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چکیده
تاالبها به دلیل ارائۀ کاالها و خدمات مستقیم و غیرمستقیم به جامعۀ بشری ،بسیار اهمیت دارند و این امر سبب رشد فزاینددۀ
توجه به احیا و نگهداری آنها در جوامع مختلف شده است .بهمنظور حفظ ارزشهای زیستمحیطی تاالبهدا و تضدمین رفداه
اقتصادی-اجتماعی حاشیهنشینان تاالب ،تأمین مقدار آب مورد نیاز برای ارائۀ مناسب خدمات اکولوژیکی مرتبط بدا موجدودات
اکوسیستم و جوامع محلی اطراف تاالب ضروری است .در پژوهش حاضر تاالب بینالمللدی انزلدی بدهعندوان مطالعدۀ مدوردی
انتخاب شد و از یک مدل مفهومی برگرفته از مبانی  IWRMبرای ارزیابی خسارتهای اقتصدادی حاصدل از تخریدب شدرایط
اکولوژیکی تاالب استفاده شد .با تعریدف وضدعیت مطلدوب و همچندین حدداقل قابدل قبدول تداالب انزلدی از نظدر سدممت
اکولوژیکی ،ارزش اقتصادی کارکردها و خدمات تاالب در چهارچوب اهداف در نظر گرفتهشدده بدرای مددیریت یکپارچده در
ترازهای اکولوژیکی متناظر به دست آمد .به منظور ارزیابی اقتصادی شرایط اکولوژیکی تاالب انزلی ،ابتدا ارزش اقتصدادی کدل
تاالب در شرایط حاضر از مجموع ارزش استفادهای مستقیم ،ارزش استفادهای غیرمستقیم و ارزش غیراسدتفادهای آن بده میدزان
 112222میلیون تومان برآورد شد .سپس ،از طریق مقایسۀ ارزش اقتصادی کاستهشده در حال حاضدر نسدبت بده دو وضدعیت
حداقل و مطلوب اکولوژیکی ارزش خدمات تاالب ارزیابی شد .در مقالۀ حاضر با معرفی شاخصهدایی بدرای مشداغل اصدلی
مرتبط با تاالب ،نشان داده شد که بر هم خوردن توازن هیدرولوژیکی از طریدق لطمده زدن بده خددمات اکولدوژیکی ملمدو
تاالب انزلی ،چه تأثیراتی بر ارکان مدیریت یکپارچۀ منابع آب در سیستم یادشده بر جای گذاشته است.
کلیدواژگان :ارزش اقتصادی تاالب ،تاالب انزلی ،خدمات اکولوژیکی ،معیشت ذینفعان.IWRM ،
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مقدمه
کارکردها یا به بیان بهتر ،سرویس و خدمات تاالبها برری
جویمع ینسانی بسریار گسرترد ینرد .ییرن کارکردهرا شرام
بردیشت مستقیم آب یز تاالب ،تأمین علوفرۀ دیم ،صریاد ،
شکار ،حم ونقر  ،یرزشهرا فرهنگری و تراریخی خرا،،
بردیشت گیاهان بری مصارف مختلف ،گردشگر و تفرج و
غیر می شود [ .]1یگرچه تاالبها در بهبود رفرا و شرریی
زندگی ینسانها یز طریق عرضۀ خدمات یکوسیستمی سرهم
دیرند ،یما یغلب شناسایی یین منافع و مزییرا در فریینردها
تصمیمگیر و مدیریت نادید گرفته میشود [ .]2یکری یز
دالی مهم بیتوجهی به تاالبها میتویند نبود درک کرافی
یا کمیرزش ینگاشتن منافع یقتصاد حاصر یز ییرن منبرع
طبیعرری باشررد .یمررروز  ،بیشررترین تمرکررز در مطالعررات
یکوسیستمهرا آبری برر ریشرههرا شرک گیرر رویبر
یکولوژیک تاالبهرا ،بهبرود دینر دربرارۀ تنرو زیسرتی و
فرییندها یکولوژیکی آنها قریر دیشرته و یرتبرا تراالب برا
جویم رع محلرری پیریمررون آنهررا در قالررب مفهرروم خرردمات
یکوسیستمی کمترر مرورد توجره برود یسرت [ .]2یکری یز
عویم مؤثر بر پایردیر شرریی یقتصراد حاشریهنشرینان
تاالب ،تأمین مقدیر آب مورد نیاز بری تاالبها بره منورور
حفظ سرویسها و خدمات یکولوژیکی مرتب برا آن یسرت.
یهمیت زیاد یکولوژیکی تاالبها و تأثیر یجتنابناپرییر آنهرا
رو معیشت و یقتصاد جویمع محلی ،بر یهمیرت مطالعرات
