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  چکیده

 مدیریت و حفاظتی هایفعالیت عمومی هایهزینه توجیه برای زیستیمحیط رانگیتصمیم و مدیران دست در مهمی ارابز تاالب گذاریارزش
 لحاظ امکان و شودمی تسهیل هاتاالب از پایدار برداریبهره هایسیاست طراحی امکان اقتصادی هایارزش ارایه و تخمین با است. تاالب
 ارزش مجموع) کل اقتصادی ارزش مطالعه این در پذیرد.می صورت توسعه هایطرح هایفایده -تحلیل در بتاال دیاقتصا هایارزش شدن

 و انزلی گرگان، خلیج و میانکاله پریشان، و ارژن شادگان، )هامون، بررسی مورد تاالبی اکوسیستم شش مجموع برای (غیربازاری و بازاری
 هایتاالب یافته تنزیل اقتصادی کل زشار است. شده برآورد دالر( 8022022222 )معادل ریال اردمیلی 218218 ،1310 پایه سال در بامدژ(
 )مجموع کل اقتصادی ارزش سهم .شد برآورد ریال میلیارد 21221151 معادل ،درصد 1/10 تنزیل نرخ با (ساله 32 دوره )طی مطالعه مورد

 تخمین 1310 سال در کشور داخلی ناخالص تولید از درصد 32/2 معادل مطالعه، وردم هایتاالب مجموع غیربازاری( و بازاری هایارزش
 مطالعه در تاالب هکتار هر ارزش میانگین از درصد 0/21 معادل بررسی مورد هایتاالب از هکتار هر میانگین ارزش سهم همچنین شد. زده

 و تاالبی هایاکوسیستم اقتصادی گذاریارزش کافی هایهمطالع انجام با دشومی بینیپیش .شد برآورد (De Groot et al., 2012) جهانی
 از بیشتر به احتمال زیاد اکوسیستمی خدمات ساالنه ارزش ملی، شاخص هایارزش هایجدول به دستیابی و ایران در هااکوسیستم سایر نیز
 ارزش آنها که منظر این از نفعان،ذی و گذارانسیاست گیران،تصمیم به مطالعه این از حاصل نتایج انتشار شود. داخلی ناخالص تولید کل

 است. برخوردار سزاییه ب اهمیت از دهند، انجام تاالبی منابع پایدار مدیریت زمینه در را خود هایتالش و نموده درک را هاتاالب اقتصادی
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 سرآغاز
 به است ایشافز حال در شدته ب جهان در هاتاالب نابودی
 دست از مانگرو هایجنگل از %31 و هاتاالب از %12 که نحوی

 جهان در ساحلی هایتاالب رفتن بین از اند.شده ابودن یا و رفته
 دهد:می قرار ثیرات تحت را اکوسیستم یحیات خدمت سه حداقل
 و پرورش هایزیستگاه مینات شیالت، فعال واحدهای تعداد
 و ساحل نزدیک تجاری و تفریحی گیریماهی برای ریزیتخم

 ،(1)خوارمعلق هاینهگو توسط که زداییسم و پاالیش خدمات
  .(Barbier, 2013) شودمیارایه  هاتاالب و ورغوطه اهانگی

 هایهمحرک که داد نشان 2221 سال در هزاره اکوسیستم ارزیابی
 کاربری تبدیل ها،زیرساخت توسعه شامل تاالب اصلی مستقیم
 و برداشت آلودگی، و یوتروفیکاسیون آب، برداشت اراضی،

 و بوده بیگانه مهاجم هایگونه معرفی و حد از بیش یردارببهره
 اصلی محرکه نیز دیاقتصا توسعه افزایش و جمعیت رشد

 هایزیستگاه تخریب نرخ که این با وجود .هستند غیرمستقیم
 به رو شمالی امریکای و اروپا مانند مناطق برخی در تاالبی
 مانند دیگر جغرافیایی مناطق برخی در اما است نهاده کاهش

 از زیادی هایبخش در زمین کاربری تغییر روند اآسی
 پیچیده ساختار دلیل به دارد. ادامه همچنان تاالبی هایزیستگاه

 بین از هازیستگاه این کاربری تغییر با که کارکردهایی ها،تاالب
 روند هادام .هستند بازگشت غیرقابل موارد بیشتر رد وندرمی

 دیگر هایکاربری به تاالبی هاییستگاهز تغییر یا و تخریب
 اندازدمی خطر به را هااکوسیستم این زیستی تنوع نهات نه اراضی

 زندگی آنها اطراف و داخل در که مردمی معیشت روی بر بلکه
 هاتاالب اقتصادی -اجتماعی منافع .گذاردمی اثر نیز کنندمی

 منجر امر این ابراینبن ،است شده گرفته ارزش کم و نادیده بیشتر
 تبدیل و حد از بیش رداریببهره تخریب، گسترده، تغییر به

 در و است شده دیگر مولد هایکاربری به بیتاال هایزیستگاه
 اقتصادی هایهزینه تحمیل و زیانبار اثرات به منجر مدت بلند
 .(Merriman & Murata, 2016) دشومی

(Barbier et al., 1997)، از بیش تخریب اصلی دلیل ندگویمی 
 مناسب محاسبه در تشکس بیشتر تاالبی منابع تبدیل و حد

 ایتوسعه هایتصمیم در غیرِبازاری زیستیمحیط هایارزش
 سنجش برای ابزارهایی ارایه وسیلهه ب که کردند ثابت آنها است.

 تاالب اقتصادی یگذارارزش ها،تاالب متنوع منافع مقایسه و
 مدیریت و خردمندانه استفاده بهبود برای قدرتمندی ابزار ندتوامی

 و هاهزینه قایسهم به گذاریارزش اشد.ب تاالب جهانی منابع از
 و کندمی کمک آن تخریب و اکوسیستم از هاستفاد واقعی منافع
 با قیاس در احیا و حفاظت درباره تریمتعادل گیریتصمیم اجازه

 هایمکانیسم و دهدمی گیرانمیمتص به را هاتاالب تخریب
  شود.می ایجاد حفاظتی اهداف به ستیابید برای مالی و تشویقی
 حال در کشورهای برای اصلی چالش تاالبی منابع مدیریت

 بنابراین ،(Chaikumbung et al., 2016) .است توسعه
 اکوسیستمی خدمات اقتصادی ارزش سازیکمی و گذاریارزش

 ثروم مدیریت و مدیریتی هایتصمیم رایب مفید ابزار یک
 از آگاهی عدم .(Sun et al., 2017) .است آینده در هاتاالب
 نکردن وارد و طبیعی هایاکوسیستم کاالهای و خدمات ارزش

 اخذ به منجر بیشتر منفعت، و هزینه ایهمحاسب در آنها
 واقع در شد. خواهد زیستمحیط برای ناگواری هایتصمیم
 برای اکوسیستمی خدمات و کاالها اقتصادی ارزش از آگاهی

 سازد،می رثاتم را زیستمحیط نحوی به تصمیماتشان که رادیاف
 این در است. ضروری و الزم کامال بهینه تصمیم اخذ جهت در

 صدمات و هاآسیب دچار توسعه، فرآیند در نیز هاتاالب میان
 از آگاهی دمع موارد از بسیاری در و انددهش ناپذیریجبران
 نابودی به منجر ارزشمند، اکوسیستم این غیربازاری هایارزش

 در اساسی نقشی که است دهش خدماتی و کارکردها از بسیاری
 منطقه در موجود هایستماکوسی سایر بقای و کارکرد تداوم
 نتوانیم وقتی تا .(Mobarghei Dinan, 2015) دانداشته
 را کار این )چه پولی هایخمینت جمله از تاالب متنوع ایهارزش

 کار به گیریتصمیم فرایند در را ندانیم( چه و بدانیم اخالقی
 مشاهده و بود خواهیم هاتاالب تخریب شاهد همچنان بگیریم

 هدف روند.می بین از سادگی به جامعه آینده منافع که کنیممی
 تخمین که است این اکوسیستم خدمات گذاریارزش یاصل

 حفاظت، هایتالش برای را گذاریسرمایه بازگشت از جامعی
 تواندمی روش این دیگر عبارت به کند. ارایه احیا یا و اثر تخفیف

 را خیر یا است هاهزینه از بیش تاالباحیا  منافع که این مورد در
 (& Stelk برساند تاالب گیرانتصمیم و مدیران اطالع به

(Christie, 2014. ،منظور به طبیعیمنابع گذاریزشار همچنین 
 انجام نیز ملی ناخالص تولید آمارهای و ملی هایحساب اصالح

 اقتصاد علم نظرانصاحب که بود اخیر هایدهه در تنها گیرد.می
 طبیعیمنابع هایارزش تمامی نشدن گرفته نظر در که بردند پی

 و شده آنها اقتصادی فواید نییپا طرف به اریب با برآورد موجب
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 کند.می برآورد واقعی حد از کمتر را ملی ناخالص تولید نتیجه در
 ارزش افزودن گذاری،ارزش اصلی اهداف از یکی دیگر، عبارتبه

 نظام به زیستیمحیط خدمات و کاالها هایاندوخته و جریان
Solut, Ataie & Amirnejad (  .است سنتی ملی حسابداری

 هایآلودگی هزینه توانمی منابع ارزش داشتن با )2011
 و محاسبه کمی صورتبه را آن کاربری تغییر و زیستیمحیط

 یا جدید کاربری ایجاد برای نیاز مورد بودجه کل در را هاآن
 (Montazerhojat etنمود لحاظ ایتوسعه هایپروژه اجرای

.(al ., 2014  
 و عمناف خصوص در اطالعاتی تواندمی اقتصادی ارزشگذاری

 در جایگزین مدیریتی هایسیاست با مرتبط اجتماعی هایهزینه
 قرار زیستمحیط ریزانبرنامه و مدیران گذاران،سیاست اختیار
 ذاتی هایافزاییهم و تضادها ارزیابی به دتوانمی همچنین دهد.

