
برآوردها نشان دادند که پایلوت های مطالعاتی در سال 1393، دارای 1.18 میلیارد مترمکعب محصول 
آب بــوده و پیش بینی می شــود که پس از حدود 15 ســال با حدود 33.5 میلیــون مترمکعب افزایش، 
به 1.21 میلیارد مترمکعب برســد. همچنین، مجموع آب مصرفی پایلوت  ها در ســال بررســی )1393(، 
حدود 67 میلیون مترمکعب برآورد گردیده و برای دورۀ زمانی 15 ســال آینده، افزایش 47.8 میلیون 
مترمکعبی برای رسیدن به مصرفی در حدود 115 میلیون مترمکعب مصرف دور از انتظار نخواهد بود. 
از نظر عرضۀ آب که برای برنامه ریزی های آتی از اهمیت زیادی برخوردار است، مجموع آب عرضه شده 
به صــورت مازاد از ســوی پایلوت ها، 1.14 میلیارد مترمکعب برآورد گردیــده و برای دورۀ زمانی آینده 
)پس از 15 ســال(، مقدار کل عرضه آب با کاهشــی به میزان 44.1 میلیون مترمکعب، به حدود 1.09 

میلیارد مترمکعب خواهد رسید. 

از نظر ارزش پولی مقادیر عرضه آب در دورۀ فعلی و آتی نیز می توان اشاره کرد که در همۀ پایلوت ها، ارزش 
پولی عرضۀ آب از ســوی اکوسیستم های طبیعی، حدود 48.678 میلیار دریال است که این میزان به دلیل 
کاهش 44 میلیون مترمکعبی در آینده، به 46.798 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. ارزش پولی کاهش 

عرضۀ آب نیز معادل 1880 میلیارد ریال ارزیابی می شود.

ارزش حفاظتی جنگل های هیرکانی

اکوسیســتم های جنگلــی واقــع در محــدودۀ عمل پــروژۀ »مدیریــت چندمنظــورۀ جنگل های 

هیرکانی« غیر از ارائۀ رشــته ای از خدمــات عرضه ای و تنظیمی، از جهات دیگری مانند تفرج، 

   تنوع زیســتی و یا کیفیت زیســتگاهی نیز دارای اهمیت هســتند. تنوع اکوسیســتمی موجود 

در اکوسیســتم های جنگلی، یکی از جاذبه های غیرقابل انکار فعالیت های گردشــگری به شمار 

می آیند.

اصواًل بخشــی از ارزش منابع طبیعي، در قالب ارزش هاي غیراســتفاده اي معرفي می شــود و 

گویای ارزشــی اســت که افراد برای حفاظت از منابع طبیعی، قائل بوده و در ازای آن، مایل به 

پرداخت مبالغی مشخص، هستند. در این نوع از ارزش که گاهی با عنوان »ارزش موجودیت« 

هم شــناخته می شــود، ارزش ذاتي همۀ منابع طبیعی موجود در یک اکوسیســتم طبیعی نظیر 

پوشش های جنگلی )اعم از طبیعی و یا دست کاشت( مورد توجه قرار گرفته و ارزشی را بیان 

مــی کند که عمــوم مردم برای موجویت و بقای کلیت و یا هر یک از آحاد منابع اکولوژیک قائل 

هســتند. چنین ارزشــی، صرف نظر از چشم داشــت اقتصادی و یا فواید مادی جامعه انســانی 

نســبت بــه موجودیت منابع زنــده، معطوف به زمان حــال یا آینده نمی باشــد. ارزش حفاظتی 

اکوسیستم های طبیعی با استفاده از ابزار پرسشنامه در جمعیت های روستایی و شهری مرتبط 

با هریک از پایلوت  ها در ســه اســتان شمالی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تجزیه و 

تحلیل پاسخ های دریافتی دیده شد که در مجموع میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت 

از جنگل های هیرکانی، معادل 6099 میلیارد ریال اســت. بدیهی اســت که با افزایش برخی 

شاخص های اقتصادی و اجتماعی نظیر سطح درآمد و سطح آگاهی شهروندان از اهمیت و نقش 

جنگل های هیرکانی و نیز درصورت اطالع رسانی درمورد مشکالت مالی گریبان گیر بخش های 

مدیریتی این عرصه  ها، می توان انتظار داشت که میزان تمایل به پرداخت هم به مقدار قابل 

توجهی افزایش یابد.

