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 چرا تخریب منابع؟

سا هَجة ضذ صیشا دس فشایٌذ هٌاتغ هحیط صیستی تَسؼِ لجام گسیختِ کاّص •
 .دس ًظش گشفتِ هی ضذًذ زایگانتَسؼِ ، ایي هٌاتغ 

 



 چه باید کزد؟

 



تا  التصادپیًوددَىدٌ  داوص التصاد محیط شیست 
 محیط شیست



ارزش َاي مربًط بٍ َر دي مًضًع اقتصاد ي محيط زيست را با َم در وظر مي گيرد ي  
  .گسيىٍ َايي جديد بر پايٍ ايه ارزش َا مطرح مي ومايد

                              
محيط سيستي آوُا با در       اقتصادي ي اثزات  ايجاد مًاسوٍ بيه فعاليتُاي                                    

           وظز 
 مزبًط بٍ آوُافايذٌ َاي ي َشيىٍ َا گزفته َمٍ                          

 
 چگًوٍ ؟

 

  هدف

 

 



 مقارن با اولين جنبش هاي سبس و برداشت هااي   1960منشاء اقتصاد محيط زيستي از سال
 .سياسي در كشورهاي پيشرفته كه به محيط زيست گرايي معروف است، شروع شذ

 
 
        البته به صورت موردي مباحثي در خصوص اقتصاد محايط زيسات از گتشاته م ارد باود

اولين كسي بود كه روشي را براي تحليل اقتصاادي   1890است، براي مثال، مارشال در سال 
 .تخريب محيط زيست از طريق معرفي مفهومي به نام صرفه هاي جانبي ارائه كرد

 
 
 

 

 چگونه آغاز شذ ؟



 مُمتسیه اتصازَای التصاد محیط شیست

 

 

 

 

 

 اقتصادي   گذاريارسش
 مىابع محيط سيستي

 
 
 

 تعييه َشيىٍ َاي واشي اس                                      
 آلًدگي ي تخزيب محيط                                     

 سيست                                                                              
 
 
 
 
 
 



 چزا باید منابع محیط سیستی را ارسشگذاری نمود ؟

تزای ایىکٍ تتًاویم تػمیم عاقالوٍ ای در خػًظ حفظ کیفیت محیط سیست طثیعی  اتایاک کىییم    
تزای اوتااب تُتزیه راٌ حل اس میان راٌ حلُای . آگاَ  اس خدمات طثیعت ي ارسش آوُا ضزيری است

مًجًد کارتزی َیای طثیعیت اتایید راٌ حلی  را اوتایاب کىییم کیٍ تیطیتزیه ارسش را داضیتٍ          
تىاتزایه َدف اغل  ارسش گذاری اقتػادی محیط سیست ا ایجاد امکان مقایسٍ میان حفاظت .تاضد

 . استاجتماع  تزای دست یافته تٍ مػزف تُیىٍ مىاتع کمیاب  -محیط سیست ي تًسعٍ اقتػاد ی

 



 گذاري اقتصادي مىابع محيط سيستيارسش مشاياي

 ٍسيست  ابشار اقتصادي مىاسب بزاي حفاظت اس محيط دستيابي ب  

 َا ي خذمات محيط سيستي  يارد کزدن ٍ ي فزايىدذ  ملدي   در محاسبات درآمدذ   جىب

 تصميم گيزي ي محاسبات َشيىٍ ي مىفعت

 تًان اکًسيستم َا ي اثزات تًسعٍ بز اکًسيستم تز ارسيابي دقيق   

 کاَش تخزيب ي تعزض بدٍ مىدابع يبيعدي ي    در جُت عمًمي  ُايآگاَي افشايش

  سيست  محيط 

تعييه َشيىٍ آلًدگي ي تخزيب  واشي اس يزحُاي تًسعٍ بز محيط 

 



 خدمات اکوسیستم

 
 اجصاء ضیمیایی

 