در زمینۀ حفظ حقابرۀ تراالبهرا مرییفزییرد [ .]3دیدرس و
کردوینی ( )2112مطالعهی ری رو تاالب ینزلی بره منورور
بررسی پاریمترها یجتماعی و یقتصاد روستاها حاشریۀ
تاالب ینجام دیدنرد .نترای پرووه آنهرا نشران دید درآمرد
حاشیهنشینان تاالب با شرریی یکولروژیکی تراالب یرتبرا
مستقیمی دیرد .همچنین ،تاالب در مرویرد ماننرد ییجراد
یشتغال و پیشگیر یز مهاجرت ،محلری یمرن و کرمهزینره
بری مسافربر و براربر دریرایی کاالهرا کشراورز بره
منوور عرضه در بازیر هفتگی و روزینه ،فریهم کردن یمکران
زندگی آریم و فرحبخ بری ساکنان و گردشگرین کارکرد
زیاد دیرد [ .]4پیر و ینصار ( )2114تأثیر کرم شردن
آب تاالب هرامون رو پراریمترهرا یقتصراد  -یجتمراعی
زندگی روستاییان حاشیهنشرین تراالب ری بررسری کردنرد.
نتای پووه یادشد نشان دید کمآبی و خشکسالی حوضۀ
دریاچۀ هامون سبب به وجود آمدن آثرار منفری زیراد یز
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جمله کاه تنو زیستی ،حیف پوشر گیراهی ،کراه
آبزیان ،حملۀ وحوش به مزیر و روسرتاها و در نتیجرۀ آن،
مهاجرت روستاییان به شهرها ،یز بین رفتن مشاغ سرنتی
بخ کشاورز  ،گسترش بیکار  ،فقرر ،بیمرار و بردهی
بانکی شد یست [ .]5نتای بهدستآمد یز مطالعات مراوو و
همکارین ( )2112نشان دید تاالبهرا یز طریرق ذخیررۀ آب
در فصول بارنردگی و رهاسراز آن در فصرول خشرک ،برر
معیشت جویمع روستایی تأثیر زیاد دیرند و فرصرتهرایی
ری به منوور پرورش محصوالت کشاورز به وجود میآورند
که نتیجۀ آن میتویند سبب بهبود یمنیت غریییی و درآمرد
بری حاشیهنشرینان تراالب باشرد [ .]6برریون و همکرارین
( )2112برره منوررور یرزشگررییر یقتصرراد خرردمات
ماهیگیر تفریحی یکوسیستم یک پارک ملی یز مدلهرا
انهرا
بیولوژیکی-هیردرولوژیکی برری پیونرد دیدن جریر 
ورود آب شریرین بره شرراخ هررا بهررر ور شریالت و
سالمت یکوسیستم یستفاد کردند .نتای پووه آنها نشان
دید کاه چشمگیر ورود آب شیرین به پارک ،بره کراه
بهر ور بیولروژیکی ،شریالت و تفریحری در پراییندسرت
مناطق ساحلی پارک منجر شد و یین کاه به نوبۀ خود،
بره کراه در یرزش کلری یقتصراد خردمات یکوسیسررتم
تفریحری پررارک ینجامیرد یسررت [ .]7حسررین و همکررارین
( )2112طی تحقیقی آثار و پاسخ تغییریت زیستمحیطری
بهوجودآمد یز تغییر یقلیم و تغییریت مدیریتی در معیشرت
جویمع محلی در سویح بنگالدش ری بررسی کردند .نترای
تحقیقررات آنهررا نشرران دید تغییررریت هیرردرولوژیکی در
یکوسیستمها ساحلی سبب کاه تنو زیستی بره طررز
چشرررمگیر شرررد کررره در نتیجرررۀ آن ،بسررریار یز
حاشیهنشینان یا یز مح زندگی خود مهاجرت کرد یند و یا
مشاغ خود ری به طور ک یز دست دید یند [ .]2تالوکردیر و
پررال ( )2112در مطالعررهی آثررار سدسرراز رو رژیررم
هیدرولوژیکی یک حوضۀ آبریز در هنرد ری بررسری کردنرد.
نتای پووه آنها نشان دید سدساز رو رودخانه سربب
کاه مقدیر جریران آب رسرید بره پراییندسرت حوضرۀ
آبریز ،دیمنۀ تغییریت زیاد در دیمنۀ سری هرا و یخرتالل در
شاخ ها یکولوژیکی مانند پوش گیاهی و تنو زیستی
در تاالبها پاییندست میشود .همچنین ،ییرن تغییرریت
یکوهیرردرولوژ تررأثیریت مخربرری بررر زیسررتگا جررانورین و
مشاغ مرتب با آن ماننرد مراهیگیر دیشرته یسرت [.]2
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مطالعهایبههتعیهی نیها آبه 

