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 معرفی چارچوبی برای بکارگیری رهیافت خدمات اکوسیستمی 

 در مدیریت منابع آب  
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، تهران ،زیستمحیطتوسعه پایدار، سازمان حفاظت  زیست وپژوهشکده محیط ،زیستگروه ارزیابی و مخاطرات محیط -*1

 ایران
 

 
 

 چکیده
های حفاظت ایجاد پیوند بین انسان و طبیعت و تحلیل برنامهتواند رویکرد ارزشمندی را برای مفهوم خدمات اکوسیستمی می

ستم سی های طبیعی ارائه نماید. علیرغم توجه فزاینده به این مفهوم، کاربرد عملی آن در مدیریت کاربری زمین و و احیای اکو

رور و تحلیل ادبیات هایی مواجه اسبببت. در این معالعه با مهای مناسبببا با شال منابع آب به دلیل فقدان تعاریف و روش

گذاری اقتصببادی خدمات اکوسببیسببتمی مرتبد با مدیریت منابع ارزش علمی موجود، یک شارشوب مفهومی برای ارزیابی و

ویژه در این شارشوب شگونگی تحلیل ارتباطات میان فشببارهای انسببانی، و ببعیت آبی مورد پیشببنهاد قرارگرفته اسببت. به

های پایداری شنین فهرستی از انواع شاخصهای آبی موردتوجه است. همدر نظام اکولوژیکی و تدارک خدمات اکوسیستمی

تواند در ها که میو کارایی خدمات آبی اکوسببیسببتم با ت کید بر ظرفیت تدارک خدمات، جریان خدمات و منافع اجتماعی آن

سنج  تغییرات آن ست. درتعیین کمیت خدمات موردنظر و  شده ا شود، ارائه  ستفاده  سه دو رویکرد  ها ا پایان  من مقای

ستمی حو ه سی سوم مدیریت یکپارشه منابع آب و رویکرد مدیریت اکو های آبخیز، دالیل  رورت الحاق تفکر خدمات مر

ها های آبی و ازجمله تاالبعنوان یک رویکرد نوآورانه در پاسخ به بحران حاکم بر نظاماکوسیستمی در مدیریت منابع آب به

 تبیین شده است.
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 مقدمه
شرایط شناختی عبارت از خدمات اکوسیستمی از نگاه بوم

و  هاستمیاکوس هاآنیی هستند که از طریق ندهایفراو 

 شوندیمی زندگی بشر ازهاینموجب پایداری و رفع  هاگونه

(Daily, 1997). این خدمات از منظر اقتصادی چنین هم

 طوربهی انسانی هاتیجمعمنافعی هستند که  اند ازعبارت

ی اکوسیستمی کسب کارکردهااز  میرمستقیغمستقیم یا 

ی مواد، انرژی و هاانیجر. این منافع شامل ندینمایم

ی سرمایه طبیعی است که هایموجوداطالعات از سوی 

ی مصنوعی و انسانی موجب ایجاد هاهیسرماضمن ترکیب با 

بر  .(Costanza et al., 1998) گردندیمرفاه برای نوع بشر 

همین اساس، گزارش ارزیابی اکوسیستم هزاره، تعریف و 

به  2005بندی جامعی را برای این خدمات در سال طبقه

 شرح زیر ارائه نموده است:

. این کنندیمکسب  هاستمیاکوسمنافعی که مردم از "

 3و فرهنگی 2، تنظیمی1منافع شامل خدمات تولیدی

و  گذارندیممستقیم بر مردم اثر  طوربههستند که 

هستند که برای  4همچنین شامل خدمات پشتیبان حیات

 ,MEA) "باشندیم ازیموردناستمرار سایر خدمات مذکور 

2005). 

