاوکلیمترنشخدتًرنانیوطرنی رسیتیتر
هساندراشحت یک رکناالر استیآ رکناالرسییلت رورتیأنیار
راشرنقیتسر ندسکیپریتر نخیزرنطاحرنیشیومدرورتنظییمر

شماره  ،76بهار 1311

زصلیمراشرزشتبتطرنترتاسیبرکاناراشریكرنقیتسرجهتمیرعمی ر
نیکند.رن رعبتش رکلی رنقیتسرننتسبرنازلرتحلی رمیدنت ر
زکوسیسامیرنیاوزمدرز رطای،رزنعتار ضتییرور نتمیرکی رزشزئی ر
مدنت رنیشاایاروزنساگیرن ر هترشزرازشمید رتعاییفرگیااا.ر
 .)Zarandian, 2015ر
نتر علیرکاا رزش ارمت صر وزیدرنحیط یسایراشراوشههیتلر
نتمیرنشخص رنا هتلر نتمیرنانوطرن رزسامازشر ا یندهتلر
زکو وژیكراشرهیارییكرز رزکوسیسیامهترمییزرنیوشارتجزیی رور
تحلی رصازشرموزهندرگا ت.رن زیارتاتیب رز رنحتسب رزش اهتر
ن رصوش ر حظ زلرورنیازلرییكرنقطیعر نیتمیرکوتیتهرنیازلر
جایت هتلرکنومیرتو یدز رورمدنت رزکوسیسامیرمواازشلر
موزهییدرشیید.رن ی رعبییتش رایگییا رمتپتیییدزشلهتلرنانییوطرن ی ر
ناازشتهتلرکنومیرورپیتنیدهتلر رنیار وزلرننیتنعر یسیتر
نحیطیراشرستلهتلر تیرک رنیتوزمدرنترکتهآرجایت ر وزییدر
زصادتالرنانوطرن رمدنت ر یستنونیرهمازهرنتشد راشرمظیار
گا ا رموزهندرشد.رنیارهمییارزسیتس رمسیبترنی رسینجآر
تغییاز رصتن رپیآرنینیراشرزش ارتو یدز رورمدنت رحتصل ر
نانتسبرنترمایهتلرتنزی رناعتشفرنازلرز ،هتلر نتمیراوشتار
02رتتر402رستل)رزصدزمرن رعم ر ید.ر ذز رنیازلر رنخیآرز ر
زکوسیسامهتییرک راشرنحدواهر عت یترتوسع زلرن رعلتراوشر
ز راسییااسرنتمیید رکماییاراسییاخوارتخایییبرور شییتشر
امت تهتلرزمستمیرنواهرزمد رزسافتاهرز رشویکااهتلر حظی زلر
هییم نییت رنیتوزمییدرصتنلیتهییتلرکییتشناالرازشییا رنتشییدر
.)DOE, 2013ررر
گام سوم کمیرست لرمدنت ر یسترنونیروررزماخت رزمیوز ر
شویکااهییتلرننتسییبرزش ارگییذزشلرنییازلرنییا وشارزش ار
زصادتالرورهزین رمستشز ر یسترنحیطیروزشارنیارمیدنت ر
یسترنونیرنانتسبرنازلرهاریكرز رکت تهترورمدنت ر یستر
نونیرشنتستییرورکمیرشده
اشرجدولر1رزموز رمدنت ر یسترنونیرورنهمتایارشواهتلر
زش اگذزشلرپیشینهتالرنیازلرزمیوز رمیدنت ر یسیتنیونیر
شنتستییرورن رصوش رجدزگتم رنازلرزکوسیسیامرتت یتنیرزشزئی ر
شدهرزست.رنازلرزش اگذزشلرزصادتالرهارمدنت ر رشوشیر
ک رنیشیاارننتسیبرزسیترنتییدرشنتسیتییرورزسیافتاهرشیوا.
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ثال

مدنت رتو یدل

تو یدرغذزر نحدو ت رکشتوش ل ن رحبونت ر
نیوه رسبزیجت رصتشچ رصیدرنتهی رزنزلرپاوشلرور
نحدو ت رازنی) ر
تأنیار رشیایارنازلرندافرمتمگیر ر
شتنید رشسترورشو)
تأنیار رشیایارنازلرندافر نیتشل ر
نوزارمتمر گیتهت رمیززش رعلو رز وزش رشا رتوش ر) ر