مدبر و شکوهی ( )2112در
روشهههای
یسهه محیطهه تهها انزلهه بههااسههادا ا  
اکوهیدرولوژیک پر اخاند. رپژوهشیا شد نیها آبه تها 
براساسیکرویکر ترکیب باههد گهااریشهرای حهدال و
مطلو برایاکوسیسامتا به س آمد.به ایه منظهوربها
انهسهها یو
برلههراریرابط هۀعم ه وتههرا آ تهها بههاآش هی 
جوجهههآوریپرنههدۀپرسههاوی ریههای تیههر رویگیهها آبههزی

سهکولههخیهز رسها ههاوبخهشههایمخاله تها  تهرا 

اکولوژیک تا  ر وسطححدال ترا اکولهوژیک بهامقهدار
-62ماروترا اکولوژیک مطلو بامقهدار-62/7ماهرتعیهی 
شدو رنهایه  بهااسهادا ا منحنه سهطح-حجهم-ارتدها 
محاسبهشد برایتا انزل  وحجم286میلیونمارمکعه 
بهترتیه بههعنهوان وحهدحهدال و
و637میلیونمارمکع  
مطلو  یس محیط تعیی شدند.اگرچه رمطالعۀیا شد نیا 
آب اکوهیدرولوژیک تا انزل به  س آمد اس امامسائ 
الاصهها ی-اجامههاع حاشههیهنشههینانتهها وتههیریرتغییههرا 
اکوهیدرولوژیک برخدما اکولوژیک تا هاوجوامعانسهان 
مرتب بهاآنهها رنظهرگرفاههنشهد اسه [ .]11یعومری و
شاناز ( )2121تأثیر وضعیت تراالب زریرویر رو شرریی
معیشت مردم محلی ری بررسی کردند .پووه یادشرد بره
صورت تلفیقی یز کارها کتابخانهی و جمعآور دید ها
میدینی به صورت پرسشرنامه و بحر گروهری ینجرام شرد.
نتای پووه یادشد نشان دید تاالب تأثیر بسیار خوبی بر
زندگی مردم محلی دیشته و همچنین ،یک ریبطرۀ مثبرت و
معنادیر برین سررمایههرا مرالی ناشری یز تراالب و سرط
معیشت خانوید ها حاشیهنشین برقریر یست [ .]11هردف
یصلی یز مقالۀ حاضر ،نشان دیدن یین مهم یست کره فاصرله
گرفتن یز حقابۀ تاالب برری ترأمین شررییطی ویرو (برری
مثال ،شریی مطلوب یا حدیق ) ترا چره حرد مریتوینرد برا
حیف کارکردها و خدمات مرتب با آنها ،توسعۀ پایدیر یرک
منطقه ری یز منور تهدید منرافع یقتصراد حاشریهنشرینان
تاالب در معرض خطر قریر دهد .یز میران ینروی خردمات و
کارکردها تاالب ،تمرکز تحقیق حاضر رو خدماتی یست
که به طور مستقیم با معیشت جویمرع ینسرانی ویبسرته بره
تاالب مرتب یند .به منوور ینجام یین مهم ،بری نخستینبار
یز یک مدل مفهومی برگرفته یز مبرانی مردیریت یکپارچرۀ
منابع آب یستفاد شد یست .مطالعۀ یادشد عالو بر آنکه
بری نخستینبار به مطالعۀ جامع منابع آب تاالب ینزلی بره