مفهوم خدمات اکوسیستمی با ایجاد یک حلقه پیوندی بین 

اقتصادی موجب درک بهتر  -ی طبیعی و اجتماعیهانظام

 تواندیم درمجموعکه  شودیمی مذکور هانظام کنشبرهم

 هاستمیاکوسچارچوبی یکپارچه را برای مدیریت بهتر 

 .(Guerry et al., 2012)فراهم نماید 

های ها، آبها، دریاچهرودخانه)های آبی اکوسیستم

زیرزمینی، سواحل و دریاها( طیف متنوعی از خدمات 

مثال، ذخایر عنواننمایند. بهاکوسیستمی را تدارک می

سازی و ایجاد تعادل آبی آبزیان )خدمت تولیدی(، ذخیره

)خدمت تنظیمی( و تفرج در مناطق ساحلی )خدمت 

یعت )خدمت فرهنگی( و ایفای نقش در چرخه آب در طب

هایی مهم از انواع خدمات تدارک پشتیبان حیات( نمونه

شوند. به ها محسوب میشده توسط این اکوسیستم

                                                           
1  Provisioning services  
2  Regulating services 

توان عنوان خدمات آبی مجموعه این خدمات می

 .(Bai et al., 2011)اکوسیستم را اطالق نمود 

های مختلف زمین با توجه به اثرات متقابل بین کاربری

)صنعتی، کشاورزی، سکونتگاهی، تفرجی و...( و کیفیت و 

کمیت منابع آبی، توافق وسیعی وجود دارد که مدیریت 

صورت منابع آب و زمین بایستی در ارتباط با هم و به

های آبخیز انجام پذیرد در مقیاس حوضه یکپارچه

(Voinov et al., 1999, Postel & Thompson, 2005, 

Smith et al., 2006, Bai et al., 2011) در این راستا، در .

ها و تحقیقات های اخیر با توجه به توسعه پژوهشسال

مبتنی بر رهیافت خدمات اکوسیستمی، تأکیدات زیادی 

تواند شده است که استفاده از این رویکرد یکپارچه نگر، می

های عنوان یک فرصت ارزشمند برای بازنگری در سیاستبه

ین این دو بخش مدیریتی آب و زمین و ایجاد هماهنگی ب

 Simonit & Perrings, 2011, Mubareka et)تلقی گردد 

al., 2013)حال به دلیل بعضی از کمبودها ازجمله . بااین

های مناسب ارزیابی خدمات آبی عدم دسترسی به روش

های مربوط به اثرات متقابل زمین اکوسیستم و پیچیدگی

طور که باید، رویکرد مدیریت اکوسیستمی و آب، هنوز آن

آب و )گذاری و مدیریت یکپارچه سرزمین برای سیاست

 تفاده قرار نگرفته است.زمین( در عمل مورداس

ر های حاصل از تحقیقات معتبدر این مقاله بر اساس یافته

استفاده در عمل برای المللی، چارچوبی نوین و قابلبین

ها و تحلیل شرایط خدمات اکوسیستمی انجام ارزیابی

ئه منابع آب موردبررسی و ارا های مدیریتمرتبط با برنامه

 قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش
شدددده در این مقاله بر مبنای مرور ادبیات های ارائهحلیلت

مات  خد نابع آب و  یت م مدیر له  حاکم بر دو مقو علمی 

های اخیر و نتایج حاصدل از ایجاد اکوسدیسدتمی در سدال

ست.  صورت پذیرفته ا شی مذکور  پیوند بین دو حوزه دان

چارچوب عاریف،  تدا ت تا در اب های نظری و در این راسددد

3  Cultural services 
4  Life support services 
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های آبی بی خدمات اکوسیستمی در محیطهای ارزیاروش

سپس با توجه به موردمطالعه و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 

های مورداسددتفاده ای از متغیرها و شدداخ مرور مجموعه

چارچوبی در حوزه تا  مذکور، تالش شدددد  های دانشدددی 

گرا برخوردار از پارامترهای کلیدی خدمات منعطف و عمل

ریت منابع آب مصدددداق اکوسدددیسدددتمی که در حوزه مدی

 یابند، ارائه گردد.می

شددده بر اسدداس بررسددی روابط های انجامچنین تحلیلهم

بین فشددارهای چندگانه انسددانی بر سددرزمین، وضددعیت 

های تدارک خدمات اکوسیستمی توسط نظام اکولوژیکی و

ساده شکلی  شار -شده از مدل محرکهآبی و مبتنی بر   -ف

 انجام شده است. 1(DPSIRپاسخ ) -اثر- -وضعیت

ترین کارکردهای اکوسدددیسدددتمی ها بر مهمتمرکز تحلیل

ها های آبی در مقیاس آبخیز و چگونگی تغییرات آنپهنه

زای انسددانی بوده اسددت. در این رویکرد، تحت عوامل تنش

چهار گام اصدددلی برای بسدددط چارچوب یکپارچه مدیریت 

منابع آبی مبتنی بر رهیافت خدمات اکوسددیسددتمی طی 

ست که عبارتشد ( 2، 2( تعاریف و حیطه یابی1اند از: ه ا

چارچوب مفهومی )ارتباط بین فشارها، وضعیت اکولوژیکی 

ستم(،  سی ( ارزیابی بیوفیزیکی 3و تدارک خدمات آبی اکو

گذاری اقتصادی خدمات ( ارزش4خدمات اکوسیستمی و 

های بعدی این مقاله نتایج اکوسدددیسدددتمی. در قسدددمت

شددده در مورد چگونگی بسددط هر یک از های انجامتحلیل

 این اجزا ارائه شده است.