 وریبهره ارتقای نتیجه در و محور اکوسیستم مدیریت در
 تقاضا افزایش نماید. کمک گیریمیمتص فرآیندهای اجتماعی

 منجر سیاستی تصمیمات در غیربازاری اقتصادی هایارزش برای
 شده گذاریارزش تخمین هایداده پایگاه از استفاده افزایش هب

 (& Torres رود کاره ب ارزش انتقال روش در تواندمی که است

(Hanley, 2017. ه ب گذاریارزش که است این اساسی مساله
 شوندنمی لحاظ واقعی هایگیریتصمیم فرآیند در وسیع طور

(Torres & Hanley, 2016). خدمات اقتصادی گذاریارزش 
 در گیریتصمیم از پشتیبانی منظور به مفید، ابزاری اکوسیستم
 برای گیرانتصمیم به و است اکوسیستم مدیریت خصوص
 Marre et) کند.می کمک اکوسیستم ثرتروم و بیشتر حفاظت

al., 2016).  

 در تاالب اقتصادی گذاریارزش جامع مندنظام رمرو اولین
 ( ,.Chaikumbung et al مطالعه در توسعه حال در کشورهای

 اقتصادی ارزش از تخمین 1032 آنها است. شده ارایه 2016)
 (2)فرارگرسیون تحلیل توسط را کشور 12 از مشخص تاالب 351
 هایارزش دهدمی نشان آنها مطالعه یهایافته دادند. ارایه

 کمتر شده اظهار ترجیحات روش توسط تاالب شده زده تخمین
 .است بازار قیمت هایروش توسط شده زده تخمین هایارزش از
 (Brander & Schuyt, 2010) نشان خود هایبررسی در 

 سراسر در تاالب هکتار میلیون 03 کل اقتصادی ارزش که دادند
 در هاتاالب است. دهش برآورد سال در دالر یلیاردم 0/3 جهان
 را سال در دالر میلیارد 8/1 یعنی اقتصادی ارزش بیشترین آسیا

 توسط شده ذکر برآورد که صورتی در است ممکن رقم این دارند.

 گرفته نظر در مربع کیلومتر میلیون 8/12 یعنی رامسر کنوانسیون
 ارزش کل صورت، این در شود. بیشتر حتی است ممکن شود،

 گزارش سال در دالر میلیارد 52 جهان، هایتاالب اقتصادی
 عنوان با ،(Costanza et al., 2014) بررسی در .شودمی
 فرض با ،«اکوسیستمی خدمات جهانی ارزش در تغییرات»

 بیومی، مناطق مساحت در تغییرات و شده روز به واحد هایارزش
 سال در هکتار در دالر یونتریل 0/20 هاتاالب کل ارزش مجموع
 که آن از آگاهی با است. شده برآورد 2225 دالر حسب بر 2211

 تبدیل از پس هااکوسیستم مثبت خارجی اثرات از بسیاری
 کنند،می پیدا کاهش شدیدا یا روندمی بین از زمین کاربری

 توسط شده تولید عمومی خدمات و کاالها بهتر حسابداری
 از حفاظت برای نهادها گیریتصمیم بودبه برای هااکوسیستم

 (De است. ضروری اکوسیستم پایدار مدیریت و زیستیتنوع

(Groot et al., 2012 تاخدم کل ارزش میانگین طوره ب 
 برای میانگین طوره ب تخمین مورد 131 با را اکوسیستمی

 108 با داخلی هایتاالب برای و 113801 ساحلی هایبتاال
 سطوح اساس بر سال در هکتار در دالر 21082 تخمین مورد

 ( ,.Brander et al مطالعه در نمودند برآورد 2225 سال قیمتی

 در تاالب تنظیمی خدمات برای ارزش میانگین ،2013)
 سال(، هکتار/ )دالر/ 110 خاورمیانه برای کشاورزی اندارچشم
 شرقی جنوب برای و سال( هکتار/ )دالر/ 1110 آسیا جنوب برای
  .است شده زده تخمین سال( هکتار/ )دالر/ 2810 آسیا

 منابع اقتصادی گذاریارزش ایهمطالع راستا، این در
 1385 -1388 هایسال در تاالبی اکوسیستم چهار زیستیمحیط

 که است یافته انجام زیستمحیط حفاظت سازمان سوی از
 و ارژن شادگان، هایتاالب اقتصادی گذاریارزش به توانمی

 هامون گانه سه هایتاالب و گرگان خلیج و میانکاله پریشان،
 ترتیب به مذکور هایتاالب اقتصادی هایارزش نمود. اشاره

 ریال میلیارد 0/02821 و 132/22201 ،0003، 1/1821 معادل
 (Department ofاست شده برآورد 1385 سال در

(Environment, 2008-2009.  

 انزلی تاالب اقتصادی گذاریارزش وانعن با دیگر پژوهشی در
 تاالب فعلی ارزش است، شده انجام (Falihi, 2005) توسط که

 برآورد ریال میلیارد 51101 معادل ساله 32 دوره یک برای انزلی
 ،ماهی صید به مربوط هایارزش برگیرنده در که است شده

 تولید کشاورزی، تولیدات پرندگان، شکار آب، کیفیت تفریح،
 ت.اس بوده تاالب وجودی ارزش و فاضالب تصفیه اهی،م
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 اقتصادی ارزش منصوری و حجت منتظر دیگر، مشابه تحقیق در
 05281 ،1310 پایه سال در را بامدژ تاالب زیستیمحیط منافع

Mansouri & Montazerhojat,(  آوردند دسته ب ریال میلیارد

 توسعه ارمچه برنامه قانون 11 ماده ،ایران کشور در .2016)
 و 1 تبصره در شده تنفیذ و کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 قانون 15 ماده و کشور توسعه پنجم برنامه قانون 112 ماده 2
 و طبیعیمنابع اقتصادی هایارزش برآورد لزوم به چهارم برنامه
 جایگاه در نتیجه و شده رهاشا آب حوزه در جمله از یزیستمحیط
 نموده تبیین را کشور قوانین در طبیعیمنابع ریگذاارزش قانونی
 خدمات و کاالها اقتصادی هایارزش ارایه و تخمین با است.

 از اولیه کدر به توانمی تاالبی هایاکوسیستم اکوسیستمی
 ملی اقتصاد در تاالب سهم شناسایی ،اکوسیستمی خدمات ارزش

 از پایدار ستفادها و حفاظت از ناشی منافع نمودن آشکار جهانی، و
 هایتحلیل در هاارزش شدن وارد گیران،تصمیم برای هاتاالب
 وکارهای ساز طراحی در پیشرفت تسهیل منفعت، -هزینه

 اهمیت از گاهیآ رفتن باال اکوسیستمی، خدمات یازا به پرداخت
 ارزش ارایه با محلی نفعانذی میان در اکوسیستمی خدمات

 گذاران،سیاست اکثر که اییآنج از یافت. دست اقتصادی
 در را اکوسیستم مستقیم زشار فقط نفعانذی سایر و ریزانبرنامه

 این ،گیرندمی نادیده را غیرمستقیم هایارزش و گیرندمی نظر
 شود.می تاالب اقتصادی ارزش حد از مترک تخمین سبب شرایط

 حال در کشورهای از بسیاری در که است عواملی از یکی این
 در شود.می هاتاالب رفتن دست از سبب ایران لهجم از توسعه

 هایارزش برآوردی ارایه با است، هشد تالش مطالعه این
 سهم تخمین نیز و آتی سال 32 طی ایران هایتاالب اقتصادی

 اینطقهم داخلی ناخالص تولید در هاتاالب هایارزش
(GDRP)(3) ملی ناخالص تولید و (GDP)(0) شود داده شانن. 

 

 هاروش و مواد
 تمام ایران در که تاالبی اکوسیستم شش مطالعه این در

 است شده اقتصادی گذاریارزش کامل طور به آن کارکردهای
 روش از بررسی این در است. گرفته قرار تحلیل مورد و مقایسه

 تحلیل به روش این اساس بر .است شده استفاده (1)فراتحلیل
 پرداخته یکدیگر با آنها مقایسه و شده نجاما ایهپژوهش نتایج
 از آمده دسته ب هایداده تحلیل فرا روش است. شده

 هب را آنها و آوردمی هم گرد جا یک را مختلف هایپژوهش

 ابزار تواندمی تحلیل فرا کند.می تحلیل داده مجموعه یک عنوان
 شارز اصلی هایمحرک به توجه به کمک منظور به مفیدی

  (Sun et al., 2017). باشد تاالب اکوسیستمی خدمات برای
 هایتاالب زیستیمحیط منابع اقتصادی گذاریارزش هایهمطالع

 خلیج و میانکاله و شادگان پریشان، و ارژن هامون، گانه سه
 اقتصادی حسابداری )نظام SEEA(0) روش با گرگان
 تاس شده انجام (World Bank, 2003) (زیستیمحیط

(Department of Environment, 2008-2009). هایارزش 
 خدمات یکردرو اساس بر بیشتر انزلی تاالب اقتصادی

 انتقال و بازاری قیمت روش از استفاده با عمدتا) اکوسیستمی
 از هاارزش ،ارزش انتقال روش برای است. شده برآورد (5)(ارزش
 و TEEB,((8) (2010 گذاریارزش داده پایگاه هایهمطالع نتایج