689

عنرروین یکرری یز ترراالبهررا مهررم درونسرررزمینی ییرررین
میپردیزد ،توینسته یسرت برا روشری خرا ،و در چرارچوب
مرردیریت یکپارچررۀ منررابع آب ،برره برقررریر یرتبررا میرران
شاخ ها یکولوژیکی و یقتصاد تراالب دسرت یابرد و یز
یین ری یهمیت تأمین و حفظ حقابۀ تراالب ری نشران دید و
ریهکررار الزم بررری رسرریدن برره شررریی خررا ،در قالررب
سناریوها مدیریتی مد نور ری نشان دهد .بر یین یساس ،با
بهر گیر یز نتای مطالعات مردبر و شرکوهی در تعیرین
نیاز آبی تراالب ینزلری برری دو آسرتانۀ حردیق و مطلروب
یکولوژیکی [ ،]11یبتردی یرزش یقتصراد تراالب در شرریی
حاضر و سپس ،در دو سناریو حردیق و مطلروب بررآورد
میشود .در ینتها ،با معرفی شاخ هایی بری مشاغ یصلی
ویبسته به تاالب ،خسارتها ویردشد بر تراالب یرزیرابی و
یرزش خدمات ملموس تاالب در صرورت ترأمین حقابرۀ آن
برآورد میشود.
روش کار
محدودۀ مطالعهشده

تاالب بینیلمللی ینزلی در جنوب شرقی دریرا خرزر ویقرع
شرررد و خررردمات و کارکردهرررا بسررریار ری برررری
حاشیهنشینان خود یریوه مریکنرد .ییرن تراالب برا وسرعتی
حدود  15هزیر هکتار یکی یز  24تاالب برینیلمللری ییررین
یست که در سال  1354به همری  12تاالب دیگر بره دفترر
کنوینسیون ریمسر معرفی شرد [ .]12برا وجرود یرتبرا برا
دریررا خررزر ،آب ترراالب ینزلرری شرریرین بررود و زیسررتگا
گونهها متعدد یز پرندگان زیبا و در معرض خطر یست،
بهطور که جمعیت زیاد یز گونهها مختلرف پرنردگان
آبز مریح مختلف رشرد خرود ری در ییرن تراالب سرپر
میکنند [ .]13تاالب ینزلی همچنین بستر یصلی تخمریز
و یستقریر ماهیان با یرزش یقتصاد زیاد بود یست [ ]14و
قابلیت جیب توریست بسیار زیاد نیز دیرد .تفراوت میران
قسمتها مختلف تاالب یز نورر خصوصریات جغریفیرایی،