 

 نتایج 
 حیطه یابی خدمات آبی اکوسیستم -1

 هایارزیابی در اکوسیستمی خدمات از وسیعی طیف

ای منطقه ،(MEA, 2005) جهانی سطوح در مختلف

(Sukhdev et al., 2010) ملی و (NEA, 2011) مورد 

 هایبررسی اساس بر. است گرفته قرار تعریف و شناسایی

 آبی خدمات گوناگون، علمی مقاالت در شدهانجام

                                                           
1  Drivers- Pressures- Status- Impacts- Responses 

 بندیطبقه و تحلیلقابل کلی دیدگاه دو از هااکوسیستم

 :هستند

 شناسی نوع مبنای بر را خدمات این اول، دیدگاه

 عبارتبه. نمایدمی بررسی هااکوسیستم انواع( تیپولوژی)

 چون هاییاکوسیستم توسط که را خدماتی انواع دیگر

 تدارک هاتاالب و زیرزمینی هایآب ها،دریاچه ها،رودخانه

 سطح در موردی مطالعات انجام صورتبه را شوندمی

. دهندمی قرار شناسایی مورد شیرین آب پایلوت واحدهای

 را دریایی هایمحیط به مربوط پایلوت مطالعات چنینهم

 باز سطوح و ساحلی هایآب انتقالی، هایآب محدوده در

 گزارش. دهندمی انجام رویکرد همین با اقیانوسی هایآب

 خدمات ارزیابی و (MEA, 2005) هزاره اکوسیستم ارزیابی

 بارز مثالی (،NEA 2011) انگلستان کشور در اکوسیستمی

 صورت دیدگاه این مبنای بر که هستند مطالعاتی از

 .اندپذیرفته

 آبی خدمات از مفهومی تعریف اساس بر دوم، دیدگاه

 "هیدرولوژیک اکوسیستمی خدمات" عنوان با اکوسیستم

 اکوسیستمی خدمات . (Brauman et al., 2007)است استوار

 از که اندشده تعریف خدماتی عنوانبه هیدرولوژیک،

 حاصل شیرین هایآب بر خشکی هایاکوسیستم اثرگذاری

 اساس بر هیدرولوژیکی خدمات این از یک هر و شوندمی

 قابل وقوع زمان و محل کیفیت، کمیت، چون هاییویژگی

 .هستند توصیف

 آبی خدمات انواع همه یکپارچگی الذکر،فوق دیدگاه دو هر

 انجام در دیگرعبارتبه. گیرندمی نظر در را اکوسیستم

 جایبه ها،اکوسیستم هیدرولوژیک خدمات هایارزیابی

 تأثیرات و ارتباط خدمت، یک جداگانه و انفرادی ارزیابی

 خدمات انواع همه بین( تضادها و هاافزاییهم) متقابل

 قرار تحلیل مورد چندگانه صورتبه و باهم را موردنظر

 ,Power, 2010, Carreño et al., 2012) دهندمی

Goldstein et al., 2012 .)این تمرکز به توجه با چنینهم 

 در که خدماتی آب، منابع مدیریت موضوع بر هاارزیابی

 با الزم تطابق از باید شوندمی گرفته نظر در ارزیابی

 مدیریت نگاه با و باشند برخوردار آبی هایاکوسیستم

2  Scoping 
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 هایاکوسیستم میان کنشبرهم زمین، و آب یکپارچه

 نواحی با را زراعی اراضی ها،جنگل چون مختلفی

 سنجش مورد را آبی هایپهنه سایر و هاتاالب رودکناری،

 . دهند قرار

 تحلیل-اکوسیستم آبی خدمات چارچوب -2

 خدمات و اکولوژیکی وضعیت فشارها، بین ارتباطات

 آب منابع مدیریت برای اکوسیستمی

درک شفاف و درست از روابط بین فشارهای انسانی و  

ریزی و مدیریت صحیح وضعیت اکولوژیکی، اساس برنامه

ریزی اصولی ویژه برای برنامهگردد. بهآبخیزها محسوب می

های آبی، ضرورت دارد کنش و احیای اکوسیستم

های پیچیده و متعدد بین فشارهای انسانی و واکنش

ها گوناگون از سوی این اکوسیستمبازخوردهای اکولوژیکی 

دقت مورد موشکافی قرار گیرد. بر این اساس فشارهای به

تواند در چهار گروه های آبی میاصلی انسان بر اکوسیستم

 اصلی تغییر در کمیت، کیفیت، زیستگاه و جوامع زیستی