(Costanza, 2014) است شده استفاده Mousazadeh, ) 

 اساس بر نیز بامدژ تاالب اقتصادی هایارزش برآورد .2016)
 سازیمدل و بازاری قیمت روش) گذاریارزش هایروش سایر

  است. شده زده تخمین ((1)انتخاب
 دسته سه شامل) هاتاالب بندیطبقه رامسر کنوانسیون اساس بر

 خشکی داخلی/ هایتاالب ،دریایی ساحلی/ هایتاالب ،گسترده
 (Ramsar است )مصنوعی( ساخت انسان یهاتاالب و

(Convention, 2002. گانه سه هایتاالب بررسی این در 
 هایتاالب دسته در بامدژ و شادگان ن،پریشا و ارژن هامون،
 هایتاالب دسته در انزلی و میانکاله هایتاالب و خشکی /داخلی
 از یرغ است، ذکر به الزم اند.شده بندیطبقه دریایی /ساحلی
 رامسر فهرست جز مطالعه مورد یهاتاالب سایر ،بامدژ تاالب
  .هستند ایران هایسایت

 مورد هایتاالب اقتصادی گذاریارزش هایهمطالع مشخصات
 .است شده ارایه (1) جدول در مطالعه

 
 SEEA رویکرد -

 المللبین صندوق ،(11)اروپایی کمیسیون ،(12)متحد ملل سازمان
 و اقتصادی هایهمکاری سازمان و (13)جهانی بانک ،(12)پول

 زمینه در قبلی شده انجامهای همطالع براساس (10)توسعه
 تدوین به اقدام زیستی،محیط هایدارایی گذاریارزش

 حسابداری یکپارچه سیستم عنوان تحت دستورالعملی
 اقدام مذکور دستورالعمل در .ندانموده اقتصادی و زیستیمحیط

  و هامـاکوسیست اساس بر زیستیمحیط هایدارایی بندیطبقه به
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 مطالعه مورد هایتاالب اقتصادی گذاریارزش مطالعات (:1) جدول
 بررسی مورد منبع  مطالعه روش انجام سال مطالعه نام

 SEEA Department of Environment, (2009) 1388 هامون گانه سه هایتاالب

 SEEA Department of Environment, (2008) 1385 پریشان و ارژن تاالب

 SEEA Department of Environment, (2008) 1385 شادگان تاالب

 SEEA Department of Environment, (2009) 1388 گرگان خلیج و میانکاله تاالب

 1313 انزلی االبت
 اکوسیستمی خدمات رویکرد
 ارزش( انتقال و بازاری قیمت )روش

(Mousazadeh, 2016) 

 (Montazerhojat & Mansouri, 2016) انتخاب سازیمدل و بازاری قیمت روش 1310 بامدژ تاالب

 

 (Department of است شدهزیر  شرح به آنها کارکردهای

(Environment, 2009. 
 (Natural Resources) طبیعی بعمنا -الف

  (Mineral & Energy Resources) انرژی و معدنی منابع -
  (Soil Resources) خاک منابع -

  (Water Resources) آب منابع -

  (Biological Resources) بیولوژیکی منابع -
 (Land & Associated وابسته سطحی آب منابع و زمین -ب

(Water  

 (Ecosystems) هااکوسیستم -ج

 
 اکوسیستمی خدمات اقتصادی یگذارارزش -

 کمی یهاارزش تعیین برای است تالشی اقتصادی یگذارارزش
 نوع دو هر شامل که اکوسیستمی خدمات روی بر اقتصادی
 خدمات جمله از) شوندیم معامله بازار در هم که شودیم خدماتی
 لحا در که ییهاآن هم و (فرهنگی خدمات از بعضی و تولیدی
 ارزش هاآن برای ،ستد و داد یهامحل در یطورکل به حاضر

 خدمات ،مثال عنوان به) .شودینم گرفته نظر در مشخصی
 اطالعات فرسایش(. کنترل و ساحلی حفاظت جمله از تنظیمی

 که خدمات این پولی ارزش به را هاتوجه تواندیم آن یاجهینت
 نشوند، دیده یمدیریت تتصمیما اتخاذ هنگام در است ممکن
 .(Zarandian, 2016) نماید جلب

 
 به مربوط اکوسیستمی خدمات و کاالها بندیطبقه -

  هزاره اکوسیستم ارزیابی

 به مربوط اکوسیستمی خدمات و کاالها بندیطبقه ترینمتداول
 مشارکت با 2221 سال در که است هزاره اکوسیستم ارزیابی

 بیش از المللیبین شناسانکار و دانشمندان از نفر 1322 از بیش
 ملل سازمان توسط آن گزارش و شده انجام جهان کشور 11 از

 جهانی، ارزیابی این اساس بر .(MA, 2005) شد منتشر متحد
 یبندطبقه اصلی گروه چهار به اکوسیستمی خدمات و کاالها

 :شوندیم
 سایر تولید برای که هستند خدماتی (11)حیات پشتیبان خدمات
 فیتعر قابل یسخت به خدمات این هستند. ضروری گردی خدمات

 مدتدر  فوق زمانی یهادوره در که چرا هستند موشکافی و
 به و رندیگینم قرار توجه قابل یراحتبه و دهندیم رخ یطوالن

 شامل خدمات این نیستند. لمس قابل غیرمتخصصین برای ژهیو
 تشکیل و یافشان هگرد نیتروژن، چرخه اولیه، تولید خاک، تشکیل

 .باشندیم زیستگاه

 یکارکردها مقیاس -وسیع فواید شامل (10)تنظیمی خدمات
 اکوسیستمی یندهاآیفر تنظیم از که هستند حیات پشتیبان
 آشفتگی تنظیم آب، و اقلیم گاز، تنظیم لیقب از .شوندیم حاصل

 و پسماندها پاالیش رسوب، تثبیت و فرسایش کنترل اختالل(،)
 صیاد(. و طعمه بین هایارتباط و آفات مانن) یکیولوژیب کنترل

 هاستمیاکوس از که هستند محصوالتی شامل (51)تولیدی خدمات
 و کشاورزی محصوالت فیبر، غذا، آب، جمله از .شوندیم حاصل
 منافع شامل (81)یباشناختیز و فرهنگی خدمات ژنتیک. منابع

 کسب هامستیاکوس و طبیعت از مردم که هستند یرمادیغ
 و آموزشی ،علمی معنوی، منافع شامل خدمات این .کنندیم

 .(MA, 2005) دباشنیم تفریحی
 و کاالها بودن ایغیراستفاده یا ایاستفاده براساس را هاارزش

 تقسیم غیربازاری و بازاری هایارزش دسته دو به خدمات
  کنند.می
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 بازاری هایارزش .الف

 منابع واقعی برداریبهره و مصرف از مستقیم، بازاری هایارزش
 بر که هستند درآمدهایی شامل هاارزش این شوند.می مشتق
 نهایی، ارزش آیند.می دست به منابع از مستقیم مصرف اساس
 ارمغان به کنندهتولید برای تولیدی واحد آخرین که است ارزشی

 و شده تولید واحد آخرین برآورد با اساس، همین بر آورد.می
ه ب نهایی ارزش توانمی تولیدی واحد قیمت در آن ضربحاصل
  نمود. محاسبه را آمده دست

 
 غیربازاری هایارزش .ب

 دارند تمایل افراد که شودمی مبالغی به مربوط هاارزش این
 آنها به دلیل همین به شود. حفاظت طبیعیمنابع از تا بپردازند

 دلیل سه به هاپرداخت ینا شود.می گفته نیز حفاظتی هایارزش
 در استفاده منظور به طبیعیمنابع از حفاظت گیرند:می انجام
 و نداشته وجود آن برای مناسبی جانشین که این دلیل به ،آینده

 صورت د،نباشمی جایگزینی غیرقابل آن به شده وارد هایتخریب
 یاختیار یا انتخابی ارزش ،مصرفیغیر ارزش نوع این به گیرد؛می

 طبیعیمنابع باشند داشته تمایل افراد است ممکن شود.می گفته
 محافظت این برای و شود محافظت آینده هاینسل استفاده برای

 گفته میراثی ارزش نیز ارزش نوع این به هستند؛ قایل ارزش
 خیرخواهانه، تمایالت به توجه با هم ایعده نهایت، در شود.می
 آن از خودشان نه و هستند قمندعال طبیعیمنابع از حفاظت به

 به فقط افراد این بنابراین آینده. هاینسل نه و کنندمی استفاده
 ارزش نوع این دهند.می بها و ارزش منابع این وجود

 مجموع شود.می نامیده وجودی ارزش هم ایغیراستفاده
 را مصرفیغیر ارزش وجودی، و میراثی انتخاب، هایارزش

  دهد.می تشکیل
 کاالهای ویژگی که این دلیل به ایغیراستفاده هایرزشا

 بازار شکست بنابراین، .هستند غیربازاری دارند، را خالص عمومی
 اتفاق حفاظتی( های)ارزش ایغیراستفاده هایارزش مورد در

 دهد رخ بازار شکست کاالهایی یا کاال مورد در وقتی افتد.می
 استفاده آنها ارزش برآورد یبرا بازاریغیر هایروش از بایستی

 (2) جدول در .(Department of Environment, 2013) شود
 ارایه تاالب اقتصادی هایارزش تخمین هایروش زا ایخالصه

  است. شده

 اقتصادی هایارزش سازی روز به نحوه -

 با بررسی مورد هایتاالب اقتصادی هایارزش مطالعه این در
 سال برای مذکور تاالبی اکوسیستم حتمسا بودن ثابت فرض

 اقتصادی ارزش روزسازی به برای است. شده روز به 1310 پایه
 برای و (PPI) کنندهتولید بهای کل شاخص از بازاری کاالهای

 کاال بهای کل شاخص از غیربازاری خدمات و کاالها هایارزش
 است شده استفاده (CPI) تورم( )شاخص مصرفی خدمات و
 ) ,Iran of Republic Islamic the of Bank Central

2016. (. 