ویوگی آبوهوییی و تنو گیاهی و جانور  ،سبب به وجرود
آمدن زیستگا ها متفاوتی شد یست که میتروین آنهرا ری
بره چهرار بخر شرررقی ،مرکرز  ،غربری و جنروب غربری
(سیاکشیم) تقسیم کررد .شرک  ،1موقعیرت جغریفیرایی و
همچنین بخ ها مختلف تاالب ینزلی ری نشان میدهد.
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شکل  .9موقعیت جغرافیایی و بخشهای مختلف تاالب انزلی

خدمات یکولوژیکی متفاوت در بخ ها مختلف تاالب
ینزلی سبب به وجود آمدن مشاغ مهمی مانند ماهیگیر ،
شکار پرند و قایقرینی به صورت گشتزنی در تراالب شرد
یست .بخ مرکز تاالب ینزلی شرام دو پناهگرا حیرات
وح سلکه و سرخانک بود و خروجی آب تاالب به دریرا
نیز در محدودۀ یین بخ یز تاالب قریر دیرد .در ویقرع ،ییرن
بخ یز تاالب بیشترین پتانسری گردشرگر ری در مقابر
سایر بخ ها دیشته و همیکنون نیز آمار گردشگرین در یین
بخ یز سایر قسمتها بیشتر یست [ .]15بیشرترین یفررید
حاشیهنشین تاالب در یین بخ  ،یز قسمت شمال در شرهر
ینزلرری و یز قسررمت جنرروب در روسررتاها هندخالرره و
سیادرویشان یز شهرستان صومعهسری سکونت دیرند و شغ
یصلی آنها بعد یز قایقرینی ،شکار پرند و مراهیگیر یسرت.
قسمت غربی تاالب ینزلی که یز نو الگون یست ،پهنۀ آبری
وسیعی یست و عمیقترین بخر تراالب در ییرن محردود
قریر دیرد .یین قسرمت کره شرام بخر هرا مراهروز و
کپورچال یسرت ،یگرچره یز نورر مسرافت یز شرهر ینزلری و
یسررکلههررا گردشررگر موجررود در آن فاصررله دیرد ،یمررا
همچنان گردشگرین زیاد ری به سمت خود جیب میکند.

مهمترین منبع درآمد یین بخ بری حاشیهنشینان تاالب،
صید ماهی یست [ .]4قسمت یعورم بخر شررقی تراالب
ینزلی یمروز پوشید یز گیاهان آبز برن در آب یسرت .بره
رغم وجود پناهگا حیات وحر چوکرام و منطقرۀ زیبرا
خمام در محدودۀ یین بخ  ،آلودگی بی یز حرد و عمرق
کم تاالب نسبت به گیشته سبب محدود شردن و حتری یز
بین رفتن فعالیرتهرا گردشرگر در ییرن قسرمت شرد
یست .یگرچه در گیشته فعالیرتهرا مربرو بره شرکار و
ماهیگیر در یین بخ رونرق دیشرته ،یمرا یمرروز برهجرز
روسررتا نوخالرره کرره فعالیررت مرراهیگیر دیرد ،یز بقیررۀ
قسررمتهررا آن بهررر بررردیر نمرریشررود .سیاکشرریم
قدیمیترین منطقۀ حفاظتشد در مجموعه تراالب ینزلری
یست که یمروز بهجز چند پهنۀ آبی و رودخانهها جرار
در آن ،بقیۀ سط تاالب در یین بخ یز گیاهان آبز برن
در آب بهویو نی پوشید شد یست [ .]16در حال حاضرر،
در یین قسرمت یز تراالب نیرز بره دلیر کراه عمرق آب
فعالیتها قایقسویر صورت نمیگیرد .در ییرن قسرمت،
فعالیتها ماهیگیر نیز بسریار کراه پیردی کررد  ،یمرا
شکار پرند در آن وجود دیرد.
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روش انجام کار