زا و هایی از عوامل تنشمثال 1ها خالصه گردد. جدول آن

 نماید.های آبی را ارائه مینظامفشارهای انسانی بر 

 های آبیزا و فشارهای وارده بر نظامعوامل تنش -1 جدول

 های آبیزا و فشارهای بر نظامعوامل تنش

 تغییر در کمیت آب

  آب، آبیاری، انتقال آب(تغییر در بسامد و تناوب آب )سدها، برداشت 

 های زیرزمینیکاهش آب 

 تغییرات در دما و بارش 

 تغییرات رواناب 

 تغییر در کیفیت آب

 ای و انتشاریآلودگی نقطه 

 مواد مغذی 

 فلزات 

 عوامل پاتوژن 

 زباله 

 های زیرزمینیشور شدن آب 

 رسوبات و کدورت آب 

 تغییر در زیستگاه آبی

  ها، تخریب بستر(تغییرات فیزیکی کانال)تغییرات هیدرومورفولوژیکی 

 تغییر در جوامع زیستی

 ها و جوامع زیستیو تغییرات دیگر در گونه های مهاجمگونه 

 

. هستند فشارها پیدایش اصلی هایمحرکه انسانی اقدامات

 اکولوژیکی وضدددعیددت و زیسدددتی تنوع بر فشددددارهددا

. گذارندمی اثر هاآن اقتصادی ارزش و آبی هایاکوسیستم

ستفاده شار آبی هایاکوسیستم از ظرفیت از بیش ا  بر را ف

 خدمات ارزیابی در دلیل همین به. دهدمی افزایش هاآن

 باید آب منابع بهینه مدیریت منظوربه اکوسدددیسدددتم آبی

شش ستم  پذیریک سی  برای هاآن  پایداری میزان و هااکو

ستمرار . شود گرفته نظر در اکوسیستمی خدمات تدارک ا

 بر مبتنی بددایددد آبخیز مدددیریددت هددایبرنددامدده روازاین

شد سناریویی رویکردهای  در را هاییبینیپیش بتواند تا با

یت مورد های در تغییرات کم تار مات و آبی سددداخ قدا  ا

 انجام به را تغییراتی چنین اثرات تخفیف برای اصدددالحی
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ند هام با منظور بدین. برسدددا  مفهومی هایچارچوب از ال

 ,.Cork et al) اکوسددیسددتمی خدمات دانش در گوناگون

2001, Turner & Daily, 2008, Posthumus et al., 

2010, Van Oudenhoven et al., 2012, Baral & 

Holmgren, 2015)، چارچوب 1 شددکل در تحقیق این در 

 اکوسددیسددتم آبی خدمات ارزیابی برای یکپارچه مفهومی

 انسان اصلی فشارهای چارچوب این در. است شده معرفی

ستم بر سی  کیفیت و کمیت در که تغییراتی و آبی هایاکو

 این فیزیکی سددداختار و زیسدددتی کیفیت چنینهم و آب

ستم سی سایی مورد نماید،می ایجاد هااکو  قرارگرفته شنا

 زیستی محیط ارزیابان به کمک چارچوب، این هدف. است

ست آبی منابع و شارهای بین روابط بتوانند تا ا سانی ف  و ان

شریح را اکوسیستم آبی خدمات  هاآن کمک به و نمایند ت

 انجام به را تغییراتی چنین اثرات سدددناریویی هایتحلیل

 .برسانند

 

 
 قیتحق یها افتهیمنبع:  .اکوسیستمی خدمات و اکولوژیکی وضعیت فشارها، بین روابط تحلیل برای یکپارچه ارزیابی چارچوب -1 شکل

 

 

 ارزیابی بیو فیزیکی  -3

 ابزارها

های گوناگونی برای ارزیابی و نقشه سازی خدمات روش

اکوسیستمی در ادبیات علمی موجود در این زمینه معرفی 

های پوشش/ معمول به ترکیب نقشه طوراند که بهشده

کاربری زمین با فاکتورهای مختلف خدمات اکوسیستمی 

(Burkhard et al., 2009, Burkhard et al., 2012a, 

Burkhard et al., 2012b, Crossman et al., 2013, 

Kandziora et al., 2013) های چنین مدلپردازند. هممی

 ARIESو  InVEST ،SOLVESپایه اکوسیستمی ازجمله 
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اند که بر مبنای توابع تولید اکوسیستمی کار بسط یافته