 اجصاء شیستی 

 اجصاء فیصیىی

اجساء سیستم اکولوشیک 
کامال در ارتباط متقابل 

با یکدیگر عمل می 
کنند و خروجی این 
سیستم اکولوشیک، 

خدمات و کارکردهای 
اکوسیستم است که رفاه 
جوامع انسانی که محیط 
زیست بستر زیست آنها  

است را تامین می 
 .سازند



 ( 2003اکوسیستم هشاره، ارسیابی )طبقه بندی خدمات اکوسیستم 

 
تٌظین اقلین، تٌظین آب،  
 ًگْذاضت خاک 

 تَلیذ اٍلیِ، 
 چشخِ هَاد غزایی 

 غزا، آب ضیشیي،  سَخت 

 
 اسصش ّای صیثایی ضٌاختی، اکَتَسیسن

 ساشیفساَمخدمات    Providing Services 

 .آیٌذاص اکَسیستن تِ دست هی هستقیواًٍ هحصَالتی کِ کاال          

 خدمات تىظیمی   Regulating Services  

 .ضَدفشایٌذّای طثیؼی تَسط اکَسیستن حاصل هیتٌظین ی کِ اص هٌافؼ         

خدمات فسَىگی             Cultural Services 

 ّا غیشهادی ٍ هؼٌَی حاصل اص اکَسیستنهٌافغ             

خدمات حمایتی      Supporting Services 

 .  اص فشایٌذّای طثیؼی کِ تشای حفظ سایش خذهات ضشٍسی ّستٌذآًذستِ       



  مفهوم خدمات اکوسیستم 

 تًلید غرا

 تًلید چًب

 تىظیم اللیم

 حفظ خان

 خدمات شیستگاَی  

 ذخیسٌ ي تسسیة وسته
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 :ازشش التصادی خدمات شیست تًمی
   . ضًود م  ارایٍ طثیعت سًی اس رایگان تٍ خدمات اس تسیاری

 .َستىد تاال اقتػادی ارسش دارای يل  (تاسار فقدان)
  کاَص جىگلاخسارات فقدان غًرت در اسسیل واض  خسارات ا تاد فقدان غًرت در آلًدگ  اس واض  خسارات)

  ي حزا َای جىگل غیاب در سًوام  اس واض  خسارت ا افطان گزدٌ حطزات غیاب در سراع  محػًالت تًلید
 (تاالتُا ضدن خطک اثز در َا گزد ریش اس واض  خسارات مزجاو ا َای غازٌ

 
 :مثالُای  اس ارسش خدمات اکًسیستم 

 
وصدیه تٍ دي تساتس ول تًلید واخالص جُاوی  ; تسیلیًن دالز 125ساالوٍ ;  2011خدمات اوًسیستمی جُان دز سال 

(GDP جُاوی) 

 

 میلیازد یًزي 153; ازشش گسدٌ افطاوی حطسات دز جُان 
 (2005فائً )  

 

 میلیازد دالز دز سال   3/4; میلیًن َىتاز تاالتُای جُاوی  63

 



 اقتصاد محيط سيست در ايزان

قانون ترناهه پنجن   192هاده  2قانون ترناهه چهارم و تثصره  59هطاتق هاده •
 :  توسعه 

 
ِ سیضی کطَس هكلف است، تا ّوكاسی  ُ ّاای     ساشمان حفاظت محیط شیستساصهاى هذیشیت ٍ تشًاه ٍ ساایش دساتگا

ِ ّای ًاضیهشتثط، تِ هٌظَس تشآٍسد  اص آلَدگی ٍ تخشیة هحیط  اسصضْای اقتصادی هٌاتغ طثیؼی ٍ صیست هحیطی ٍ ّضیٌ
ِ ّای , دس فشایٌذ تَسؼِ ٍ هحاسثِ آى دس حساتْای هلّیصیست  ًسثت تِ تٌظین دستَسالؼول ّای هحاسثِ اسصضْا ٍ ّضیٌ