بحث و نتیجه گیری

ارزش  گذاری خدمات اکوسیســتمی ممکن است با اهداف مختلفی انجام   شوند. ارزش  گذاری 

فواید جاری و آتی عرصه های طبیعی، نمایانگر نقش مهم خدمات اکوسیســتمی در بهزیســتی 

و رفــاه جامعــه بــوده و گویای شــدت وابســتگی جامعه براســاس مبانــی بوم شــناختی چنین 

عرصه هایی است. در یک تعبیر کلی، محیط های طبیعی دارای ارزش بی پایانی هستند، چرا که 

از تمام فعالیت های انســانی پشــتیبانی کرده و تقویت کنندۀ آنها هستند. با این همه، یکی از 

کاربردهای عملی ارزش گذاری در سیاســت گذاری و با توجه به تغییرات نهایی )Marginal Changes( در عرصه های طبیعی و محیطی اســت. برای 

ارزیابی یک سیاست اثرگذار بر عرصه های طبیعی در زمان حال و یا آینده، با کمک ارزش  گذاری خدمات اکوسیستمی نکات زیر قابل طرح هستند:

بوجــود آمــدن فهمی جدید دربارۀ توســعه سیاســتی در اثــر پذیرش چارچوب خدمات اکوسیســتمی) مثــاًل فهم بهتری از چگونگــی هدف گیری 	 

سیاست های حفاظتی آتی برای پرداختن به اولویت های محیط زیستی( 

تقویت ابزار سیاستی موردنیاز نظیر ایجاد بازاری برای خدمات، )مانند پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی( 	 

اصــالح راهبردهــای مدیریتــی منابع جنگل و کاهش رونــد تخریب و جنگل زدائی در اثــر تقویت و اصالح نگرش اقتصادی بــه جنگل ها مطابق با 	 

واقعیات و دانش روز

 ارزش گذاري ممکن اســت با انگیزه ها و دالیل گوناگونی انجام شــود. به طور متداول، تحلیل هزینه-فایده، چارچوب مناسبی را برای ارزش گذاری 

اقتصادی تولیدات و خدمات حاصل از اکوسیستم های طبیعی فراهم می  سازد. 

ارزش گــذاري اقتصــادی منابع طبیعي برای اصالح حســاب هاي ملي و تعدیل ارقام تولیــد ناخالص ملي با تکیه بر اثــرات وارده بر منابع طبیعی نیز 

اســتفاده می  شــود. زیرا نادیده گرفتن منافع و ارزش هاي مرتبط با منابع طبیعي، ارقام حســاب های ملی و رشــد اقتصادی را دچار اریب ســاخته و 

تصویری واقعي از عملکرد اقتصادی کشــور در بازۀ زمانی مورد بررســی، ایجاد نخواهد کرد. ازاین رو، یکي دیگر از اهداف ارزش گذاري اقتصادی 

در ادبیات علمی موجود، شامل نمودن ارزش جریان و اندوخته هاي کاالها و خدمات محیط زیستی به نظام سنتی حسابداري ملي است. 

در اقتصاد محیط زیســت، تالش های هدفمند برای الصاق برگه قیمتی به خدمات اکوسیســتمی و منابع طبیعي، گاه مورد انتقاد واقع می  شــوند، ولي 

باور کلی این است که انجام ارزش گذاري تولیدات و خدمات اکوسیستم ها امري الزم و ضروري است و انکار ارزش آنها در دراز مدت، پیامدهاي 

منفي و نامطلوبي براي جامعه به وجود خواهد آورد.

بر اســاس بررســی تجربیات جهانی در زمینه های مختلف ارزش گذاری خدمات اکوسیســتمی)PES(، می-توان موارد مختلفی را به عنوان پتانسیل 

های بالقوه تأمین مالی برشمرد:

اشخاص حقیقی و دوستداران طبیعت  و سازمان های غیردولتی که به صورت داوطلب برای خدمات اکوسیستم پرداخت می کنند.	 

صندوق های روستایی با مشارکت جوامع محلی و بهره برداران محلی و صندوق های تأمین مالی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی.	 

گردشگرانی که برای دیدن منطقه حق الزحمه پرداخت می کنند.	 

هتل ها، شرکت های بازاریابی و تورهای گردشگری.	 

دولت در قالب بودجه های عمومی یا درآمد مالیاتی.	 

صندوق های بین المللی محیط زیستی و آژانس  های توسعه بین المللی	 

مقایسه ارزش پولی عرضه آب پایلوت ها در زمان های حال و آینده
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ارزش گـذاری اقـتصادی تولیدات 
و خـدمــــات اکوسـیـستمی 
جنگل های هیرکانی
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طــی دهه هــای 1960 و 70 میــالدی، عرصه های جنگلی وســیعی در 

جهان برای توســعۀ کشــاورزی پاکتراشــی شدند. فروســایی منابع 

جنگلی، مشــکلی بنیادین از گذشــته تا به امروز بوده و همچنان در 

حال حاضر، چالشی مهم به شمار می  آید.