ننتنعرازشویی ر
ر

ننتنعرژمایکی ر

کناالر استیآ رحفظرمتکرورشوزمت /
توز ورحفظرشسو

تنظیمرجایت ر رورکناالرسی ر

مدنت رتنظیمی

تدفی رورنهبوارکیفیتر ر کناالر واگی رور
حذفر تیندههت) ر
تنظیمر رورهوزر جهتمی رننطق زلرورنحلی)ر
حفظرانت/رنتشمدگی) ر
تنظیمرگت هتلرزتمسفالر تاسیبرکانا ورزماشتشر
زکسیژ ) ر
تغذی ر ر یا نینی ر
حفظرمتک ر
تنظیمرزمالتلرورمطاز رطبیعیر حفتظترز ر
طو ت هتلرستحلی رتوز ر رورپیشگیالرز رسی ) ر
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ثال
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رصیمتگذزشلرنارنبنتلر ذ ررشوارنهاهروشلریترتتنعرتو ید ررشوارپاوژهرستی زل ر-رنختشزرپیشگیازم /رتدز عی

ر

کناالرنیو وژیکیر رجنگ رن رعنوز ر یساگتهیر
نازلرکناالرطبیعیرگیتهت رورجتموشز رک رن ر
عنوز رکناالهتلرطبیعیرشکتش یت رورزمگ هتر
عم رنیکند رزست) ر
تفایحیرورطبیعترگاالر اصتهتلرگااشگالر
نحلیرور)..

اهنگرورهنار نعمتشل رزش اهتلرتتشیخی) ر

زش اهتلرنعنول ر
مدنت ر اهنگی
-ر عت یتهتلرعلمیرتحقیقتتیرورزنو شی ر

زش ار یبتییرشنتسی ر

زش اهتلرزماخت روجوالرورنیازیی ر

تأنیارورحفظر یساگتهرنازلرگیتهت رور
جتموشز /حفظرتنو ر یسای
مدنت رپشایبت رحیت رور
یساگتهی

تشکی رمتکر ذمیاهرنوزار ی) ر
ام رنوزارنغذل ر
حفظرتنو رژمایکیر رظا یترپشایبتمیرز رتنو ر
یسایرنت ترتوسطرتعدزارگوم هتییرک رتنو ر
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ثال

ژمایکیرنت تتالرز رایگارگوم هترازشمد رحفظرذمتیار
ژمی) ر
حفظر ام رحیت رگوم هتلرنهتجار شتن ر
مدنترمازم رازشلرنازلرگوم هتلرنتهیرنترزش ار
تجتشل) ر
تو یدرزو ی ر

رزش اگذزشلرنشاوط ررشویکاارتتنعرتو ید-رشوارنهاهروشلریترتتنعرتو ید ر

Wondie, 2018; Gunderson et al., 2016; Barbier, 2019; Zhou et al., 2020; Thapa et al., 2020; Baral etر;Sources: (Gómez- Baggethun et al., 2019
GEF, 2019; https://foresteurope.org/), Environmentalر;al., 2016; Li et al., 2020; Qian & Linfei, 2012; Souza et al., 2014; Demirbugan , 2019
. 2019رManagement Division

ک رt2رESVر ا تشر نایکت/رهکاتش/رسیتل)ر=رزش ارنیا وشارشیدهر
مدنت رزکوسیسامراشرستلرزمیا روررt1رESVرر ا یتشر نایکیت/ر
هکاتش/رستل)ر=رزش ارنیا وشارشیدهرمیدنت رزکوسیسیامراشر
ستلرصب .رزش اهتلرن بتررحتکیرز رز ززیآراشرESVSرزستر
اشرنقتن رزش اهتلرننفیرا ت ترنارکتهآراشرESVSرزست.ر
تخمیارزش اهتلرمیدنت رزشزئی رشیدهرتوسیطرکتشکااهیتلر
ننحدارنی یاارزکوسیسیامرراشرنحیدواهرنیوشارنطت عی رنیتر
زسافتاهرز رنعتا رذی ر )3رندسترنی ید :ر

گام چهارم ررنا وشارزش ارزصادیتالرمیدنت ر یسیتنیونیر
9)ESVاشرورعیترنوجواروراشرورعیتر تییرنیترزسیافتاهرز ر
شویکاارزماقتلرننفعت
اشرصییوش رزسییافتاهرز رشویکییاارزماقییتلرننفعییت رنیتییوز رز ر
رازیبرزش ارکتساتمززرورهمکتشز ر )0241روریترالرگیاو رور
همکتشز ر  )0202رنازلرتخمیارزش اهیتلرمیدنت ر یسیتر
نونیر )ESVsرهارطبقی رز رکیتشنالرزشزریی/رپوشیآر نییا
)LULCرز رنعتا ر )4رنیتوزمدرنحتسب رشوا .ر
زش ارک رمدنت رزکوسیسامراشرنحدواهرنوشارنطت ع رنیازلر
ستلهتلرندرمظارنتررا رکاا رنسیتحترمیو ررنشیخصراشر
رازیبرتعدی رشدهرزش ارمدنت رزکوسیسامرک رز رریازیبر
و میرمدنت رزکوسیسامرهارهکاتشرز رهارنیومرزساخاززرشدهر
زست رنحتسب رنیشوا.رESVرنازلراوشههتلر نیتمیرنخالیفر
نازلرهارمو رکتشنالرزشزریرورکتشکاارمدنت رزکوسیسیامراشر
نحدواهرنوشارنطت ع رن رشاحر یارنحتسب رنیگااار نعتا ی ر
.)4ر ر