 رویکرد دو مبنای بر است ذکر به الزم ها،ارزش تعدد علت به
SEEA توسط هاارزش انواع بندیطبقه اکوسیستمی، خدمات و 

 هایتاالب اقتصادی گذاریارزشهای همطالع که محققینی
ارایه  (3) جدول در موردی صورته ب اندداده انجام را ربطذی
  است. شده

 
 تنزیل نرخ انتخاب 

 در اجتماعی تنزیل نرخ عنوان به متفاوتی مقادیر معمولبه طور 
 بازار، در رایج بهره نرخ به توانمی جمله از که شودمی گرفته نظر
 تورم نرخ و بانکی هایسپرده سود نرخ بانکی، هایوام بهره نرخ

 هزینه باالترین از ادهاستف .)Khalilian, (1999 نمود اشاره
 به را طرح اجرای منطقه در گذاریسرمایه اجتماعی فرصت
 .است نموده پیشنهاد تنزیل نرخ عنوان
 سود نرخ گذشته سال بیست میانگین است ذکر به الزم

 نرخ درصد، 11 کشاورزی بخش در ایمبادله عقود در تسهیالت
 18 اورزیکش بخش در بلندمدت گذاریسرمایه هایسپرده سود

 برابر سال طبیعیمنابع و کشاورزی بخش در تورم نرخ و درصد
)Islamic the of Bank Central  شد برآورد درصد 18 با

)2016 ,Iran of Republic. نرخ نبود علت به تحقیق این در 
 و تسهیالت سود نرخ کمتر نوسانات به توجه با و اجتماعی تنزیل
 تنزیل برای کشاورزی، بخش در بلندمدت هایسپرده سود

 دو این گذشته سال بیست میانگین آتی، سال 32 طی هاارزش
  گرفت. قرار مدنظر تنزیل نرخ عنوان به درصد( 1/10 با )برابر نرخ
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 (Kyophilavong, 2011) تاالب اقتصادی هایارزش تخمین هایروش زا ایخالصه(:2) جدول
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 بازار تحلیل
Market Analysis 

 و هاخروجی بازاری هایقیمت که شودمی انجام یجای در روش این
 انسانی هزینه تالش/ خالص نهایی تولید د.نباش دسترس در هاورودی

 محاسبه نزدیک جایگزینی یبازار متیق با تقریبی طور به تواندمی
 .دارد نیاز ایسایه قیمت تعیین به شود.

   

 (وریبهره به وارده های)زیان
Productivity Losses 

 از شکلی شده: تهخفرو کاالهای از آمده دست به خالص سود تغییر
 واکنش(-ز)دُ بازار تحلیل

   

 تولید( تابع)
Production Function 

 بر شود:می برخورد کاالها سایر تولید ایبر نهاده یک مثل هاتاالب با
 بازار تحلیل و یکژاکولو پیوندهای اساس

   

 عمومی( گذاری)قیمت
Public Pricing 

 یا زمین خرید طریق از به عنوان مثال عمومی گذاریسرمایه
 بازار( در معامله برای یگزینجا یک عنوان به پولی هایمشوق

   

 لذت ایمبن بر گذاریقیمت روش
Hedonic Price Method (HPM) 

 نآ برای بازاری که کاالهایی تحلیل طریق از محیطی کاالهای برای
 مشخصات و آوردمی دست به را ضمنی قیمت یک ،دارد وجود

 گیردمی کار به را خاص زیستیمحیط
   

  سفر هزینه روش
Travel Cost Method (TCM) 

 عنوان به را تفریحی محل به رسیدن برای شده تقبل هایهزینه
 هایمحل بین هاهزینه گیرد.می نظر در تفریح ارزش از اینماینده
 همان برای )یا متفاوت زیستیمحیط هایویژگی دارای متفاوت
 .دارند تفاوت هم با (زمان طول در سایت

   

  مشروط گذاریارزش
Contingent Valuation Method 

(CVM) 

 بر آنها یهانظر تجمیع و افراد از نمونه یک از مستقیم نظرسنجی با
 بازار یک ساختن به دست مرتبط جمعیت اطالعات آوریجمع روی

 در بالقوه سوگیری درباره مشکالتی روش این در .زندمی فرضی
 دارد. وجود تحقیق

   

 شده اجتناب خسارت هایهزینه
Damage Costs Avoided 

 دشمی متحمل باید نداشت وجود االبت کارکرد اگر که ییهاهزینه
 سیل زا پیشگیری مانند

   

 پیشگیرانه مخارج
Defensive Expenditure 

 این .زیستمحیط فیتیک نزول اثر کاهش برای شده تقبل هایهزینه
 کند.می تعیین زیستیمحیط کارکرد برای را حداقل ارزش یک روش

   

 ییجا هجاب هایهزینه
Relocation Costs 

 قرار ثیرات تحت امکانات و هاعامل ییاجهجاب در دخیل هایهزینه
 دفاعی هایهزینه از خاص شکل یک -گرفته

   

 جایگزینی/جانشینی هایهزینه
Replacement Substitute Costs 

 از که تاالبی یهاکارکرد جایگزینی برای شده تقبل بالقوه هایهزینه
 هایپروژه» یا جایگزین تسهیالت زا استفاده طریق از اندرفته دست
 «ایسایه

   

 احیا  هایهزینه
Restoration Costs 

 از ش.خود اصلی حالت به شده تخریب تاالب بازگرداندن هایهزینه
 زمانی اکولوژیک، مهم ابعاد و کندمی استفاده کل ارزش رویکرد یک

 گیرد.می نظر در را فرهنگی و
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 مطالعه مورد هایتاالب اقتصای هایارزش بندیطبقه (:3) جدول
 ارزش

 تاالب
 (11)مستقیم مصرفی

 مصرفی

 (22)مستقیمغیر
 (32)بازاری غیر (22)بازاری (12)مصرفیغیر

 هامون گانه سه

 دام( ،ماهی صید ) غذا تولید
 )چوب( خام مواد تولید

 آب مینات و عرضه
 گردشگری

 کشاورزی اییزاشتغال

 سیالب کنترل

 زیرزمینی بآ مینات

 تنظیم و خاک حفاظت
 اختالل

 گازها تنظیم

 زیستی تنوع

 زیستگاه حفظ
 غذا تولید

 )چوب( خام مواد تولید
 آب تامین و عرضه

 گردشگری
 کشاورزی زاییاشتغال

 سیالب کنترل

 زیرزمینی آب مینات

 تنظیم و خاک حفاظت
 اختالل

 گازها تنظیم
 گردشگری

 زیستی تنوع

 زیستگاه حفظ

 خلیج و میانکاله
 گرگان

 ،ماهی )صید غذا تولید ارزش
 دام(

 کشاورزی محصوالت ارزش
 دارویی گیاهان ارزش
 گیاهی بیولوژیک منابع ارزش
 چوبی
 غیرچوبی گیاهی منابع ارزش
 (علوفه تولید ارزش) طبیعی
 آبزی بیولوژیک منابع ارزش

 طبیعی و پرورشی
 جانوری بیولوژیک منابع ارزش

 ی(اهل هایدام)پرورشی غیرآبزی
 جانوری بیولوژیک منابع ارزش

 )پرندگاه، طبیعی غیرآبزی
 پستانداران( خزندگان،

 زمین( اراضی)ارزش منابع ارزش
 تفرجی ارزش

 و پسماندها جذب
 در هاپساب

 خشکی هایاکوسیستم
 آبی و

 هایجریان تنظیم
 هیدرولوژیکی

 و فرسایش کنترل
 خاک حفاظت
 ترسیب و گازها تنظیم
 اکسیژن تولید و کربن
 آب تنظیم ارزش
 آب خودپاالیی ارزش

 زیستگاه ارزش
 حفاظتی ارزش

 و وجودی میراثی،)
 انتخاب(

 غذا تولید ارزش
 دام( ،ماهی )صید
 کشاورزی محصوالت ارزش
 دارویی گیاهان ارزش
 چوبی گیاهی بیولوژیک منابع ارزش
 طبیعی غیرچوبی گیاهی منابع ارزش

 (علوفه تولید ارزش)
 بزیآ بیولوژیک منابع ارزش

 طبیعی و پرورشی
 جانوری بیولوژیک منابع ارزش

 اهلی( های)دام پرورشی غیرآبزی
 جانوری بیولوژیک منابع ارزش

 ،ن)پرندگا طبیعی غیرآبزی
 پستانداران( خزندگان،

 زمین( )ارزش اراضی منابع ارزش
 تفرجی ارزش

 هاپساب و پسماندها جذب
 خشکی هایاکوسیستم در
 آبی و

 هایجریان تنظیم
 درولوژیکیهی

 حفاظت و فرسایش کنترل
 خاک
 ترسیب و گازها تنظیم
 اکسیژن تولید و کربن
 آب تنظیم ارزش
 زیستگاه ارزش
 میراثی،) حفاظتی ارزش