ها . این مدل(Tallis et al., 2013, Sharp, 2014)کنند می

های اکولوژیکی و اقتصادی خدمات معموالً جنبه

ها اکوسیستمی را با در نظر گرفتن توزیع فضایی و زمانی آن

نمایند. کمیت و کیفیت آب و خدمات باهم تلفیق می

های کنشبرهم ها تحت تأثیراکوسیستمی وابسته به آن

شناسی، کاربری زمین پیچیده بین اقلیم، توپوگرافی، زمین

گیرند. الحاق و تغییرات انسانی در سیمای سرزمین قرار می

ریزی و خدمات آبی اکوسیستم در فرایندهای برنامه

گیری مرتبط با مدیریت منابع آب، مستلزم تصمیم

بینی اثرات کاربری زمین و سازی برای پیشظرفیت

تواند از طریق اقلیمی بر منابع آب است که می تغییرات

بررسی قرار گیرد.  های هیدرولوژیک مورداستفاده از مدل

های آبریز و توانند نمایانگر دینامیک حوضهها میاین مدل

های زمانی و فضایی بین اثرات و ذینفعان باشند و فاصله

انه زای چندگچنین برای تحلیل سناریویی عوامل تنشهم

استفاده قرار گیرند. درواقع کاربرد این  )متعدد( مورد

گر تحلیل ارتباطات فیزیکی بین عوامل ها تسهیلمدل

زا، وضعیت اکولوژیکی و خدماتی است که در چارچوب تنش

 قرار گرفتند. مورد معرفی 1شده در شکل معرفی

 هاشاخص

تجارب اخیر داخلی در  المللی وبا توجه به تجارب غنی بین

 ,.Zarandian et al)سازی خدمات اکوسیستمی حوزه مدل

2016, Zarandian et al., 2017) بهتر است ارزیابی ،

ها بیوفیزیکی خدمات آبی اکوسیستم بر مبنای شاخ 

هایی از خدمات ها درواقع نمایهانجام شود. این شاخ 

طور مستقیم در ارتباط توانند بهاکوسیستمی هستند که می

کنش آب و زمین های آبی و یا در زمینه تحلیل برهمبا پهنه

ر گیرند و درواقع یک های آبخیز مورداستفاده قرادر حوضه

ها برای و بدون نیاز به استفاده از مدل روش منعطف

گیری کمیت خدمات اکوسیستمی اندازه سنجش و

 آیند.حساب میهیدرولوژیک به

توان های خدمات اکوسیستمی میبا استفاده از شاخ 

فع ابعاد مختلفی از این خدمات ازجمله ظرفیت، جریان، منا

 داد. ظرفیت به تحلیل قرار و زیهو پایداری را مورد تج

مفهوم توان بالقوه اکوسیستم در تدارک خدمات 

اکوسیستمی و جریان به مفهوم مقدار بالفعل و استفاده 

است. سنجش  واقعی از خدمات مذکور توسط ذینفعان

های بیوفیزیکی و سنجش جریان ظرفیت نیازمند داده

منافع نیز اجتماعی است.  -های اقتصادینیازمند داده

ی ها در رفاه انسانبیانگر ارزش اقتصادی خدمات و نقش آن

ها های خدمات آبی اکوسیستماست. بر این اساس شاخ 

 اند:شدهشده به دو گروه اصلی زیر تقسیمدر مطالعات انجام

 ها عمومًا : این شاخ های پایداریشاخص

برداری و استفاده پایدار برای سنجش میزان بهره

های آبی مورداستفاده قرار یستماز اکوس

داشتن ها پایدار نگهگیرند و هدف اصلی آنمی

 جریان خدمات آبی اکوسیستم است.

 در مواردی که اطالعات و 1های کاراییشاخص :

های الزم برای سنجش ظرفیت و جریان داده

صورت خدمات اکوسیستمی موجود نیست، به

های کارایی استفاده جایگزین، از شاخ 

 شود.می

های خدمات اکوسیستمی هایی از شاخ ، مثال2در شکل 

المللی برای تولید آب و پاالیش آن با الهام از مطالعات بین

 .اند ارائه شده استها استفاده نمودهکه از این شاخ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Efficiency indicators 
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 های خدمات اکوسیستمی. دو مثال از خدمات آبی اکوسیستم عبارتند از بندی شاخصچارچوب مفهومی برای طبقه -2 شکل

 منبع: یافته های تحقیق اند.شدهخدمت با همان شماره در شکل نشان داده  های مربوط به هرهای شاخصمثال ( پاالیش آب.2( تولید آب، 1