 )3ر
ر
ESVfرزش ارنییا وشارشییدهرمییدنت رزکوسیسییامرکییتشکاار fر
 Akر=رنستحتر هکاتش)رورVCfkر=ررایبرزش ار ا تشر نایکیت/ر
هکاتش/ستل)رنازلرطبق ر kرز LULCر).(Msofe et al., 2020ر
زش ارزصادتالرزش اهتلرزکوسیسامرشزرنیتیوز رزییارگومی ر
ناشسیرکاا :ر
 )1ر
رر EV=si*piر
اشرزیارنعتا رsiرنقدزشرعار رورpiرصیمترنانوطرنی ر«صیمیتر
سییتی زل»رنییازلرمییدنت رزکوسیسییامرزسییت.رنجمییو رزش ار
زصادتالرمیدنت رزکوسیسیامزیارگومی رنحتسیب رنییشیوار
):(Demirbugan, 2019ر ر
 )5ر
ر
گام پنجم رنا وشارتغییاز راشرنستحتر 42)LULCرور یستر

 )4ر
ر
= ESVرتخمیییییارزش ارکییی رمییییدنت رزکوسیسییییام ر
= Akرنستحتر هکاتش)رورVCkر=ررایبرزش ارنازلر یستنومر
نوشارمظار ا تشر نایکت/رهکاتش/رستل)رنی رعنیوز رن یتلرنیازلر
مو kرز ر.LULCراشصدرتغییاز راشرESVSرنیارسیتلهیترنیار
پتی رنعتا رذی ر )0رنحتسب رنیشوا.ر
)0ررررررر
ر

ر
Ecosystem Service Value

77

9

نومهتلرنانوط رمتشیرز ر عت ییترتوسیع زلرورنی رامبیتلر ر
تغییاز راشرزش اهتلرزصادیتالرمیدنت ر یسیترنیونیرراشرر
نحدواهرزیار عت یترتوسع زل ر
یکیرز رشزیجتایارشواهتلرنا وشارنیزز رمسیتشز روزشاهرنی ر
 Land use/ land coverر

42
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عار رشدهرصب ر )bرورنعدر )aرز رزحدزثر عت یترتوسع زلرنیار
حسبرا تش/ستلرزست.زیارزنار قطراشرنوزشالرزعمتل رنیشوار
ک ی ریییكرتغییییارکییتشنالرزشزریییرنسییاقیمتًراشگیییار عت یییتر
توسع زلرنتشدر .)Briones–Hidrovo et al., 2020ر ر

زکوسیسامهت رپتیآرنیزز رتغیییارمیدنت رزکوسیسیامیراشر
طولراوشههتلر نتمیرنشخصرزست.رندیارتاتیب رنترزسیافتاهر
ز رنقتیس رتغییاز رشولرازاهراشرزکوسیسیامهیتراشرهاییكرز ر
هتراشراوشههتلرنخالف رنیتوز رنییزز رمسیتشز روزشاهرشزر
نا وشارمموا.ر ر
تغییاز راشرزش اهتل رمدنت رزکوسیسامر (ESVرشزرنتزیجیتار
زشتبتطرنیارتغییاز رکتشنالرزشزریرورزش ییتنی ESVرنیتیوز ر
زش یتنیرمموار .)Xiao et al., 2018ر ر
ز رشتمصرپویتییرنازلرنحتسب رنیزز رتغیییارپوشیآر نییار
زسییافتاهرنیییگییااا.زیارشییتمصرن ی رصییوش ر یییارنحتسییب ر
نیگااا :ر

تحلیل تضاد بین نافع ناشی از فعالیات توساع ا و
مسارا وارد بر ارزشها م ا اکوسیستم
مستش روزشارنارزش ارمدنت رزکوسیسامی رن رکتهآرزش ار
مدنترزکوسیسامرن را ی ر عت یترتوسیع زلراشرنقتیسی رنیتر
زش ارمدنترزکوسیسامیرزو ی راشرسیتلرنبیدزرزشیتشهرازشا.ر
شومدرنحتسب ر رن رشاحر یارزست:ر ر
-ESViستلرنبدأر:ESVر ESVilossر
 )9ر
ک راشر ؛ر ر
ESV lossرز راسترش اارزش ارمدنترزکوسیسامیرمتشییرز ر
عت یترتوسع زلرزسیت ر iرزشیتشهرازشارنیارسیتل  ESVپتیی ر
زش ارنبدزرمدنترزکوسیسامیرزسترورESViرزش ارمیدنتر
زکوسیسامیرمستش رایدهرزست.رر .)Dawen et al., 2018