 انتخاب( و وجودی
 تفرجی ارزش

 پریشان و ارژن

 گردشگری ارزش
 آب مینات منبع ارزش

 صید و شکار تجاری ارزش

 راه از درآمد کسب ارزش
 قایقرانی

 دارویی و طبی یاهانگ ارزش

 کشاورزی محصوالت ارزش

 کشاورزی هایزمین ارزش
 دریاچه اطراف
 کاه و یونجه تجاری ارزش

 از جلوگیری ارزش
 فرسایش

 هوا و آب تنظیم ارزش

 سیالب کنترل ارزش
 اندازهاچشم ارزش

 آب تنظیم ارزش

 ،فرهنگی ارزش
 ،وجودی ،میراثی

 ذاتی

 زیستی تنوع ارزش

 زیستگاه
 وحشحیات

 حفاظتی رزشا
 دولت توسط

 گردشگری ارزش
 آب مینات منبع ارزش

 صید و شکار تجاری ارزش

 قایقرانی راه از درآمد کسب ارزش

 دارویی و طبی گیاهان ارزش

 کشاورزی محصوالت ارزش

 اطراف کشاورزی هایزمین ارزش
 دریاچه
 کاه و یونجه تجاری ارزش

 گردشگری ارزش
 زیستیتنوع ارزش
 از جلوگیری ارزش

 رسایشف
 سیالب کنترل ارزش
 ،میراثی ،فرهنگی ارزش

 ذاتی ،وجودی

 وحشحیات زیستگاه

 هوا و آب تنظیم ارزش
 آب تنظیم ارزش

 توسط حفاظتی ارزش
 دولت
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 مطالعه مورد هایتاالب اقتصای هایارزش بندیطبقه (:3) جدولادامه 

 ارزش

 تاالب
 (11)مستقیم مصرفی

مصرفی 

 (22)مستقیمغیر
 (23)بازاری غیر (22)بازاری (21)مصرفیغیر

 شادگان

 صیدماهی ارزش

 شکاری هایگونه تجاری ارزش

 دارویی و طبی گیاهان ارزش
 کشاورزی محصوالت ارزش
 تفرجی ارزش

 سیالب کنترل ارزش

 از جلوگیری ارزش
 خاک فرسایش

 آب تنظیم ارزش
 هوا و آب تنظیم ارزش
 اندازچشم ارزش

 ،فرهنگی ارزش
 ،وجودی ،میراثی

 ذاتی

 زیستی تنوع ارزش

 زیستگاه ارزش
 وحشحیات

 حفاظتی ارزش
 دولت توسط

 صیدماهی ارزش

 شکاری هایگونه تجاری ارزش

 دارویی و طبی گیاهان ارزش
 کشاورزی محصوالت ارزش
 تفرجی ارزش

 سیالب کنترل ارزش

 از جلوگیری ارزش
 خاک فرسایش

 آب تنظیم ارزش
 هوا و آب تنظیم ارزش
 ،میراثی ،فرهنگی ارزش

 ذاتی ،جودیو

 زیستیتنوع ارزش

 وحشحیات زیستگاه ارزش

 توسط حفاظتی ارزش
 دولت

 تفرجی ارزش

 انزلی

 آب تامین و عرضه
 )ماهی( غذا تولید
 علوفه( و )چوب خام مواد
 ژنتیکی منابع

 تفرجی
 پرندگان شکار

 قایقرانی

 هوا و آب تنظیم

 اختالل تنظیم

 تصفیه عملیات
 آب پاالیش پسماند/

 شفرسای کنترل

 /مغذی مواد چرخه
 خیزیحاصل حفظ
 خاک

 کربن ذخیره

 زیستگاهی

 
 آب تامین و عرضه
 )ماهی( غذا تولید
 علوفه( و )چوب خام مواد
 ژنتیکی منابع

 تفرجی
 پرندگان شکار

 قایقرانی

 هوا و آب تنظیم
 اختالل تنظیم

 پسماند/ تصفیه عملیات
 آب پاالیش
 فرسایش کنترل
 حفظ نیتروژن/ چرخه
 کخا خیزیحاصل

 زیستگاهی
 کربن ذخیره

 تفرجی

 بامدژ

 ،صیادی التومحص ارزش
 کشاورزیو باغداری ،دامداری

 تاالب زاییاشتغال ارزش
 هایزمین ساالنه بهای اجاره
 تاالب اشغال تحت

 زیستیتنوع حفظ 
 بر کیدات )با

 در یاهگونه
 خطر( معرض

 ،صیادی التومحص ارزش
 کشاورزی و باغداری ،دامداری

 تاالب زاییاشتغال ارزش
 تحت هایزمین ساالنه بهای اجاره

 تاالب اشغال

 زیستیتنوع حفظ
 در هایگونه بر کیدات )با

 خطر( معرض

 

 هایافته
 ارزش و بازاریغیر بازاری، اقتصادی هایارزش برآورد -

 تنزیل اقتصادی ارزش نیز و مطالعه مورد هایتاالب کل

 ساله 32 دوره طی یافته

 ،بازاریغیر ،بازاری اقتصادی هایارزش آوردبر (0) جدول در
 از هکتار هر ارزش نیز و مطالعه مورد هایتاالب کل زشار

 ارزش همچنین و 1310 پایه سال در مطالعه مورد هایتاالب
  است. شده داده نشان ساله 32 دوره طی یافته تنزیل اقتصادی

 )مجموع کل اقتصادی ارزش شودمی مالحظه که طورهمان
 مورد تاالب شش مجموع برای بازاری(غیر و بازاری ارزش

 شده برآورد 1310 پایه سال در ریال میلیارد 218218 بررسی
 سایت شش مجموع برای غیربازاری و بازاری هایارزش است.
 میلیارد 20/01218 و 1/212502 تفکیک به مطالعه مورد تاالبی
 از هکتار هر شارز میانگین طوره ب است. شده زده تخمین ریال

 میلیون 01/1230 نیز بازاری غیر و بازاری هایارزش مجموع
 یافته تنزیل اقتصادی کل ارزش همچنین است. شده برآورد ریال

 1/10 تنزیل نرخ با (ساله 32 دوره )طی مطالعه مورد هایتاالب
 که است شده محاسبه ریال میلیارد 21221151 معادل ،درصد

 کمترین و هامون گانه سه هایتاالب هب مربوط ارزش بیشترین
 .است بامدژ تاالب به مربوط
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  نیز و مطالعه مورد هایتاالب کل ارزش بازاری، غیر اری،باز اقتصادی هایارزش :(4) جدول

 (ریال میلیارد :واحد) ساله 32دوره طی یافته تنزیل اقتصادی ارزش

 ارزش
 

 

 
 

  تاالب نام

 مساحت

 هکتار( )

 ارزش

 یبازار

 ارزش

 بازاریغیر

ش
رز

ا
 

ی
اد

ص
اقت

 
کل

 

وع
جم

)م
 

ش
رز

ا
 

ی
زار

با
 و 

یر
غ

 

ی(
زار

با
 

ش
رز

ا
 

 هر
تار

هک
 

 از
وع

جم
م

 
ش

رز
ا

ی
ها

 
ی

زار
با

 

 و
یر

غ
 

ی
زار

با
 

ش
رز

ا
 

ی
صا

اقت
 

یل
نز

ت
 

ته
یاف

 

ی
ط

 
ره

دو
 

32 
له

سا
 

(
ال

س
 

14
24

) 

 با
خ

نر
 

یل
نز

ت
 5/

11 
صد

در
 

 3/100035 28/1201 20/135308 0/201120 هامون گانه سه
 ریال میلیارد 11/2
 ریال میلیون 28/113

01/10322011 

  و میانکاله
 گرگان خلیج

12220 18223 02/10550 32555 
 ریال میلیارد 03/2

 ریال میلیون 032
8/3221011 

 10085 2018 1/10188 3/5312 پریشان و ارژن
 ریال میلیارد 21/2

 ریال میلیون 2212
1/1021881 

 181 11108 022222 شادگان
22101 

 
 ریال یلیاردم 212/2
 ریال میلیون 35/12

1/2200100 

 11211 انزلی
22850 

 
80/11112 01/35188 

 ریال میلیارد 18/1
 ریال میلیون 0/1181

12/3512053 

 5/2022 10/310 0222 بامدژ
20/2151 

 
 ریال میلیارد 50/2

 ریال میلیون8/500
1/212113 

 218218 20/01218 1/212502 5/505031 مجموع
5/0211 

 01/1230 میانگین:
21221151 

 

 تولید در مطالعه مورد هایتاالب ساالنه ارزش سهم -

 ربطذی هایاستان داخلی ناخالص

 هستند، بازاری ایاستفاده خدمات تمامی که این به جهتو با
 است. شده لحاظ استان ناخالص تولید محاسبه در آنها ارزش

ه ب عدد تقسیم با استان لیدتو در را آنها سهم توانمی ،بنابراین
 ناخالص تولید در خدمات این ساالنه ارزش برای آمده دست
 تاالب خدمات سایر که این دلیل هب اما .آورد دست هب استان
 استان ناخالص تولید محاسبه در آنها ساالنه ارزش نیستند بازاری

 این سهم محاسبه منظور هب ،بنابراین است. نشده محاسبه
 تولید به آنها ساالنه ارزش ابتدا استان ناخالص ولیدت در خدمات
 شد محاسبه خدمات این سهم سپس و شد اضافه استان ناخالص

)2016 ,Mansouri & Montazerhojat.( (1) جدول در 
 از یک هر کل و غیربازاری بازاری، هایارزش سهم مقایسه
 استان ایمنطقه داخلی ناخالص تولید از مطالعه مورد هایتاالب

(GDRP) هایاستان داخلی ناخالص تولید است. شده ارایه 

 هایاستان از یک هر به مربوط آماری هسالنام از ربط،ذی
 و مازندران فارس، ،گلستان ،خوزستان بلوچستان و سیستان

 است شده اتخاذ ایران آمار مرکز رسمی سایت از گیالن
(Statistical Center of Iran, 2014 and 2016). 