 
 گذاری اقتصادیارزش  -4

های گوناگونی در ادبیات علمی دانش اقتصاد وشر

توانند برای برآورد زیست در دسترس هستند که میمحیط

ارزش اقتصادی خدمات آبی اکوسیستم مورداستفاده قرار 

گذاری طورکلی سه طبقه از رویکردهای ارزشگیرند. به

 ، ترجیحات آشکار1محور -د: رویکردهای هزینهوجود دارن

محور  -رویکرد هزینه .3شده ترجیحات ابراز و 2شده

گیرد. های مربوط به تولید خدمات را در نظر میهزینه

های ترجیحات آشکارشده به فنونی اشاره دارد که از داده

واقعی مربوط به ترجیحات افراد در بازار در هنگام خرید 

کاالها و ازجمله کاالهای محیط زیستی برای برآورد ارزش 

های ازشده نیز از روشنماید. ترجیحات ابراستفاده می

نظرسنجی ساختارمند از افراد برای استنباط ترجیحات 

ها در مورد کاالهای غیر بازاری محیط زیستی استفاده آن

گذاری کند. یک روش متداول دیگر برای ارزشمی

اقتصادی خدمات اکوسیستمی، روش انتقال فایده است که 

                                                           
1 Cost-based 
2 Revealed preferences 
3  Stated preferences 

العات در این روش از برآوردهای اقتصادی موجود در مط

گذاری اقتصادی یک اکوسیستم مشابه قبلی برای ارزش

 شود.استفاده می

طورمعمول ابتدا منافع حاصله از برای ارزیابی اقتصادی به

گذاری خدمات اکوسیستمی باید مورد شناسایی و ارزش

گذاری ترین مشکالت در ارزشواقع شود. یکی از اصلی

ندازه جمعیت ها، تعیین ااقتصادی خدمات آبی اکوسیستم

ذینفعان است. مجموع منافع حاصله بستگی به برآورد 

 ,.Eigenbrod et al) منافع انفرادی هر یک از ذینفعان دارد

عنوان یک قاعده کلی، ذینفعان باید شامل کلیه . به(2009

جغرافیایی خانوارها یا افرادی باشند که در یک مقیاس 

تر های آبریز کوچکحضور دارند. اگرچه این کار در حوضه

های محلی قابل انجام است اما در با استفاده از داده

منظور های با وسعت زیاد بهتر و در حوضههای بزرگمقیاس

های گزاف نیازمند انجام مطالعات پایلوت اجتناب از هزینه

یایی مدنظر با و سپس تعمیم دادن آن به کل حوزه جغراف

 
 
 

 

 منافع جریان ظرفیت

 پایداری

 پذیر در دسترسآب تجدید -2

سطوح تحت پوشش رودخانه، -3

 دریاچه، تاالب و...

 برداشت آب در بخش های مختلف -1

 )صنعت، کشاورزی و...(

 تثبیت و حذف نیتروژن -2

سطوح تحت پوشش رودخانه، دریاچه، -1

 هزینه آب در هر بخش -1

 )صنعت، آبیاری، خانگی و...(

هزینه های اجتناب شده تصفیه -2

 آب

نمایه استخراج آب )مصرف آب به عنوان کسری از آب در -1

 دسترس(

 کارایی حذف نیتروژن-2

 مثال هایی از شاخ  های خدمات:

 تولید آب-1

 پاالیش آب-2
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هایی از مثال 2استفاده از روش انتقال منافع است. جدول 

گذاری های ارزشها و روشخدمات آبی اکوسیستم

 دهد.ها را نشان میاقتصادی مناسب برای آن

 ها.گذاری اقتصادی آنهای مناسب برای ارزشآبی اکوسیستم و روشبندی انواع خدمات طبقه -2 جدول

 نهی(، هزMPبازار ) متی(، قRC) ینیگزیجا نهی(، هزPF) دیتول (، تابعHP) کیهدون متی(، قCVمشروط ) یگذار: ارزشیعالئم اختصار

 منبع: یافته های تحقیق(.TCسفر )
 

 گیری بحث و نتیجه

به به اهمیت روزافزون  کارگیری مفهوم خدمات با توجه 

های گیریها و تصددمیمریزیاکوسددیسددتمی درروند برنامه

با هر دو  کاربریمرتبط  به  له تخصدددی  زمین  های مقو

به  یاز مبرمی  نابع آب، ن یت م مدیر مختلف انسدددانی و 

معیارهایی برای کاربرد این مفهوم در عمل وجود دارد که 

در این مقاله تالش شددد تا ضددمن انجام یک مرور اجمالی 

چارچوب  یک  لب  غا های موجود در  جامع، رویکرد ما  ا

 د.یکپارچه مفهومی مورد معرفی قرار گیر

ستم و ارزش سی صادی ارزیابی خدمات آبی اکو گذاری اقت

ها عالوه بر راهنمایی برنامه ریزان و ارزیابان توسدددعه و آن

شتن نگرش یکپارچه به مدیریت آب محیط ست برای دا زی

تدارک  یداری و اسدددتمرار  پا و زمین و مبتنی بر حفظ 

سرمایه ستمی، زمینه الزم را برای  سی گذاری خدمات اکو

ویژه های آبی و بهحفاظت و احیای اکوسدددیسدددتم در امور

شددددت در معرو عوامل ها که در چند دهه اخیر بهتاالب

 نماید.اند، مهیا میزا و فشارهای انسانی بودهتنش

چنین بر اسدداس این رویکرد، منافع حاصددله از خدمات هم

های فایده -تواند در تحلیل هزینهها میآبی اکوسددیسددتم

های آبی، انتقال آب و یا احداث سددازهگیری برای تصددمیم

های مربوط به ایجاد تعادل بین عرضددده و ریزیدر برنامه

 هایی از کاالهای اقتصادی اکوسیستممثال گذاریروش ارزش نوع ارزش بندیطبقه خدمات آبی اکوسیستم