 )7ر
ر
کی راشر رKرشیتمصرپوییتیی رر Uaو Ubرنسیتحترپوشیآر
زشزریراشرزنادزرورزماهتلراوشههتلرنیوشارنطت عی ررورTرتعیدزار
ست هتلرنیوشارناشسییرزسیتر 2018ر)Dawen et al.,رییترنی ر
عبتشتیرتغییاز ر ضیتییر نیتمیرLULCرنیتر انیولر ییارمییزر
زش یتنیرنیشوا:ر ر
 )6ر
ر

گام هفتم رزماخت رمایرتنزی رننتسب ر

ر
ررتغییییاراشرنسییتحترمییو رkررز ر LULCر
LULCendررورLULCstartررن رتاتیبرنستحترمیو رkررز رLULCرر
اشرسیت هتلرگذشیا رور علییرنینتشیدر Sannigrahi et al.,
 .)2021ر
گام ششم رنا وشارتغییاز راشرزش اهتلرزصادتالرمیدنت ر
یسترنونی)زش یتنیرهزین رمستشز ر یسترنحیطی( ر
پسرز راسایتنیرن رنا وشاهتلرحتصل رنتیدرزش ییتنیرپوییتییرز ر
زیارتخایبرزکوسیسیامرنیارعاری رمیدنت ر یسیترنیونیرور
سیبهتلرزصادتالرحتصل رزمجیتمرازا.رنیازلرندسیتر وشا ر
یكرمایج رمت ص رنیارزسیتسرتیوز رمیدنت رزکوسیسیامیر
نحتسب رذی رزمجتمرنیشوا .ر
 )7ر
 ESA=ΔESn=∑ESa −∑ESbر
اشرزیار انول رΔESnرزش ارمت صرمدنت رزکوسیسیامیرنیار
حسبرا تش/ستلرورESرزش ارک رتمتمرمدنت رزکوسیسیامیر

نتر علیرکاا رزش ارمت صر وزیدرنحیطر یسایراشراوشههتلر
نتمیرنشخص رنا هتلر نتمیرنانوطرن رزسامازشر ا یندهتلر
زکو وژیكراشرهیارییكرز رزکوسیسیامهترمییزرنیوشارتجزیی رور
تحلی رصازشرموزهندرگا ت.رسنجآرتغییاز رصتن رپیآرنینیر
اشرزش ارتو یدز رورمیدنت رحتصیل رنانتسیبرنیترمایهیتلر
تنزی رناعتشفرنازلرز ،هتلر نتمیراوشتار 02رتتر402رسیتل)ر
صوش رپیذیاا.ر .)DOE,2013راشرصیوش رمبیوارمیایرتنزیی ر
زجامتعیرورنترتوج رن رموستمت رکماارمیایرسیوارتسیهیلت رور
سوارساااههتلرنلندند راشرنخآرکشتوش ل رنیتوز رنیازلر
تنزی رزش اهترطیرستلر تی رنیتمگیارنانوطرنی رسیتلهیتلر
گذشا رزیاراورمایرن رعنوز رمایرتنزی رندمظارصازشرگیاا.راشر
صوش رنوجوارمبوا رمایرتنزی رزجامتعی رز رمایرنهاهروزصعیر
نخآرکشتوش لرورننتنعرطبیعیرنیتوز رزسافتاهرمموا.رجهتر
زساخاززرمایرنهاهروزصعیزیارنخآ رز رنیتمگیارسیوارسیاااهر
گذزشلرنلندند رشسمیرگززشارشدهرتوسیطرنتمیكرناکیزلر
ننهتلرناوسطرمایرتوشمرنخیآرکشیتوش لرورننیتنعرطبیعییر
نییتوزمیدرزسیافتاهرشیوار Montazer Hojat & Mansouri,
.)2016رنازلرنحتسب رمایرتنزی ر ت مرن رذکارزسترنیتوز رز ر
17
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ارائه الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی و برآورد هزینه خسارات ...