 تولید از کل ارزش سهم بیشترین شودمی مالحظه که طور همان
 در هامون گانه سه هایتاالب به مربوط استان داخلی ناخالص
 تاالب به مربوط سهم کمترین و درصد( 1/81) آبی پر شرایط

  .است درصد( 220/2) پریشان و ارژن
 
 تولید در مطالعه مورد هایتاالب ساالنه ارزش سهم -

 کشور داخلی صناخال

 سال در منتشره مرکزی بانک گزارش اساس بر که آنجایی از
 با برابر بازار، قیمت به ایران داخلی ناخالص تولید ،1310

the of Bank Central(  است ریال میلیارد 11121222

 2016 ,Iran of Republic Islamic(،  ارزش سهمبنابراین 
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 32/2 معادل ،تاالبی اکوسیستم شش مجموع کل اقتصادی
 به که است 1310 سال در کشور داخلی ناخالص تولید از درصد
 هایتاالب مجموع غیربازاری و بازاری هایارزش سهم ترتیب
 درصد 01/2 و 11/1 معادل داخلی ناخالص تولید از مطالعه مورد

 هایتاالب سهم برای آمده دسته بعددهای  است. شده برآورد
 است. توجه قابل کشور داخلی الصناخ تولید در بررسی مورد

 تولید از کل ارزش سهم بیشترین شودمی مالحظه که طورهمان

 در هامون گانهسه هایتاالب به مربوط استان داخلی ناخالص
 تاالب به مربوط سهم کمترین و درصد( 32/1 ) آبی پر شرایط
 غیر بازاری، هایارزش سهم مقایسه است. درصد( 23/2) بامدژ
 ناخالص تولید از مطالعه مورد هایتاالب از یک هر کل و یبازار

  است. شدهارایه  (0) جدول در کشور داخلی
 

 
 مربوطه هایاستان داخلی ناخالص تولید از لعهمطا مورد هایتاالب اقتصادی ارزش سهم (:5)جدول

  ارزش
 

 

  تاالب نام

 اقتصادی ارزش

 کل

 ریال( )میلیارد

 داخلی ناخالص تولید

 سال در ستانا

 ریال( میلیارد ) 1314

 بازاری ارزش سهم

 ناخالص تولید از

 (% ) استان داخلی

 غیر ارزش سهم

 تولید از بازاری

 داخلی ناخالص

 (% ) استان

 از کل ارزش سهم

 ناخالص تولید

 (% ) استان داخلی

 8/81 0/1 0/80 102520 3/100035 هامون گانه سه

 51/1 11/2 2/3 0/1100235 32555 رگانگ خلیج و میانکاله

 (20)پریشان و ارژن
20/13513 

 (12 )سال
083501010 

 (12 )سال
222/2 2220/2 220/2 

 18/1 21/2 13/1 1502520 22101 شادگان

 8/13 32/1 1/8 0/208181 01/35188 انزلی

 15/2 108/2 22/2 1502520 20/2151 بامدژ

 
 1314 سال در کشور داخلی ناخالص تولید از مطالعه مورد یهاتاالب اقتصادی ارزش سهم مقایسه (:1)جدول

 ارزش
 

 تاالب

 تولید از بازاری ارزش سهم

 (% ) کشور داخلی ناخالص

 از بازاری غیر ارزش سهم

 )%( کشور داخلی ناخالص تولید

 تولید از کل ارزش سهم

 (% ) کشور داخلی ناخالص

 32/1 28/2 23/1 هامون گانه سه

 21/2 13/2 10/2 رگانگ خلیج و میانکاله

 11/2 22/2 13/2 پریشان و ارژن

 11/2 21/2 18/2 شادگان

 30/2 10/2 21/2 انزلی

 23/2 22/2 223/2 بامدژ

 شش قتصادیا ارزش سهم مجموع
 شادگان، ،)هامون تاالبی کوسیستما

 (میانکاله و پریشان و ارژن
11/1  01/2  32/2  

 
 میانگین مجموع ودشمی مالحظه (5) جدول در که طورهمان

 و )ساحلی مطالعه مورد هایتاالب هکتار هر هایشارز مجموع
 (1310) 2210 سال در هکتار در دالر 53011 معادل (خشکی
  است. هدش زده تخمین
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  بررسی مورد هایتاالب مجموع و خشکی ،ساحلی هایتاالب اقتصادی ارزش میانگین (:7) جدول

 (52)ریال( 32222 :دالر ریالی )معادل (1122 هکتار/ / دالر حسب بر)

  ارزش

 تاالب نام

 هکتار هر هایارزش

 )دالر(

 18030 هامون گانه سه

 21222 گرگان خلیج و میانکاله

 51222 پریشان و ارژن

 1500 شادگان

 00313 انزلی

 20825 بامدژ

 32222 خشکی هایتاالب مجموع اقتصادی هایارزش میانگین

 03015 ساحلی هایتاالب مجموع اقتصادی هایشارز میانگین

 53011 مطالعه مورد هایتاالب اقتصادی هایشارز میانگین جمع

 
 مورد هایتاالب ساالنه ارزش میانگین سهم مقایسه -

  جهانی هایتاالب هایارزش میانگین با مطالعه

 یبررس مورد هایتاالب از هکتار هر ارزش میانگین سهم مقایسه
 (8) جدول در ،(De Groot et al., 2012) جهانی مطالعه از

 مقایسه شود،می مالحظه که طورهمان است. شده داده نشان
 معادل بررسی مورد هایتاالب از هکتار هر میانگین ارزش سهم

 جهانی عهمطال در تاالب هکتار هر ارزش میانگین از درصد 0/21
 در .شد برآورد 2210 سالبرای  ،2212 گروت دیبه روز شده 

 مورد 325 هاتاالب شده گذاریارزش هایهمطالع تعداد با قایسهم
 هایسایت ،(De Groot et al., 2012) جهانی لعهمطا در

 نگرفته صورت کافی تعداد به کشور در شده گذاریارزش تاالبی
   است.

 

 جهانی هایتاالب هایارزش میانگین با مقایسه در طالعهم مورد هایتاالب هکتار هر کل ارزش میانگین (:8) جدول
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 است. شده روز به 2210 سال به 2225 سال از مساحت بودن ثابت فرض با (De Groot et al., 2012) مطالعه در تاالب هایارزش بررسی این در *
(http://stats.areppim.com/calc/calc_usdlrxdeflator.php)  

 

 مطالعات هایچالش و هامحدودیت ،شناسی آسیب-

 ایران در هاتاالب اقتصادی گذاریارزش

  اطالعات و آمار به نیاز هاتاالب گذاریارزش هایروش بیشتر -

 دارند مختلف هایزمینه در مدت طوالنی و دقیق هنگام،ه ب
  و دقت از اطالعات و آمار ما کشور در سفانهامت که

  تولید گاههیچ هاآمار از برخی و است برخوردار کمتری تداوم

http://stats.areppim.com/calc/calc_usdlrxdeflator.php
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 اند.نشده

 زمانی دوره یک برای هاارزش که است این دیگر چالش -
 محاسبه ساالنه معموال بلکه است، نشده محاسبه منطقی

  اند.شده

 زیستیمحیط مناطق تفضیلی -توجیهی هایطرح طالعاتم -
 اقتصادی گذاریارزش برای پایه هایهمطالع در استفاده برای
 د.نباشنمی روز به و بوده قدیمی اغلب

 تاالب منابع بردارانبهره و نفعانذی مناسب شناسایی فقدان -
 دیگر از اکوسیستمی خدمات انواع از یک هر به مربوط
  .است اقتصادی ارزش برآورد به مربوط هایچالش

 با و نشده بومی رایج اقتصادی گذاریارزش فنون و رویکردها -
 دارای کشور فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، بسترهای
 هستند. متعددی تعارضات

 غیربازاری هایارزش تخمین گذاریارزش هایهمطالع در -
 است. شده گرفته قرار توجه مورد کمتر

 به تاالبی اکوسیستم روی بر طبیعی و انسانی یامدهایپ انواع -
 .است نشده گرفته نظر در جداگانه صورت

 کندمی فرق هاتاالب انواع برای شده تولید اکوسیستم خدمات -
 خواهد متفاوت خدمت هر برای گذاریارزش هایروش نتیجه در

 است. نشده گرفته نظر در هاهمحاسب در امر این که بود

 آخرین به دسترسی برای روز به ایماهواره تصاویر و هانقشه از -

  است. نشده استفاده اراضی پوشش کاربری/ خصوص در تغییرات

 زیست خدمات و کاالها برای تنزیل نرخ نامناسب انتخاب -
 صحیح طراحی عدم نیز و هانظرسنجی پیچیده طراحی بومی،

 و فعاننذی و محلی جوامع گرفتن نظر در با نامهپرسش سواالت
 زمانی و مکانی مرزهای تعربف عدم ،تاالب بردارانبهره

 تمام برآورد عدم ،تاالب( صحیح بندیزون )عدم اکوسیستم
 گرده گونه، ارزش چون تاالب اکوسیستمی خدمات هایارزش

 ساز طراحی عدم و ...( و بیولوژیک کنترل ژنتیکی، منابع افشانی،
 گذاریارزش نتایج از رآمدکا استفاده برای نیاز مورد کارهای و