اکوسیســتم ها، به صــورت دارایی های زیســت محیطی هســتند که 

همچون ســایر دارایی های طبیعی جریانــی از خدمات را در طی زمانه 

عرضه می  کنند. چنانچه این خدمات به روشــی پایدار اســتفاده و/یا 

مصرف شــوند، ســرمایۀ اولیه به صورت دست نخورده باقی خواهد 

ماند. در دهه های اخیر، اکوسیســتم ها تحت فشار فزاینده ناشی از 

فعالیت انســانی بوده اند. در ارزیابی هزاره )MA( اشــاره شــده که 

»نزدیک به دو ســوم خدمات عرضه شــده از طبیعت به انســان، در 

جهــان، رو به کاهش هســتند«. درحقیقت، فواید به دســت آمده از 

مهندسی طبیعت با افول دارایی های سرمایۀ طبیعی همراه بوده اند. 

گروه های مختلف خدمات اکوسیستمی عبارت است از:

منابع طبیعی برای نیازمندی های اساسی )هوا و آب پاک(	 

کمــک به برخــوداری از ســالمت فیزیکی و ذهنی، )مثــاًل از طریق 	 

دسترســی به فضاهای ســبز شــهری و روســتایی، توســعه منابع 

ژنتیکی برای مصارف داروسازی(

فرآیندهای طبیعی، از قبیل تنظیم اقلیم و گرده افشــانی گیاهان 	 

زراعی

پشــتیبانی از ســالمت و اقتدار اقتصاد از طریق مــواد خام برای 	 

صنعت و کشاورزی یا از طریق گردشگری و تفرج

فواید اجتماعی، فرهنگی، آموزشــی و بهزیســتی حاصل از تعامل 	 

آدمیان با طبیعت 

خدمات اکوسیســتمی به بهزیســتی و رفاه اقتصادی جامعه از دو 	 

طریق یاری می  رسانند:

	 	 کمک به کسب درآمد 

	 	 پیشگیری از خساراتی که باعث تحمیل هزینه به جامعه می  شوند.

Caspian Hyrcanian Forests Projec t

با دیدی وسیع تر نسبت به ارزش گذاری فواید حاصل از اکوسیستم ها، »گزینه های سیاستی« که موجب تقویت مقدمه

محیط زیست طبیعی می  شوند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نشان می دهد که سرمایه گذاری بر منابع طبیعی 

مفهوم اقتصادی پیدا خواهد کرد.

منظور از گزینه های سیاستی، مجموعه فعالیت های مدیریتی است که از سوی جوامع محلی، دستگاه های اداری 

و سایر افراد و گروه های ذینفع دنبال شده و بر روی روند تغییرات اکوسیستم های طبیعی اثرگذارند. اطالعات 

موردنیاز دراین زمینه، طی ارزیابی کیفی، کمی ســازی می شــود. در فهم و ارزیابی پیوستگی های عّلی بین یک 

سیاست، اثرات آن بر اکوسیستم ها و درنتیجه ارزش  گذاری اثرات به زبان اقتصاد، پیچیدگی های قابل مالحظه ای 

وجود دارد. یکپارچه سازی مالحظات سیاستی، علمی و اقتصادی برای چنین رویکردی ضروری خواهد بود.

ازآنجا که بسیاری از خدمات اکوسیستمی در بازارها مورد مبادله قرار     نمی  گیرند؛ بنابراین، رایگان و بدون قیمت 

تلقی می شوند. برآورد ارزش اقتصادی نسبی چنین کاالها و یا خدماتی با استفاده از فنون ارزش گذاری بازاری 

و غیربازاری، نقش مهمی در اصالح فرآیندهای تصمیم ســازی و تصحیح سیاست های مدیریتی خواهد داشت. 