نیتمگیارنانوطرن رستلهتلرگذشا رمیایرسیوارتسیهیلت راشر
عقوارنبتا ی زل راشرنخیآرکشیتوش ل رنییتمگیارنانیوطرنی ر ر
ستلهیتلرگذشیا رمیایرسیوارسیاااههیتلرسیانتی گیذزشلر
نلندند راشرنخآرکشتوش لرورنیتمگیارنانوطرن رستلهیتلر
گذشا رمایرتوشمراشرنخآرکشیتوش لرورننیتنعرطبیعییرمیایر
تنزی رشزرنا وشارمموار .)CBI, 2015ر ر
حییدزک ارمییایرتنزییی رزجامییتعیرنییوشارکییتشنااراشرنسییتئ ر
زش اگییذزشلرازشزئیییهییتلرنحیط یسییای رزش یییتنیرمسییتش ر
نحیط یسییایرپییاوژههییتلرتوسییع زل رورهمچنیییارزش یییتنیر
زصادتالرطاحهتلرسانتی گذزشلراشرحیو ههیتلرنیاتبطرنیتر
ننتنعرطبیعیرورنحیطر یسترکشوش رحدزک ارمیایر5راشصیدر
توصی رنیشوار  .)Nazari, 2020ر
ارزشگذار اقتصاد و برآورد هزینا ها مساارا
وارده بر م ا اکوسیساتم تالااب (از دسات رفاتن
ارزش م ا

زیست بو ی) ناشی از فعالیت توسع ا

در اکوسیستمتالابی با استفاده از روش انتقال نفعت
ت مرن رذکارزسیتراشرصیوشتیکی ر نیت رکیت یرنیازلرزمجیتمر
نطت عت رنا وشارزش ارزصادتالرهزین هتلرمستشز روزشاهرنار
نحیییط یسییتراشرزمایییتشرمبتشیید رنیتییوز رز رشوارزماقییتلر
ننفعترنیترزسیافتاهرز رنییتمگیارزش اهیتلرزسیاتمدزشارشیدهر
مدنت ر یسترنیونیراشرهیارنییومر پتیگیتهرازاهزل ر ESVD
)2020رزسافتاهرمموا.رنیازلرنیا وشارهزینی هتلرESرنیوزشارور
مکت رزشزئ رشدهراشرذی رصتن رتوج رنینتشد:ر ر
نازلرنحتسب رهزین هتلرESرهارنیوم رنترزسافتاهرشوارزماقتلر
زش ا/رننفعت رنیتوز رزش اهتلرمدنت رزکوسیسامیرشزرز رر
پتیگییییتهرازاهزلر  )ESVD, 2020رر) (TEEB , 2010ر
)Costanza et al., 2014رورییتر )De Groot et al., 2012ر
زمذرمموا .ر
اشر نییت رزسییافتاهرز رشوارزماقییتلرننفعییت رزماخییت رماییتیجر
نطت عییت رنییاتبطرنسیییتشرنهییمرزسییت.رنییازلرتخمیییارزش ار
زصادییتالرکت تهییترورمییدنت رزکوسیسییامیرز رشوارزماقییتلر
ننفعت رنازلرنامیرزش اهتراشرنحدواهرنطت عتتیرن رعنیوز ر
ن تلرزش اهتلرنانوطرن رمدنت رزکوسیسامیرکتشنالهیتلر
زطازفرستیتر عت یترتوسیع زلرنتمنیدرتت یت هیتلرسیتحلی ر
ازملی رناتعرورجنگ هتلرنعادلرورحیتشهزلر)رز رزش اهیتلر
نا وشارشیدهراشرپتیگیتهرزش اگیذزشلر)(TEEB , 2010ر De
77