 و نواقص سایر از نیز کشور کالن هایگذاریسیاست در اقتصادی
 اقتصادی گذاریارزش هایهمطالع انجام به مربوط کمبودهای

  باشد.می تاالب
 

 گیرینتیجه و بحث
 دادن نشان ضمن زیستیمحیط منابع اقتصادی گذاریارزش
 مربوطه، هایکارکرد و خدمات کاالها، کمی ارزش

 گیریتصمیم و ریزیبرنامه امر در را ریزانبرنامه و گذارانسیاست
 نماید.می کمک منابع این پایدار و مطلوب برداریبهره برای

 و است اکوسیستم منافع تخمین برای روشی تاالب گذاریارزش
 را منفعت -هزینه تحلیل تا دهدمی اجازه مالی متخصصین به

 تخصیص و هااولویت تعیین با تواندمی همچنین و دهند انجام
 خدمات ارزش ارزیابی کند. کمک حفاظتی هایاقدام به بودجه

 را هاگذاریسرمایه تا کند کمک مدیران به تواندمی اکوسیستمی
 و خدمات به وارده زیان نمودن جبران یا و پیشگیری برای

 و حفظ ریت،مدی جهت رد نیز و دهند توسعه تاالب کارکردهای
 نمایند. تدوین بهینه حفاظتی هایاستراتژی ها،تاالباحیا 
 در که) تاالب مصرفی خدمات ارزش محاسبه کنار در توانمی

 غیرمصرفی ارزش (،شود.می منظور استان داخلی ناخالص تولید
 تولید در .(است شده حاصل مطالعه این نتایج از که) را آن

 ارزش سهم اساس بر ساله هر و کرد منظور استان ناخالص
 را آن از حفاظت برای الزم بودجه استان، تولید در تاالب خدمات

 الزم .)Mansouri & Montazerhojat, 2016( ادد اختصاص
 )ساحلی/ هاتاالب انواع به توجه با سهم این است ذکر به

 مستقیم هایمحرک همچنین و استان جغرافیایی شرایط خشکی(
 از یک هر ،زیرا بود. خواهد متفاوت تاالب روی بر غیرمستقیم و

 اکوسیستمی خدمات از متفاوتی تولید به منجر ،مذکور شرایط
 افزوده ارزش در تغییر به منجر امر این همچنین د،شومی تاالب
 ناخالص تولید نهایت در و استان طبیعیمنابع و کشاورزی بخش
  شد. خواهد استان داخلی

 نشوند زده تخمین اکوسیستم اتخدم پولی هایارزش اگر
 هایهمحاسب در آبی هایاکوسیستم اصلی منافع از بسیاری
 حذف این احتمالی نتیجه شوند.می گذاشته کنار هزینه -منفعت
 به کمتری حفاظتی توجه که بود خواهد این احتماال

 طور به افراد که خدماتی نتیجه در و شودمی آبی هایاکوسیستم
 عرضه الزم حد از کمتر برندمی بهره آن از مستقیمغیر و مستقیم

 که این از اطمینان به تواندمی گذاریارزش ،بنابراین شوند.می
 برچسب و شوندنمی مبادله هابازار در که اکوسیستمی خدمات
 به اقتصادی هایارزیابی در ،است نشده زده آنها به بازاری قیمت

 ( ,.Barbier et al کند کمک شوند داده دخالت آشکار صورت

(1997. 
 اطالعات یافته، توسعه و توسعه حال در کشورهای در

 اکوسیستم مدیریت به گذار» تواندمی اقتصادی گذاریارزش
 برای گیریتصمیم چارچوب تهیه و اقتصادی توجیه با را« محور
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 (Grabowski et نماید تسهیل مدیریتی هایاقدام بندیاولویت

(al., 2012. کندمی مشخص گذاریارزش هایهمطالع تحلیل 
 در اقتصادی گذاریارزش ثیرات افزایش نیازمند آینده در کار کدام

 منابع بهتر مدیریت در را آن نقش بنابراین و است هاگیریتصمیم
  دهد.می ارتقا

 شناسایی تاالب گذاریارزش در اصلی مشکالت از یکی
 (,Reynaud & Lanzanova است. بیتاال منابع از بردارانبهره

 برای اساسی بسیار عامل نفعانذی مشارکت نحوه 2017)
 در .(Kaffashi et al., 2012) است اکوسیستم پایداری تضمین

 مهم این کشور در هاتاالب شده انجام گذاریارزش هایهمطالع
 است. نشده گرفته نظر در درستی به

 مستقیم طور به محلی جوامع و روستایی مردم از بسیاری معیشت
 ثیرات هاتاالب دادن دست از ،بنابراین .دارد بستگی هاتاالب به

 نشان مطالعه این در داشت. خواهد آنها معیشت بر توجهی قابل
 تاالب شش مجموع از هکتار 5/505031 تخریب با شد، داده
 طور به و ریال میلیارد 218218 معادل کل ارزش بررسی مورد

 دست از هکتار در ریال میلیون 01/1230 معادل ارزشی میانگین
 مطالعه مورد هایتاالب یافته تنزیل اقتصادی کل ارزش رود.می

 21221151 معادل ،1/10 تنزیل نرخ با (ساله 32 دوره )طی
 کل اقتصادی ارزش سهم همچنین .شد برآورد ریال میلیارد
 تولید از درصد 32/2 معادل ،تاالبی اکوسیستم شش مجموع
 مقایسه شد. زده تخمین 1310 سال در کشور داخلی ناخالص

 معادل بررسی مورد هایتاالب از هکتار هر میانگین ارزش سهم
 جهانی مطالعه در االبت هکتار هر ارزش میانگین از درصد 0/21

 در .شد برآورد 2210 سال برای ، 2212 گروت دیبه روز شده 
 325 که هاتاالب شده گذاریارزش هایهمطالع تعداد با مقایسه

 است، بوده (De Groot et al., 2012) جهانی مطالعه در مورد
 صورت کافی تعداد به کشور در تاالبی هایسایت گذاریارزش

  است. نگرفته
 اکوسیستمی خدمات خصوص در کمی هایتحقیق حاضر حال در

 .دارد وجود چین کشور در فراتحلیل روش از استفاده با تاالب
(Sun et al., 2017) تاالب نوع 5 اکوسیستم خدمات کل ارزش 

 )با فراتحلیل از استفاده با را چین liaoning استان در ساحلی
 گذشته هایهمطالع به مربوط مورد 81 از مشاهده 033 انتخاب
 دالر 02008 میانگین طوره ب ساحلی( تاالب اقتصادی ارزیابی
  اند.زده خمینت سال در هکتار هر ازای به آمریکا

 و میانکاله ساحلی تاالب دو ارزش میانگین نیز بررسی این در
 شده زده تخمین (2210 سال در هکتار/ )دالر/ 03015 انزلی
 شده ارایه اکوسیستمی خدمات باالی ارزش دهندهنشان که است

  باشد.می جهانی مقیاس در ما هایتاالب از هکتار هر توسط

 است شده ذکر (Costanza, 2014) مطالعه در که طورهمان
 121 ساالنه 2211 سال در جهان اکوسیستمی خدمات ارزش

 2/51) جهانی ناخالص تولید کل برابر دو به نزدیک دالر تریلیون
 .است شده زده تخمین دالر( تریلیون

 کافی تعداد به اقتصادی گذاریارزش هایهمطالع تعداد ایران، در
 باتوان می دشومی بینیپیش ه،در نتیج .است نپذیرفته صورت
 هایاکوسیستم اقتصادی گذاریارزش کافی هایهمطالع انجام

 هایارزش جداول به دستیابی و هااکوسیستم سایر نیز و تاالبی
 .برداشت گام سبز GDP به شدن نزدیک جهت در ملی شاخص
به  اکوسیستمی خدمات ساالنه ارزش صورت آن در ،بنابراین

  بود. خواهد داخلی ناخالص تولید کل از بیشتر داحتمال زیا
 تاالب از هکتار هر ازای به کمتری هایارزش بزرگتر هایتاالب
 تاالب هایارزش روی بر منفی اثر تاالب اندازه در نتیجه دارند
 .(Sun et al., 2017; Chaikumbung et al., 2016) دارد

 تایید موضوع این نیز مطالعه این در مشابه، هاییافته با مشابه
  .(0 )جدول .است شده

 نتایج روی بر مناسب اقتصادی گذاریارزش روش انتخاب
 (Schild et al., 2018; Reynaud گذاردمی اثر گذاریارزش

(& Lanzanova, 2017; Ozdemiroglu & Hails, 2016. 
 ایران در مذکور شده انجام هایهمطالع برای محدودیت این که
  .است صادق و دتایی مورد نیز

 گذاریارزش شده مشاهده هایمحدودیت با مقابله هایراه از
 خدمات برای فضایی مقیاس ترینمرتبط انتخاب به توانمی

 برای گذاریارزش روش ترینمناسب انتخاب ،اکوسیستمی
 گذاریارزش روش از استفاده عدم و مربوطه اکوسیستمی خدمات
 این ،زیرا .نمود اشاره خدمات متفاوت انواع تخمین برای یکسان

 واقعی حد از بیشتر یا کمتر هایتخمین به منجر است ممکن امر
 مناسب کمتر گذاریارزش روش آن که خدماتی برای هاارزش

 .(Schild et al., 2018) دشو ،ستا

 که است این باشد،می استنباط قابل فوق مطالب از چه آن
 به زمان مرور به نآ زیستیمحیط منابع و هاتاالب اهمیت