تٌَع صیستی ٍ آلَدگی ّای صیسات  هحیطای دس ًقااس حساا      , خاک، اًشطی, آب, جٌگل: هَاسد داسای اٍلَیت اص قثیل
ِ ّاایی کاِ دساتَسالؼول آًْاا تاِ تصاَیة سسایذُ، دس          . اقذام، ٍ دس هشاجغ ری ستط تِ تصَیة تشساًذ اسصضاْا ٍ ّضیٌا

ِ ای دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ  .اهكاى سٌجی طشحْای تولك داسایی ّای سشهای

 



 چگًوٍ بٍ اجزا درآمذ ؟

             1384سال        

  

  

 

 طسح ازشش التصادی مىاتع محیط شیستی            
                    

 

 



درغد  23محديدٌ مًرد مطالعٍ در ایزان رقم  معادل  14سُم ارسش اقتػادی فقط 
 .م  تاضد( 1392) 2013اس تًلید واخالع داخل  ایزان در سال 

تیلیًن ریال  175تیلیارد ي  2  

 2,175,000,000,000,000  

 تیلیًن ریال 532تیلیارد ي  9  

9,532,000,000,000,000 

اقتػادیجُاو اتاص آمار ي دادٌ َای تاوک   

 بيليارد ، بيليًن ، ميليارد  ، ميليًن 



   جنگل زداییکل هسینه های آسیة ناشی از 
 تخریة جنگل  و 

 
 

   81ميليًن ريال در سال  6.735.000
 (2002-باوک جُاوي)

 



 سالياوٍ ياردٌ بٍ جىگلُاي شمال کشًر خسارت 
 (2002)ريال ميليًن   71.910

 
 َکتار  10500يسعت جىگلُاي شمال کشًر بٍ ميشان  1391تا  1381يي سالُاي

 .کاَش يافتٍ است( َکتار  1050بطًر متًسط سالياوٍ )
 
 ميليارد دالر 2/16= خسارت ياردٌ بٍ مراتغ 

 



 خسارت حاصل اس فزسایش آبی خاک  
 

ريالميليًن  924000  
(92سال )تًليد واخالص داخلي % 8/4معادل   

 



تیش از هیسان ترناهه ریسی شذه  هصرف آب خسارات هناتع آتی ناشی از 
 تخش کشاورزیدر 

2355 
ميليارد ريال   

 
تا تًجٍ تٍ تًلید محػًالت کطايرسی تٍ اساء 

ا ایه میشان آب در یک ياحد آب مػزف 
غًرت غزفٍ جًئ  میتًاود سمیىٍ تًلید  

محػًل کطايرسی در َز میلیًن ته  2/167
  سال را فزاَم آيرد

 



 در رابطه با  آلودگی ها  خسارت ناشی اس 
 بیماری ها و مزگ و میز

ميليارد ريال در سال 18.080  
(2005-باوک جُاوي )  



 َشیىٍ ساالوٍ تازیة محیط سیست در ایزان  

 (2005 تاوک جُاو ا  مطالعات)
(  GDP)سهن از تولیذ ناخالص داخلی 

  گروهها (هیلیارد ریال) هیسان تخریة (درصذ)

 آب 25.500.000 2/82

 ي جىگل ازاضی 22.600.000 2/5

 ًَا 14.500.000 1/6

 شتالٍ 3.200.000 0/36

 وًاحی ساحلی 1.300.000 0/15

 جمع 67.100.000 7/43



 چرا ته این آهار نیازهنذین؟

     خسارت ياردٌ تز یک مىثع محیط سیست ا در ياقع ارسضُای اس دست رفتیٍ اییه مىیاتع را وطیان
ي میتًاود تعىًان معیار ي اتشار مُم  در دست سیاستگشاران در جُت وطان دادن اَمییت  میدَىد

 .  ایه مىاتع ي حفاظت آوُا وقص يیژٌ ای ایفا کىىد
 
    م  تًاود مالک مىاسث  در راتطٍ تا سیاست گذاری وظیز تعییه مالیات ي یا تعیییه جیزایم جُیت