)Groot et al., 2012روریتر 44)ESVD, 2020رورنازلرمدنت ر
زکوسیسامیرنانیوطرنی رزشزرییرکشیتوش لرپیازنیو رسیتیتر
عت ییییترتوسیییع زلرز رزش اهیییتلرزشزئییی رشیییدهراشرشوار
)Costanza et al., 2014ریییتر )ESVD, 2020رنیییتییوز ر
زسافتاهرمموا.رنتر نکتشگیالرزش اهیتلرزصادیتالرنوجیواراشر
پتیگییتهرزطلتعییتتیرزصادییتارزکوسیسییامهییترورتنییو ر یسییای40ر
)TEEB, 2010رورییتر )ESVD, 2020رنیترتوجی رنی رشیازیطر
زکو وژیكرکشوش رز رزیارپتیگتهرنیتیوز رزش ارحیدزصلیرشزراشر
نت هر نتمیریكست رنازلرکشوشرتعدی رمموا.راشرصوشتیک ررز ر
ازاههیتلرپتیگتههیتلرصیدیمیتارز ر )ESVD, 2020رزسیافتاهر
شوا رنتیدرزش اهتلرنانوط رن رشو رشوا.رز رناجع ر
)http://stats.areppim.com/calc/calcusdlrxdeflator.phpر
زش اهتلرنارحسبرا تشرنیتوزمدرن رشو رشوا .ر
اشر ما رنارزستسرنستحترزکوسیسامهتلرنیوشارمظیارتحیتر
تییتییارمتشیییرز ر عت یییترتوسییع زلروررییا ر راشرنیییتمگیار
زش اهت/رهزین هتلرمدنت رزکوسیسامیرهارنییوم رنیتیوز ر
نیزز رزش ارزصادتالرک رز راسترش ا رنترن رعبتشتیرهزینی ر
مستشز ر یسترنحیطیرک رشزرنا وشارمموا.ر ر
نیییازلر حیییتظرممیییوا رسیییهمرزش ارزصادیییتالرکییی راشر
زکوسیسییامهتلرذلشنییطرز رتو یییدرمتمییت صرازملیییرکشییوشر
نیتییوز رن ی ر نییتشرتو یییدرمتمییت صرازملیییرکشییوشرز رنخییآر
ممتگاهتلرزصادتالرنتمكرناکزلروریترگززشارملتص رتحو ت ر
زصادتالرکشوشراشرستیترنتمكرناکزلرنازجع رمموارورسیهمر
زش ارزصادییتالرز راسییترش ای راشرنحییدواهرنطت عییتتیرشزرز ر
تو یدرمتمت صرازملیرکشوشرنا وشارمموا.رر
نعتالرشیت یریكرا تشرنترزش رمیمیتییر022222رشییتلراشرمظیار
گا ا رشدهرزست.ر .)IPRC, 2020ر
اشرجدولر5ررازیبرزش اهتلرزساتمدزشارشدهرمدنت ر یستر
نونیراشرهارنییومر) (De Groot et al., 2020رنیترزسیافتاهرز ر
پتیگتهرازاهزلر  )ESVD, 2020رورنترزسیافتاهرز ر انیولر )42ر
نازلرزیاز رتعدی رگاایدهرزست.ر ر
نا وشارزش اهتلرتعدی رشیدهرمیدنت رزکوسیسیامیرنیازلر
کشوشزیاز راشرهارنیومرورنارزسیتسرا یتشرمیمیتییر ر022222ر
شیتل)راشرجدولر )7رزشزئ رشدهرزست .ر
Ecosystem services Valuation Database
The Economics of Ecosystems and Biodiversity
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ر

:رکشآراش ندلرتمتی رن رپاازمترمهتییرزست.ر ر
:WTPPSرتمتی رن رپاازمتراشرستیترهدفر نقدد)ر کشوشلر
ک اشر رزش ارنیموزهدرزسافتاهرشوا).ر ر
:WTPSSرتمتی رن رپاازمتراشرسیتیترنیوشارنطت عی ر نبیدز)ر
کشوشلرک رزش اهتلرنناق رشدهرن رصوش رزصلیرنحتسب ر
شدهرورزماقتلرازاهرنیشوا) .ر
GDPPSرور:GDPSSرسازم رGDPراشرا تشرPPP43رن رتاتییبراشر
ستیترهدفر نقدید)رورسیتیترنیوشارنطت عی ر نبیدز)رزسیتر
 .) Figueroa &Pasten, 2011ر
ت مرن رذکارزسترمسبترسازم ر GDPزیاز رن رناوسطرجهتمیر
و رکشآراش ندلرتمتی رن رپاازمترز رشتمصهتلرزصادتالر
))GDP per capita, PPP (current international $رسیتیتر
نتمییكرجهییتمیر))Data.worldbank.org/indicatorرنییا وشار
گاایدهرزست.ر

GDP per capita in PPP (Purchasing Power Parity ) dollars

ج ول  -5یانگین ارزشها تع یل ش ه م ا اکوسیستمی
برا کشورایران در هر بیوم (دلار /هکتار  /سال سطح قیمت )2222

تالابها داملی

انگرو

 5439/0ر
 4717/3ر
 4133/5ر
 54/4ر
2ر
2ر
 09ر
 406/7ر
 4435/0ر
 3422/7ر
 4614/0ر
2ر
2ر
2ر
2ر

 5601/6ر
 7915/1ر
 3697/2ر
2ر
2ر
2ر
 4406/7ر
 4116/0ر
 4115/5ر
 4916/1ر
 3167/1ر
 3126/1ر
 1650/3ر
2ر
2ر

غذز ر
ر
نوزارمتم ر
ننتنعرژمایکی ر
ننتنعرازشویی ر
ننتنعر ینای ر
تنظیمرکیفیترهوز ر
تنظیمر رورهوز ر
تعدی رشویدزاهتلرشدید ر
تنظیمرجایت هتلر نی ر
پت تیآرپسمتمد ر
جلوگیالرز ر استیآ ر
حتصلخیزلرمتک ر
گااهز شتمی ر
کناالرنیو وژیکی ر