بری ینجام تحقیق ،یز مدلی مفهومی که بر مبنا مطالعات
 IWRMشک گرفته یست ،یستفاد شرد .برر ییرن یسراس،
بری ینجام مطالعرات سره مرحلره در نورر گرفتره شرد .در
مرحلۀ یول ،شریی هدفگرییر شرد در تراالب ینزلری بره
صورت سناریوها مبنا در دو سط حردیق و مطلروب در
تاالب تعریف شد .شریی مطلوب هیدرولوژیکی بری حفظ
خدمات یکولوژیکی تاالب به گونه ی تعریف شد که نیاز آبی
آن در سطحی باشد کره یرک گونرۀ شراخ گیراهی و یرا
جانور در بهترین شریی باقی بماند و هریچگونره کراه
جمعیترری بررری حضررور گونررۀ گیرراهی و جررانور و یررا
آشیانهساز گونۀ شاخ جانور در تاالب یتفرا نیفترد.
همچنین ،شریی حدیق هیدرولوژیکی بری حفظ خدمات
یکولوژیکی چنان تعریف شد که یگر حجم یا سط یا عمرق
آب یز آن کمتر شود ،گونۀ شاخ دچار ینقریض شود و یرا
برره آن ترراالب برراز نگررردد .در ییررن حالررت ،حجررم آب
بهدستآمرد نسربت بره شرریی طبیعری کراه درخرور
توجهی پیدی میکند ،ولری شرریی تراالب یز نورر سرالمت
یکولوژیکی همچنان قاب قبول قلمدید میشرود .معیارهرا
مد نور در سناریوها یادشد چنان تعیین شدند که بتوین
یز نتررای مطالع رۀ مرردبر و شررکوهی [ ]11بررری تعریررف
آستانهها هیدرولوژیکی  -یکولوژیکی یستفاد کرد.
در مرحلۀ دوم ،برخی خدمات یکولوژیکی تاالب با تأکیرد
بر خدماتی که تأثیر زیاد بر معیشرت یفررید حاشریهنشرین
تاالب دیرند ،شناسایی شد و یرزش یقتصراد آنهرا محاسربه
شررد .خرردمات ترراالب برهطررور کلرری برره دو دسررتۀ خرردمات
یستفاد ی و غیریستفاد ی (وجود ) و خردمات یسرتفاد ی
نیررز برره دو دسررتۀ مسررتقیم و غیرمسررتقیم تقسرریم شرردند.
ماهیگیر  ،شکار پرنرد و گشرتزنری در تراالب بره صرورت
قایقرینی به عنوین خدمات یستفاد ی مسرتقیم و گردشرگر
(جیب گردشگر به منطقه) بره عنروین یصرلیتررین خردمت
یستفاد ی غیرمستقیم در تاالب ینزلری مشرخ شردند .در
یرزشگییر یقتصاد خدمات یسرتفاد ی مسرتقیم یز روش
قیمتگییر بازیر یسرتفاد شرد و برری گردشرگر روش
یرزشگییر مشرو ینتخاب شرد .همچنرین ،برری یرزیرابی
یقتصاد کلیۀ یرزشها غیریسرتفاد ی تراالب مشرتم برر
مویرد یادشد و نیز یرزش وجود تراالب ،یرزش یختیرار و
یرزش میریثی روش یرزشگییر مشرو ینتخاب شرد .نکترۀ