 پروریماهیگیری و آبزی

 آب شرب

 مواد خام

 آب برای مصارف غیر شرب

 

 پاالیش آب

 پیشگیری از فرسایش

 سیلحفاظت در مقابل 

 هاحفاظت از جوامع و زیستگاه

 تشکیل خاک

 ترسیب کربن

 تنظیم اقلیم محلی

 

 تفرج

 ادراکات ذهنی و زیباشناختی

 ادراکات روحی و سمبولیک

 

 مواد خام غیرزنده

 منابع انرژی

 تولیدی

 تولیدی

 تولیدی

 تولیدی

 

 تنظیمی

 تنظیمی

 تنظیمی

 تنظیمی

 تنظیمی

 تنظیمی

 تنظیمی

 

 فرهنگی

 فرهنگی

 فرهنگی

 

 تولیدی

 تولیدی

 مستقیم

 مستقیم

 مستقیم

 مستقیم

 

 غیرمستقیم

 غیرمستقیم

 غیرمستقیم

 غیرمستقیم

 غیرمستقیم

 غیرمستقیم

 غیرمستقیم

 

 مستقیم

 غیر مصرفی

 غیر مصرفی

 

 مستقیم

 مستقیم

MP,RC 

MP,CV 

MP,RC 

MP,PF 

 
RC,CV 

RC 

RC,CV 

RC 

RC 

RC,MP 

RC,MP 

 
CV,TC, DC, HP 

CV, DC 

CV, DC, TC 

 
PF, MP 
PF, MP 

 ماهی، صدف

 آب برای مصارف خانگی

 عنوان کوداستفاده از جلبک به

 های صنعت و کشاورزیآب برای استفاده

 

 هاحذف نیتروژن توسط میکروارگانیسم

 کننده فرسایشعنوان کنترلپوشش گیاهی آبخیز به

 عنوان مانع در مقابل جریان آبپوشش گیاهی به

 هاایجاد محل تولیدمثل برای گونه

 های سیالبیخاک حاصلخیز جلگه

 انباشت کربن در رسوبات

 حفظ الگوهای رطوبت

 

 شنا، صید تفریحی، گردش

 موضوعات پژوهشی، مناظر بدیع

 گونه خاص یا تقدس آمیزموجودیت یک

 

 استخراج شن و ماسه از رودخانه

 آبیتولید برق
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ستم و جامعه لحاظ گردد. بااین سی صرف آب در اکو حال م

ها نباید صرفًا ریزیارزش خدمات آبی اکوسیستم در برنامه

باید بخش به ارزش پولی آن ها محدود گردد و در عوو 

له هاتری از ارزشبزرگ مات و ازجم خد ی غیر پولی این 

های های میراثی و حفاظتی مربوط به اکوسددیسددتمارزش

های آینده را نیز در بربگیرد. ها به نسلآبی با نگاه تعلق آن

های اقتصددادی )پولی( خدمات بر این اسدداس برآورد ارزش

ها با تواند مبنایی برای مقایسدده آنآبی اکوسددیسددتم می

های ای در دورههای توسعهز طرحهای منافع حاصله اطرح

ستا، ارزش مدت باشد. در همینزمانی کوتاه و میان های را

اجتماعی( خدمات اکوسددیسددتمی نیز توجیهی )پولی  غیر

ها برای تحقق توسعه های حفاظتی آنبرای استمرار برنامه

 پایدار خواهد بود.

توجه این اسددت که در حال حاضددر بسددیاری از نکته قابل

به برنامه باهدف کمک  های مدیریت منابع آب، صدددرفاً 

صادی سعه اقت ساندن جامعه به اجتماعی و به -تو منظور ر

به  چه بیشدددتر آب  فاه از طریق عرضددده هر  حداکثر ر

شوند و در عمل مالحظات مربوط کنندگان اجرا میمصرف

ویژه رعایت های طبیعی و بهبه حفظ پایداری اکوسدیسدتم

شدددوند. ا نادیده گرفته میهحقابه محیط زیسدددتی تاالب

مات اکوسدددیسدددتمی،  خد بل از ظهور تفکر  تا ق درواقع 

ای بر تأمین رفاه های مدیریت منابع آب، تأکید ویژهبرنامه

زیست و توزیع انسانی از طریق برداشت منابع آب از محیط

با ظهور تفکر خدمات  اند.کافی آن در میان ذینفعان داشته

وتحلیل تضددادها و تجزیه اکوسددیسددتمی، زمینه الزم برای

اجتماعی  –های آبی و اقتصددداد های میان نظامافزاییهم

شباهتفراهم ست. درواقع  هایی بین تفکر مدیریت شده ا

منابع آب و مدیریت خدمات آبی اکوسددیسددتم وجود دارد. 