 4726/1ر

 4143/4ر

حفظر ام هتلرحیت
نهتجا رگوم هت

 0902/6ر
 14/7ر
 0076ر
 96/0ر
 2/9ر
 420/3ر
 9699/1ر

 5773/3ر
 071/6ر
 3604ر
 3445/3ر
2ر
 4046/9ر
 4709ر

 3401015ر

 5354114ر

حفظرتنو رژمایکی ر
زطلتعت ر یبتییرشنتسی ر
اصتهتلرتفایحیرورگااشگال ر
اهنگ رهنارورنعمتشل ر
تجتش رنعنول ر
زطلتعت رنازلرتوسع رشنتمای ر
زش اهتلرنیازییروروجوال ر
جمعرزش ارمدنت رزکوسیسامیر
اشرهارهکاتشرنارحسبرا تشر /نایکت ر
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ج ول  -6یانگین ارزشها تع یل ش ه م ا اکوسیستمی برا کشورایران در هر بیوم ( یلیون ریال /هکتار  /سال سطح قیمت )2222
و بر اساس نرخ دلار نیمایی  222222ریال
تالابها داملی

انگرو

122133331203

114444223401

غذا

32465325302

113423633402

آب

23612332101

15422262103

واد مام

1222124604

2

نابع ژنتیکی

2

2

نابع دارویی

2

2

نابع زینتی

514543404

22551214304

تنظیم کیفیت هوا

2556311102

23443123604

تنظیم آب و هوا

22124433204

23424211301

تع یل روی ادها ش ی

62211226401

33443165203

تنظیم جریانها آبی

34323115605

64523233403

پالایش پسمان

2

63141555102

جلوگیر از فرسایش

2

45245214401

حاصلخیز ماک

2

2

گردهافشانی

2

2

کنترل بیولوژیکی

32141646205

23261242203

53414625104

113266154204

حفظ تنوع ژنتیکی

335225106

5643161403

اطلاعا زیبایی شناسی

45342144504

14422266502

فرصتها تفریحی و گردشگر

1443116401

66326652606

فرهنگ ،هنر و عمار

حفظ چرم ها حیا

تجارب عنو

11245401

2

2245444303

24351343201

145433141202

36514453204

624352644204

1212231336305

جمع ارزش م ا اکوسیستمی در هر هکتار بر حسب ریال

6243051

12122031

بر حسب یلیون ریال

اطلاعا برا توسع شنامتی
ارزشها

بحث ر
مظارن ر گتهیرمتکت ی رسیتسیتگیذزشز رنامتنی شیزز رورسیتیار
ذلمفعت رمسبترنی رزش ارننفعیتهیتلرزشزئی رشیدهرتوسیطر
تت ت هت رنسیتشلرز رزیارننتنعرحیتتیرورزش شیمندراشرنعیا ر
شیسكرتخایبرورتبدی رن رسیتیارکیتشنالهیتلرزشزرییرصیازشر
گا ا زمد.ر ر
زش اگذزشلرزصادتالرننتنعرنحیط یسایرسیتستگیذزشز رور
نامتن شیزز رشزراشرزنارنامتن شیزلرورتدمیمگیالرجهترنهیاهر
ناازشلرنطلو رورپتیدزشرزیارننتنعرکمیكرنیممتیید.رزش ییتنیر
زش ارمدنت رزکوسیسامیرنیتوزمدرن رندیاز رکمكرکندرتتر
92