 .جثزان خسارت تاضد
 
 ا وطان میدَد کٍ اییه اکًسیسیتم حیداقل اییه     (مثآل اکًسیستم جىگل )ارسش یک اکًسیستم

میشان سزيیس ي خدمات را در اختیار جامعٍ میگذارد ي سیاست گشاران میتًاوىد آن را در جزییان  
 .تزوامٍ ریشی َای اقتػادی خًد در وظز گیزود

 



چالش امروز ساخت پایه و اساس یکپارچه سازی خدمات اکوسیستم در تصمیمات 
 .است عملی

 ّای ًقطِ ٍ ّا اکَسیستن چٌذگاًِ خذهات ساصی کوی دسک ٍ ضٌاخت تِ ًیاص ایٌكاس اًجام•
 خذهات اسصش
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ُ اًذ ػشضِ خذهات چٌذگاًِ اکَسیستن سا تِ ًفغ خذهات هَسد ًظش خَد اساضی، کاستشی تغییش افشاد دس طَل صهاى تا    :    ضَد هیٍ ٍاقؼیتی کِ اغلة ًادیذُ گشفتِ تغییش داد

 

 (. وىص متماتل)اود  ياتستٍوٍ تٍ طسق پیچیدٌ ي پًیا تٍ َم وىىد  میَمصمان خدمات چىدگاوٍ زا فساَم َا  اوًسیستم 

 

 اص خذهات اکَسیستن ایمجمًعٍاص اًَاع کاستشی اساضی تشای تَلیذ سشصهیي هتطكل ظسفیت ي تًان 

عزضه خدمات اکوسیستمی

ساصًذ تا تِ  گیشاى ّستٌذ ٍ آًْا سا قادس هیّای خذهات اکَسیستن اتضاس هْوی تشای تصوینًقطِ
 سا ضٌاسایی کٌٌذ ( تِ ػلت ػشضِ صیاد خذهات)ضكل هكاًی ًَاحی داسای اسصش حفاظتی 
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Ecosystem Services Interaction 

          

همکنشی خدمات اکوسیستم 
 (2009تىت ي َمىازان، )يضعیتی است وٍ دز آن عسضٍ یه خدمت تس عسضٍ خدمت دیگس اثس دازد تیاوگس 

 افضایص سطح ػشضِ یك خذهت ّوضهاى تا کاّص سطح ػشضِ خذهات دیگش 
   

Synergy  

 تْثَد سطح ػشضِ خذهات تِ طَس ّوضهاى

 احیای تاالب
 کٌتشل سٍاًاب

 تصفیِ آب

 تَلیذ چَب

 صدایی جٌگل

 تشسیة کشتي 

Tradeoff 
 

 اکَسیستنتشیي ػَاهل کاّص خذهات دس صهشُ هْنوازتسی ازاضی تغییس 
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 ارسشگذاری خدمات اکوسیستمی اس طزیق نقشه ساسی خدمات اکوسیستمی و مدلساسی

 :مشیت ایه ريش  در ارسضگذاری اقتصادی مىابع سیستی 
 کمی ساسی دقیق يضعیت مًجًد•
 ارسضگذاری دقیق در مقیاط پیکسل•
 امکان بُزٌ گیزی اس آن در ارسیابی تًان اکًلًصیک يآمایص سزسمیه•
 ارسیابی خسارت طزح َای تًسعٍ  •
 بزرسی تغییزات ي خسارات واضی اس طزح َای گذضتٍ•
ٌ پضيَی ي ريوذ تغییزات ي خسارات در آیىذٌ•  آیىذ
ٌ بٍ ضکل ًَضمىذ با در وظز گزفته وًاحی عزضٍ خذمات • اوتخاب مىاطق حفاظت ضذ

ٌ ( وًاحی َمبیطی خذمات)چىذگاوٍ اکًسیستم  اوجام ضًد ي کارایی مىاطق حفاظت ضذ
 .  مًجًد در حفاظت اس وقاط داغ عزضٍ خذمات چىذگاوٍ اکًسیستم بزرسی ضًد