بنابراین ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی جنگل به دالیل زیر دارای اهمیت است:

دراختیارگذاردن سازوکاری برای استفاده از ابزار سیاستی مبتنی بر بازار	 

بهینه کردن تخصیص وجوه عمومی برای حفظ جنگل ها و منابع طبیعی	 

درنظر داشتن تمایل به پرداخت همگانی جامعه در اجرای طرح های حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی	 

 	 CBA امکان پذیر شدن ارزشیابی طرح های رقیب مرتبط با کاربری جنگل ها درچارچوب

ایجاد امکانی بهتر برای اولویت بندی پروژه های توسعۀ جنگلداری و محیط زیستی 	 

بهینه ســاختن سرمایه گذاری در زمینۀ توســعۀ منابع جنگلی )جنگل کاری، اجرای طرح های جنگلداری، 	 

برداشت پایدار از منابع جنگلی و غیره( 

فهم دقیق تر ارزش  کاالها و خدمات اکولوژیک مرتبط با اکوسیستم های جنگلی	 

زمینه ســازی بــرای حســابداری دقیــق فعالیت هــای جنــگل و جنگلــداری و کمک به تعدیــل و اصالح 	 

حساب های ملی.

اگرچه ارزش گذاری، ابزاری مهم و ارزشــمند برای تصمیم سازی مطلوب است، ولی درعین حال، باید آن 

را تنها یکی از ورودی های موردنیاز برای تصمیم ســازی به شــمار آورد. در عین حال، اســتفاده از خدمات 

اکوسیســتمی   به عنــوان یک چارچوب ارزش  گــذاری، بیانگر فرصتی برای درنظر گرفتن طیف وســیعی از 

پیامدهای محیط زیستی در ارزیابی یک سیاست آتی است.

جنگل های هیرکانی به عنوان اکوسیســتم های طبیعی، تاکنون منشــأ خدمات و فواید بســیار ارزشمندی 

بــرای هــمۀ ایرانیان اعــم از جوامع محلی و غیرمحلی، بوده  اند. به نحوی که برداشــت چوب برای تأمین 

نیاز اقشــار مختلف جامعه از نظر تولید هیزم و زغال در کنار ســایر اســتفاده های صنعتی همواره وجود 

داشته و هنوز هم وجود دارد. چوب به عنوان یک کاالی اقتصادی شناخته شده دارای بازاری برای خرید 

w
w

w
.
c
h
f
p
.
i
r

ارزش پولی چوب سرپای جنگل  در پایلوت ها
ال

 ری
ون

یلی
م

فری رود -ذیلکی روددو هزار - سه هزاربلیرانچهل چای

2,711

6,097

9,508

11,721
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

و فروش با بهایی مشــخص بوده اســت. نباید فراموش کرد که چوب دارای چنان ارزش اقتصادی باالیی اســت که همواره آزمندی عده ای ســودجو 

را برای قانون شــکنی و قاچاق آن از عرصه های جنگلی به دنبال داشــته اســت. ولی چوب تنها خدمت اکوسیستمی نیست که جنگل های هیرکانی در 

اختیار می گذارند. بسیاری از فواید این جنگل  ها اگرچه همیشه رایگان بوده اند، ولی هیچ گاه الیزال نبوده اند. عالوه برآن، برای خرید و فروش این 

قبیل خدمات هم هیچ بازاری وجود نداشــته اســت. ولی اهمیت آنها در طول زمان و حتی با وجود توســعه و پیشرفت  دانش و فناوریهای انسانی نه 

تنها کم نشده بلکه روز به روز بیشتر هم شده است. 

برخی از فواید بی شمار جنگل ها عبارتن است از:

جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش خطر سیل	 

ذخیره و تامین آب مورد نیاز به جهت شرب و کشاورزی	 

استفاده گردشگران از مناظر سرسبز و زیبایی های طبیعی جنگل ها	 

حضور تعداد زیادی از گونه های ارزشمند حیات وحش، پرندگان و غیره در زیستگاه های جنگلی	 

ایجاد مشاغل فصلی از طریق برداشت میوه های بعضی از درختان جنگلی مثل تمشک، گالبی، آلو، بعضی از گیاهان داروئی و غیره از سوی جوامع 	 

محلی و فروش آنها به گردشگران 

به منظــور دســتیابی به برآوردی متکی بــر مبانی علمی درمورد ارزش اقتصادی منابع موجود در اکوسیســتم های جنگلی مربوط به چهار پایلوت اصلی 

واقع در محدودۀ پروژۀ هیرکانی، مطالعه ای برای ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی کلیدی )چوب، آب و حفاظتی( این جنگل  ها انجام شد.