هاجر گون ها

یراثی و وجود

سانتی گیذزشلهیترشزرنیازلرپیشیگیالرورییترجبیاز رممیوا ر
مستش روزشاهرن رمدنت رورکتشکااهتلرتت ت رتوسع راهنیدرور
میزراشرجهترندیایت رحفظرورزحیتءرتت ت هت رزسیاازتژلهیتلر
حفتظایرنهین رتدویارممتیند.رماتیجرزیارنطت ع رزنیززشرنهمییر
نازلرسیتستگذزشز رورذلرمفعت راشرطولرتدویارنامتنی هتلر
ندیایایرنازلرپتیدزشلرتت ت رزست.رنی طیوشرملتصی رزش ییتنیر
مدنت رزکوسیسامیر )ESAرتحترایدگتهرزش اگذزشلرپو یر
مدنت رزکوسیسامیرا تش/ستل) راشرصت بریكرشویکاارزصادتار
نومشنتمایرزمجتمرنیشوا.رزش ییتنیرنی رپینجرناحلی رتقسییمر
نیشیوا:رزو یتً رهاصیدشرنمکیارنتشیدرنتییدرمیدنت رنززییترور ر
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ذلمفعت رشنتستییرورزماخت رشومد.ریتمیتً رازنن رزش اگیذزشلر
مدنت رزکوسیسامیرنتیدرتعییارشوا.رن عنوز رن تلراشرنوشار
زش یتنیرسیسامهتل رنا نی رن را ی رتأییار هتراشر نیدیار
نقیتس رم رتنهترمدنت رزکوسیسامیرنتیدراشرنقیتسرمیاوگتهر
نازلرزش اگذزشلراشرمظارگا ا رشوا رنلکی رنتییدرنیوزشالرشزر
ک راشرپتییاراسترحور ر نخیزرنمکارزسترتحترتأییارصازشر
نگیامدرمیزراشرمظارگا ت.رن رزییارتاتییبرنتییدرنا هیتلرهیار
نقیتسرنشخصرشوا .رهار نت رنمکارنتشد رنتییدرنیازلرهیار
مو رسیسامرایگا ریكرتحلی رنقیتسرزمجتمرشوارتترنشیخصر
شوار رمو رمدنترزکوسیسامیروراشرکجترزشزئ رنیشوا .راشر
ناحل رسوم رشنتستییرمو رزکوسیسامرنوشارمیت رزستر تت ت -
هییتلرازملییی رسییتحلی)رورهمچنیییارورییعیتر ر هاسییتر
شزنسارستیتهتلزیاز ر/ر هاسترنومااو)ر ت مرزست .رزییارزنیار
ن راصترمایتیجرمهیتییرکمیكرموزهیدرکیاا .ر هیتشم رز رنییار
شواهتلرپیو یرشزییجررنیازلرزش اگیذزشلرهیارمیدنت ر ر
شوشیرک رنیشاارننتسبرزسترنتیدرشنتستییرورزسافتاهرشوا .ر
اشرپتیت رنیتوز رنیزز رتخایبرورزش ارز راسترش ا رهایكر
ز رمدنت ر یسترنونیرشزرن رشک رکمیرشیت یرنا وشا مموا رور
نتریکدیگارنقتیس رمموا.رننتنازیارزیارزنکت رنهیترنیشوارکی ر
نیشاایارورکماایارمستش رن رزموز رمدنت رزکوسیسامیرشزر
اشرزیارر عت ییترتوسیع زلرتعیییارممیوا.رتاکیبییرز رهیاراور
شویکاارزعمتلرزسیاتمدزشاهتلر یسیتنحیطییرنیترزسیافتاهرز ر
تکنو وژلهتلرمتصرورشویکاارزسافتاهرز رزنززشهتلرزصادیتالر
ورتعییارنت یت هتلرزصلتحیرنازلرجباز رمسیتشز روزشاهرنیار
نحیط یسترورییترازملییرممیوا رزییاز رمیتشجیرمتشییرز ر
عت یترتوسع زلراشرنحدواهرنوشارنطت ع رتجویزرگااا.رنازلر
زش اگیذزشلرزصادییتالرتت یت یشینهتارنیشییوارز رشویکییاار
میدنت رزکوسیسیامیرزسیافتاهرشییوا.رنیترعنتییترنی زیاکی ر
نعیشترجوزنیعرنحلییروزنسیا رنی رتت یت رنینتشید.ر یذزراشر
مظاگییا اارذلمفعییت رورنهاهنییاازشز رتت ییت اشرنطت عییت ر
زش اگذزشلرتت ت رزنالرراوشلرنینتشد .ر قیدز رشنتسیتییر
ننتسییبرذلمفعییت رنانییوطرن ی رهییاریییكرز رزمییوز رمییدنت ر
زکوسیسامیرز رایگار یت آهیتلرنانیوطرنی رنیا وشارزش ار
زصادتالرنینتشد.رنا هتلر ضیتییرور نیتمیرزکوسیسیامهتلر
تت تنیرتعایفرشیوا .نی کیتشگیالرورنیونیسیت لرزش اهیتلر
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زصادتالرنوجواراشرحو هرتت ت هتراشرپتیگتهرزطلتعتتیرزصادیتار
زکوسیسامهترورتنیو ر یسیای )ESVD, 2020رنیترتوجی رنی ر
شییازیطرزکو ییوژیکیرکشییوش رز رزیییارپتیگییتهرنیییتییوز رزش ار
حدزصلیرشزراشرنت هر نتمیریكست رنازلرکشوشرتعدی رمموا.
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A Guiding Model for Economic Valuation and Estimation of
Environmental Damage Costs To the Iranian Wetland
Ecosystem Services
Jalil BadamFirooz 1* Roya Mousazadeh1
1*- Research Group of Environmental Economics, Research Center for Environment and
Sustainable Development, RCESD, Department of Environment, Tehran, Iran.

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.
Key words: A Guiding Model, Economic Valuation, Damage Costs, Environmental
Services, Wetlands, Iran.
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