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درخور یادآور در یین قسمت آن یست که خدمات قایقرینی
میتویند در زیرمجموعۀ خردمات گردشرگر بررسری شرود،
ولی با توجه به یهردیف تحقیرق و روش یسرتفاد شرد برری
یرزیابی ،چون یین شغ  ،که عبرارت یسرت یز :گشرتزنری در
تاالب در یزی دریافت هزینه یز گردشگرین؛ تأثیر زیراد برر
درآمرد ذ نفعرران حاشرریۀ ترراالب دیرد ،یرزش آن برره عنرروین
خدمات یستفاد ی مستقیم تاالب به صورت بازیر و به طور
جدیگانه محاسبه شد.
با توجه به یینکه در شریی حاضر ،تاالب یز بین نرفته و
بنابریین یرزشها وجود آن همچنران برقرریر یسرت ،در
مرحلۀ سروم یبتردی مشراغ یصرلی حاشریهنشرینان تراالب
مشخ شرد و سرپس برا یرزیرابی تغییرریت فاکتورهرا
هیدرولوژیکی آب تاالب در دو وضرعیت مطلروب و حردیق
در مقایسه با شریی حاضر نشان دید شد که چه بخر یز
یرزشها و خدمات یکولوژیکی تاالب تحت تأثیر قریر گرفتره
و کدیم گرو یز حاشریهنشرینان تراالب یز شرغ هرا خرود
ینصریف دیدند و یا درآمد کمتر نسبت به قبر دیرنرد .برر
همررین یسرراس ،بررری مقایس رۀ یرزش یقتصرراد خرردمات
یکولوژیکی تاالب در شریی حاضر و هردفگرییر شرد  ،یز
روشها یرزشگرییر مسرتقیم و روش برازیر بریسراس
فاکتورها ملموس یادشد یستفاد شد .به طرور خالصره،
یین بخ یز مطالعه با تأکید بر منافع جویمع ینسانی ویبسته
به تاالب ،تأثیر تغییریت فیزیکی رو تاالب ری یرزیابی کرد
و برآورد میکند که در صورت بروز چنرین تغییریتری ،چره
تفاوتهایی در یرزش تولیدیت و خدمات برازیر مررتب برا
خدمات یکولوژیکی تاالب مانند ماهیگیر یا شکار پرند یا
عدم حرکت قایقها به وجود میآید .بر یین یسراس ،مقردیر
کاه یرزش پولی شغ ماهیگیر برا یسرتفاد یز رویکررد
فرصت یزدسترفته محاسبه شد .به منوور ینجام ییرن کرار،
باید تعدید یفرید کمشد در هرر تعراونی ری در مقردیر یرزش
پولی ییجاد یک شغ ماننرد مراهیگیر ضررب کررد .ییرن
مقدیر برری شرغ مراهیگیر در سرال  1325مطرابق برا
گزیرش سازمان مدیریت و برنامهریز یستان گریالن []17
بریبر  32میلیون و  711هزیر تومان تخمین زد شد یست.
میزین یرزش یقتصاد یزدسترفته به یزی هر شغ صیاد
یزدسترفته ری میتوین یز ریبطۀ  1به دست آورد:
()1