خدمت اکوسیستمی برداشت چوب

از گذشــته های دور تاکنون، چوب همواره به عنوان شناخته شــده ترین کاالي اقتصادي حاصل از اکوسیســتم های جنگلي موردتوجه بوده است. سهم 
قابل توجهی از چوب های استحصال یافته از جنگل، به-طور مستقیم در بازار قابلیت دادوستد دارند و از این رو، برای ارزش گذاری آنها می  توان 
از قیمت های بازاری اســتفاده کرد. قیمت تنۀ درختان جنگلی، اغلب به عنوان نهاده های موردنیاز در تحلیل های ســرمایه گذاری مورد استفاده قرار 

می  گیرند. 
درختان از نقطه نظر اقتصادی به عنوان »چوب ســرپا« یکی از اشــکال ســرمایه های طبیعی و منابع درحال رویشی هســتند که ارزش خود را از رشد 
طولی و قطری در طی زمان کســب می کنند و درصورت رعایت تعادل میان مقادیر ســاالنۀ تولید )رویش( و برداشــت، قادر به تأمین نیازهای انسان 
تا زمانی نامحدود هســتند. ولی ممکن اســت به دالیلی مثل برداشت بی رویه )فراتر از رویش( و یا برخی رویدادهای طبیعی )آتش سوزی، گسترش 
آفات و بیماری های جنگلی و عوامل دیگر(، دچار تخریب و فروســایی  شــوند. بســته بــه وزن منابع جنگلی در فعالیت هــای اقتصادی جامعه، از حیث 
گستره و کیفیت گونه       ها، لحاظ ساختن ارزش واقعی آنها در حساب های ملی و تولید ناخالص داخلی، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و جهت گیری های 

توسعه ای را اصالح می نماید.
محاسبات انجام شده نشان می دهند که ارزش خالص چوب سرپای درختان جنگلی موجود در چهار پایلوت  مطالعاتی پروژه هیرکانی به مساحت 155 
هزار هکتار بالغ بر 30هزار میلیارد ریال اســت و بیشــترین ســهم آن به پایلوت فری رود-ذیلکی رود در اســتان گیالن و کمترین آن به چهلچای در 

استان گلستان با پیشینۀ تخریب عرصه های جنگلی و اختالل در کارکردهای اکوسیستم های جنگلی از نظر تولید چوب، اختصاص دارد.

بیشترین تولید چوب به پایلوت فری رود-ذیلکی رود مربوط بوده و این امر ناشی از تجربیات مربوط به اجرای طرح جنگلداری و درنتیجه، 
گستردگی عملیات اجرایی و مدیریتی است که از گذشته در محدودۀ طرح های جنگلداری، دنبال شده است. با حرکت از غرب جنگل های 
هیرکانی به ســوی شــرق، مقادیر تولید چوب در اراضی جنگلی نیز دچار روند کاهشــی می شــود و کمترین مقدار تولید چوب به پایلوت 
چهل چــای تعلــق دارد. بدون تردید مقادیر برآوردی موجودی چوب در هکتار و رویش ســاالنه، در این رابطه اثرگذار بوده اند. با رعایت 
پتانسیل طبیعی تولید چوب در جنگل های هیرکانی )رویش درهکتار(، تولید چوب عرصه های جنگلی تا زمانی نامحدود در آینده، ادامه 

خواهد داشت. 451 میلیارد ریال، رقم کلی ارزش ناخالص پولی برداشت سالیانه به میزان رویش جنگل است.

خدمت اکوسیستمی عرضه آب

آب و عرضه آن هم یکی از شــناخته شــده ترین خدمات اکوسیستم های طبیعی است که همراه با آن، خدمت تنظیمی مربوط به رژیم های 
آبــی با عنوان کلی »فواید آب شــناختی« معرفی     می  گردد. با غنی ترشــدن پوشــش گیاهی خاک در یک حوضه آبخیــز، رژیم جریان آبهای 
ســطحی و زیرزمینی بهبود یافته و از وقوع جریان های مخرب ســیالبی و یا تبخیر ســطحی خاک تا حدود زیادی کاســته خواهد شد. صرف 
نظر از اهمیت اکولوژیک آب و نقش آن در زندگی سایر موجودات زنده که براساس آن، بروز هر تغییری در هیدرولوژی اکوسیستم ها 
می تواند جمعیت بسیاری از گونه ها را درمعرض تهدید قراردهد، از نقطه نظر اقتصادی، آب به عنوان منبعی کمیاب شناخته می شود که 
بر سر استفاده های مختلف از آن رقابت وجود دارد و تخصیص بهینه آن می تواند باعث بیشینه شدن فواید این عنصر ارزشمند حیات 
برای جامعه گردد. برای درک بهتر و دقیق ارزش جنگل های هیرکانی از نظر خدمت اکوسیستمی آب، محصول، مصرف و عرضه آب مورد 

توجه قرار گرفتند، که دراین مطالعه، ارزش پولی آب عرضه شده در پایلوت ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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