 SEAي   EIAامکان بکارگیزی  در مطالعات •

گیشی ساصی ػذم تطاتق هكاًی هیاى ػشضِ ٍ تقاضا است کِ خَد دس تصوینساصی اتضاس هفیذی تشای کویًقطِ
 سیضی هكاًی هَثش است  ٍ تشًاهِ



USLEi = R . K . L . S . C . P i 

𝑆𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠 = RKLS − USLE 

DEM 

 تازش

 تافت  خان

 وازتسی ازاضی  

 NDVIضاخص  

 شیسحًضٍ َا

K  عامل 

 C عامل

 P عامل

 Rعامل 

   Sعامل 

 Lعامل 

 

تسآيزد میصان َدز زفت ي 
 خانوگُداضت 
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مدل ساسی خدمات اکوسیستم 
نگهداشت خاک 



 وازتسی ازاضی

 
 تُدیدمىاتع 

 

تعییه  تیپ  
 شیستگاَی

 ازاضی وطايزشی

 وًاحی مسىًوی

 جادٌ اصلی ي فسعی

 (ضُس ي زيستا)مىاطك مسىًوی 

 پًضص جىگلی

 مستع

 وطايزشی

 (زيدخاوٍ ي سد)مىاتع آب 

 تسزسی سطح اثس تُدیدات مىاطك تحت حفاظت

 
 تسآيزد میصان ویفیت

 شیستگاٌ
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مدل ساسی خدمات اکوسیستم 
خدمات سیستکاهی 



 .  دَدوطان میزا ( َمىىطی مىفی)دازی مىفی تاضد، زاتطٍ جایگصیىی يلتی زاتطٍ تیه یه جفت اش خدمات اوًسیستم تٍ طًز معىی
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 سناریوهای تغییز کاربزی اراضی بز همکنشی خدمات اکوسیستمبزرسی اثز 

 وگُداضت خان 

 خدمات شیستگاَی

 تًلید غرا

 ( Tradeoff)محاسثٍ ضاخص جایگصیىی

 𝑻𝑶𝒊𝒋 = 𝐥𝐧
𝑬𝑺𝒈𝒊

𝑬𝑺𝒈𝒋
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 2010تا  1984 سال اسبزرسی روند تغییز کاربزی اراضی   

 شماوی ديزٌ

  

مساحت تغییسات  وازتسی
 (َىتاز)

دزصد  
 تغییسات

زيود  
 تغییسات

  
  

2010- 1984 

  

 افصایطی 1/9 6158/4 (جادٌ زيستا، ي ضُس) ساخت اوسان مىاطك

 واَطی 22/5 71856/0 جىگل

 افصایطی 10/3 32700/6 دیمصاز ي مساتع

 افصایطی 9/5 30476/8 وطايزشی

 افصایطی 0/8 2520/2 (زيدخاوٍ ي سد) آب مىاتع
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2036تا  2010 سال اسبینی روند تغییز کاربزی اراضی پیش   

 شماوی ديزٌ

  

مساحت تغییسات  وازتسی
 (َىتاز)

دزصد  
 تغییسات

زيود  
 تغییسات

  
  

2036- 2010 

  

 افضایطی 0/9 2960/7 (جادٌ زيستا، ي ضُس) ساخت اوسان مىاطك

 کاّطی 11/6 36816/9 جىگل

 افضایطی 5/6 17673/1 دیمصاز ي مساتع

 افضایطی 5/1 16183/1 وطايزشی

 تغییش ػذم 0/0 0/0 (زيدخاوٍ ي سد) آب مىاتع



ٍ ضکل   کیفیت سیستگاٌوقط

Figure 12. Habitat Quality Map 

 2019کاربری و پوشش اراضی مستخرج از تصاویر لندست سال نقشه شکل 
Figure 5. Land use/cover map derived from Landsat 2019 images 



ِ ساصی خذهات اکَسیستن دس تصویوات ػولی  یكپاسچ