 موضوع، این و شده آشکارتر غیربازاری منافع ابعاد در خصوص
 باشد.می زیستیمحیط منابع این تخریب کنندهنگران روند نتیجه
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 به اکوسیستم خدمات گذاریارزش هایهمطالع ارایه و انتشار
 کارگیریه ب در گذارانسیاست نیازهای به پاسخ منظور
 کمک تواندمی مدیریتی هایتصمیم رد اقتصادی گذاریارزش
 نیز مطالعه این هاییافته .(Torres & Hanley, 2017) نماید

 تاالب اقتصادی گذاریارزش خصوص در بیشتر هایتحقیق به
 کمک کندمی ایفا تاالب اکوسیستم حفظ در را کلیدی نقش که
 هایسیاست تدوین برای را مرجعی نقطه مطالعه این نماید.می

  کند.می فراهم تاالب
 گذاریارزش نتایج ارایه برای استاندارد پروتکل یک وجود

 هایارزش دقت نتیجه در و فراتحلیل روش عملکرد تواندمی
 این .(Brander et al., 2007) ببخشد بهبود را شده داده انتقال

 از یکی که هاهمطالع یکپارچگی عدم زمان در الخصوصعلی امر
 است،« منفعت انتقال» روش از استفاده ایهچالش ترینعمده

 .(Woodward & Wui, 2001) شد خواهد اهمیت زحای
 اثر در تاالب به وارده هایهزینه محاسبه آتی، هایهمطالع برای

 توانمی را ...و پسماندها کشاورزی، صنعتی، هایپساب تخلیه
 واقعی برای تواندمی هاییهمطالع چنین نتایج د.نمو پیشنهاد

 در گام اولین .شود استفاده استان داخلی ناخالص تولید ردنک
 که است این در هاتاالب شده برآورد هایارزش کردن کاربردی

 و کارکردها دیگری، حقوقی یا حقیقی شخص هر یا نهاد هر اگر
 از استفاده با توانمی داد، قرار تخریب مورد را تاالب خدمات
 منظور به را بازدارنده هایهجریم حداقل ،اقتصادی ارزش شاخص

 هایزیان از بخشی جبران و بعدی هایتخسار از پیشگیری
 ارزیابی برای تخمین این دیگر مهم کاربرد نمود. ملحوظ وارده
 مقابل در باید خدمات این رفتن بین از که است جایی در هاطرح
 خدمات چون شود. سنجیده عمرانی هایطرح از حاصل منافع
 شوندمی گرفته نادیده بیشتر و هستند بازار از خارج هاتاالب عمده

 که است این امر این نتیجه شود؛نمی داده آنها به کافی ارزش و
 تصویب به هنگفت اجتماعی هایهزینه با عمرانی هایطرح
  رسند.می
 هاتاالب اقتصادی گذاریارزش هایهمطالع دیگر هایددستاور از

 برای سازیزمینه به منجر که نمود اشاره مهم این به توانمی
 هاتاالباحیا  و هاتخسار جبران هایمکانیزم اجرای و طراحی

 تاالبی بانکداری به توانمی زمینه این در مثال عنوان به شود.می
 طراحی ،تاالب آبخیز هایحوضه در سبز هایگذاریسرمایه و

 وسیستمیاک خدمات برای پرداخت رویکرد اجرای کار و ساز
)PES((02) هایطرح نمود. اشاره PES با همزمان تواند،می 

 پایدارتر استفاده در محلی مردم بهتر مشارکت به منجر فقرزدایی،
 برای حاصله نتایج از استفاده .دشو انشدسترس در منابع از

 سرزمین آمایش و اراضی کاربری ثروم هایسیاست انگیرتصمیم
  باشد.می مفید نیز
 سایت 20 المللیبین اهمیت به توجه با دشومی پیشنهاد پایان رد

 هایتاالب ایران، هایسایت رامسر فهرست مشمول تاالبی
 تاالب اقتصادی گذاریارزش هایهمطالع انجام اولویت در مذکور

 به وابسته محلی جوامع معیشت که این به عنایت با گیرند. قرار
 بردارانبهره و نفعانذی ظرگرفتنن در. بنابراین، باشدمی تاالب
 .است ضروری امری تاالب گذاریارزش هایهمطالع در تاالب
 رویکرد از شودمی پیشنهاد تاالب اقتصادی گذاریارزش برای

 اقتصادی هایارزش است الزم شود. استفاده اکوسیستمی خدمات
 هایتاالب اقتصادی گذاریارزش هایهمطالع در آمده دسته ب

 اساس بر هم و واحد هایارزش در تغییر اساس بر هم شده امانج
 در طبیعی سرمایه استهالک میزان و هابومزیست مساحت تغییر
 قبال در سیاستی رویکردهای شود. روز به مشخص زمانی بازه

 اهمیت واجد گذاریارزش هایهمطالع نتایج از استفاده چگونگی
 نتایج کارگیری به ارهایسازوک طراحی بنابراین، رسد.می نظر به

 منابع مدیریت هایسیاست اصالح در اقتصادی گذاریارزش
 خواهد برخوردار زیادی اولویت از زیستمحیط با مرتبط اقتصادی

  بود.
 

 هایادداشت
1. Suspension feeders 
2. Meta-Regression Analysis 

3. Gross Domestic Regional Product 

4. Gross Domestic Product 

 بر ثروم عوامل محاسبه برای دقیق بسیار روش یک نالیزمتاآ .1
 دهدمی امکان ما به و کندمی فراهم را تکنولوژی یک از استفاده

 دارند، مشابهی موضوع که را مختلفی کارهای از حاصل نتایج که
 روش این .(Hamari & Keronen, 2017) کنیم ترکیب
 هایتحقیق ازیسیکپارچه و تلفیق برای رویکرد بهترین آماری
 بر مروری از حاصل نتایج جایگزین و است تولید زمینه در پیشین
 (Hunter دهند ارایه را متمرکز نتایج تواندنمی که است ادبیات

(& Schmidt, 2014. 
6. Integrated Environmental and Economic 

Accounting (2003) -SEEA 
 برای محل یک رد خدمات گذاریارزش از حاصله نتایج از استفاده .5

 یک ارزش برآورد مانند دیگری محل در خدمات گذاریارزش
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 با دیگری جنگل برای شده محاسبه ارزش از استفاده با جنگل
 مشابه اندازه و نوع

8. The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

(TEEB) (Van der Ploeg et al., 2010) 

 میان از خود رجیحیت گزینه انتخاب برای افراد از درخواست .1
 خاص هایویژگی با هاگزینه از ایمجموعه

10. United Nations 

11. European Commission 

12. International Monetary Fund  

13. World Bank 

14. Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
15. Life Support Services  

16. Regulating Services 

17. Provisioning Services 

18. Cultural and Aesthetic Services 
 شامل :(Direct Use Value) مستقیم مصرفی هایارزش .11

 غیرمصرفی ارزش و ...( الوار، زراعی، )محصوالت تولیدی خدمات
 ...( و گرشگری تاالبی، پرندگان از برداری)عکس

 :(Indirect Use Value) غیرمستقیم مصرفی هایارزش .22
 هاتاالب توسط آب پاالیش مثال عنوان به تنظیمی خدمات شامل

 شود.می سیل( و طوفان) طبیعی بالیای برابر در محافظت یا

 هرگونه شامل (Non Use value): مصرفیغیر هایارزش .21
 مردابی الله مانند جانوری گونهیک موجودیت از انسان که لذتی

 فرزندانمان برای منابع حفظ برای که اهمیتی یا و نمایدمی کسب
 هستیم. لیقا آینده در

22. Market Value 

23. Non- Market Value 

 سال به مربوط فارس استان آماری سالنامه وجود عدم به توجه با .20
 استفاده 1312 سال به مربوط آمار از مذکور تاالب برای ،1310

  است. شده
 باشدمی 1310 سال در مرجع( نرخ )متوسط بانکی بین بازار نرخ .21

 اتخاذ مرکزی بانک دیاقتصا نماگرهای گزارش از مذکور عدد که
 است. شده

 (Payment اکوسیستمی خدمات از مندیبهره ازای به پرداخت .20

(for ecosystem services «اقتصادی ابزارهای از یکی 
 در که باشدمی زیستمحیط از حفاظت و طبیعی منابع مدیریت

 به نسبت و شده استفاده دنیا نقاط از بسیاری در اخیر هایسال
 قابل و مناسب نتایج طبیعی منابع مدیریت ارهایابز از بسیاری

 جدید مدیریتی سیستم رویکرد، این .است داشته پی در قبولی
 منظور به غیردولتی و دولتی نفعانذی تمام مشارکت بر مبتنی

 هاتاالب اکوسیستم از خردمندانه برداریبهره و حفاظت مدیریت،
 کنار در نسانیا جوامع نیاز به ویژه توجه آن مبنای که است

 به نسبت روش این مزایای از است. هاتاالب از حفاظت موضوع
 و بردارانبهره دادن مشارکت به توانمی اقتصادی، ابزارهای سایر

 و راحت را آن از استفاده که کرد اشاره آن در محلی جوامع
 (Daneshi et کندمی یافتنی دست را موردنظر نتایج به رسیدن

(al., 2014. از مندیبهره ازای به پرداخت برنامه تعریف، قطب 

 که است داوطلبانه کامال ایمبادله ،(PES) اکوسیستمی خدمات
 زیستیمحیط خدمات برای خریدار یک باید حداقل مبادله این در

 زیستیمحیط خدمات دهندهارایه یک حداقل و دولت( )معموال
 ( ,.Daneshi et alباشد داشته وجود اکوسیستم( همان)

.(2016  
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