به نابع طبیعی  یت م مدیر نههدف هر دو رویکرد،  ای گو

اعی حاصددل سددازی اقتصددادی و رفاه اجتماسددت که بهینه

حال در تفکر خدمات اکوسددیسددتمی، تضددمین گردد. بااین

یک اصدددل حفظ کشدددش یداری اکولوژیکی  پا پذیری و 

های مدیریت ناپذیر اسددت. با توجه به اینکه روشخدشدده

مه تالش نابع آب علیرغم ه چه م پار که در دهه یک هایی 

 اخیر صورت پذیرفته است، نتوانسته است پایداری و حفظ

ستمرار تدار ها را ک کارکردهای هیدرولوژیکی اکوسیستما

با انتقادات زیادی مواجه گردیده  ماید، اخیراً  تضدددمین ن

اسدددت. بر همین اسددداس ضدددرورت الحاق تفکر خدمات 

ستمی در فرایند مدیریت یکپارچه منابع آب، مورد  سی اکو

مات  خد ته اسددددت. درواقع رویکرد  هاد قرارگرف پیشدددن

نارسددداییاکوسدددیسدددتمی می به  ند  ی موجود در هاتوا

های آب که عمدتاً به لحاظ چارچوب مفهومی ریزیبرنامه

ند و نمی یت الزم هسدددت جامع قد  ند بین فا ند پیو توان

زیسددت، جامعه و اقتصدداد را در خود حفظ نمایند، محیط

 پاسخ مناسبی دهد.

رویکرد خدمات اکوسدددیسدددتمی، درواقع این امکان را به 

ست می ستم در تحلید سی های ل نظامدهد که اجزای اکو

ظام ند. مفهوم ن ته شدددو چه آبی در نظر گرف پار های یک

اکولوژیکی کدده بددا تکیدده بر تفکر خدددمددات  -انسددددانی

صل می ستمی حا سی گردد، چارچوبی قدرتمند را برای اکو

ایجاد پیوند بین فرایندهای بیوفیزیکی و منافع انسدددانی 

جاد می جازه میای ند و ا مات موردنظر ک خد که  هد  د

های گیری حوضهود و در فرایندهای تصمیمگذاری شارزش

 آبخیز لحاظ گردد.

گذاری در این مقاله، هر دو بعد ارزیابی بیوفیزیکی و ارزش

اقتصادی خدمات آبی اکوسیستم مورد تحلیل قرار گرفت. 

توانند به شده میهای خدمات اکوسیستمی معرفیشاخ 

ویژه درک های مدیریت آب کمک کنند و بهغنای برنامه

زای انسدددانی، وضدددعیت های بین عوامل تنشپیچیدگی

های آبی و ظرفیت و جریان تولید خدمات اکولوژیکی نظام

ویژه با توجه به بحرانی نمایند. بهها را آسدداناز سددوی آن

های داخلی و شدددن منابع آب کشددور و خشددکیدن تاالب

بار ناشدددی از این رخداد، کاربرد چارچوب پیامدهای زیان

ویکرد خدمات اکوسیستمی فرصتی ارزشمند مفهومی و ر

سرمایهرا برای طراحی برنامه گذاری های جدید مدیریت و 

بر احیای منابع آب با رویکرد اکوسیستمی و با تلفیق همه 

 نماید.ابعاد محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی فراهم می
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Abstract 
Ecosystem service concept can offer a valuable approach for linking human and nature and 

analysis for the conservation and restoration plans of natural ecosystems. Despite an 

increasing consideration in the concept, the practical application of the concept of land use 

and water resources management has been challenged by the lake of appropriate definitions 

and methods. In this study with review of existing scientific literature, a conceptual framework 

has been suggested for assessment and valuation of the services that are relevant to water 

resources management. In particular, within the framework, it has been described how the 

linkages between human pressures, ecological status, and ecosystem services delivery can be 

analyzed in aquatic systems. Also, a list of sustainability and efficiency indicators of the 

water-related ecosystem services has been provided with an emphasize on the capacity and 

flow of the services and their social benefits which can be used in the quantification of the 

services and measurement of their changes. Finally, with a comparison between both 

approaches of the usually integrated management of water resources and ecosystem 

management of the watersheds, the urgent need for incorporation of ecosystem services 

approach in water resource management has been explained as an innovative approach in 

response to the dominance crisis in water systems such as wetlands.      
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