C = (RPsk +RPhk+RPnk) *VC
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که در آن:
C= یرزش (فرصت) یزدسرترفتره بابرت حریف شرغ
ماهیگیر در بخ ها مختلف تاالب 
RPsk=کاه یفرید در تعاونی سیاکشیم
RPhk=کاه یفرید در تعاونی هندخاله 
RPnk=کاه
یفرید در تعاونی نوخاله 
=VCمقدیر یرزش پولی بری ییجاد شغ ماهیگیر
میزین یرزش پولی کاه یافته در شغ شرکار پرنرد یز
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ضرب قیمت هر پرند در تفاض تعدید پرندگان در شرریی
هدفگییر شد محاسبه شد .همچنین ،یین کراه یرزش
پولی در شغ قایقرینی یز تفاض تعدید قایقها موجود در
تاالب در شریی مختلف در یرزش پرولی هرر سررویس بره
دست آمد .شک  2مریح ینجام کار در تحقیرق حاضرر در
قالب مدل مفهرومی توسرعه دید شرد برری تعیرین یرزش
یقتصاد خدمات یکولوژیکی ملموس و آسریبپرییر تراالب
در چهارچوب  IWRMری نشان میدهد.

شکل  .2جریان نمای مراحل انجام مطالعه در مدل مفهومی تعیین ارزش اقتصادی خدمات اکولوژیکی تاالب در چهارچوب IWRM

روش ارزشگذاری بازاری

در یین روش قیمت یرک کراال زیسرتمحیطری در برازیر
موجود یست و یا بهطور مستقیم میتوین یز طریق پرسر
کردن در بازیر آن ری تعیین کرد.
روش ارزشگذاری مشروط

یرزشگییر مشررو  ،شرناختهشرد تررین روش در گررو
رهیافتها مبتنی بر تقاضاست که بر تصرمیم هرا و رفترار
مصرفکنند متکی یست .یز ییرن روش برری ینردیز گیرر
تمایرر بررره پردیخرررت یفرررید برررری کاالهرررا و خررردمات
زیستمحیطی و مانند آنها یستفاد میشود .به بیان دیگرر،
یین روش تالش میکند تا تمای به پردیخت ( )WTPیفررید
ری تحت سناریوها بازیر فرضی تعیرین کنرد [ .]12هردف
نهایی یین روش ،به دست آوردن برآورد دقیق یز منرافعی
یست که بر یثر تغییر سرطو تولیرد و یرا قیمرت بعضری یز

کاالها و خدمات عمومی و غیربازیر به وجود میآیرد .سره
روش بری محاسبۀ مقدیر تمای بره پردیخرت وجرود دیرد؛
روش نخست تحت عنوین «متوسر تمایر بره پردیخرت»
یست که یز آن برری محاسربۀ مقردیر ینتورار تمایر بره
پردیخت به وسیلۀ ینتگریلگیر عدد معادلرۀ رگرسریونی
تابع قیمت در محدودۀ صفر تا بینهایت یستفاد مریشرود.
روش دوم موسوم به «متوس تمای به پردیخت ک » یست
که بری محاسبۀ مقدیر ینتوار تمای به پردیخت به وسریلۀ
ینتگریلگیر عدد تابع قیمت در محدودۀ ∞ -تا ∞ +بره
کار میرود و روش سروم موسروم بره «متوسر تمایر بره
پردیخت قسمتی» (در یک محدودۀ مشخ یز تابع قیمت)
یسررت و یز آن بررری محاسرربۀ مقرردیر ینتوررار تمای ر برره
پردیخت به وسیلۀ ینتگریلگیر عدد در محدودۀ صفر ترا
پیشنهاد ماکزیمم ) (Aیستفاد میشود .یز برین روشهرا
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یادشد  ،روش سروم بهترر یسرت ،زیرری ییرن روش ثبرات و
سازگار محدودیتها با تئور و کرارییی آمرار ری حفرظ
مرریکنررد [ .]12متغیررر ویبسررته برره منوررور یرزشهررا
غیریستفاد ی  ،پییرش مبلغ پیشنهاد بری تراالب یسرت.
یین متغیر در پاسخ بره ییرن سرؤیل کره «آیرا بازدیدکننردۀ
منطقه حاضر یست برری یسرتفاد یز ییرن منطقره مبلغری
پردیخت کند یا خیر؟» به دست میآیرد .فررد در شررییطی
حاضر به پردیخت بری کاال زیستمحیطی خویهد بود که
مطلوبیت و زمانی که یز کاال مد نور یستفاد میکند و
مبلغی ری بری آن میپرردیزد ،نسربت بره زمرانی کره یز آن
یستفاد نمیکند ،بزرگتر باشد [( ]12ریبطۀ :)2
()2

U(1, Y  A; S)  1  U(0, Y; S)  0

در ریبطۀ  U ،2مطلوبیت غیرمستقیمی یست که فرد به
دسررت مرریآورد Y .و  Aبررهترتیررب درآمررد فرررد ،مبلررغ
پیشنهاد  ،و  Sدیگر ویوگیها یجتماعی -یقتصراد کره
تحت سلیقۀ فررد یسرت 0 .و  1متغیرهرا تصرادفی برا
میانگین صفر که به طور بریبر و مسرتق توزیرع شرد ینرد،
هستند .تفاوت مطلوبیت ( )ΔUمیتویند به صورت ریبطرۀ 3
توصیف شود U)1( .مربو به حالتی یست که فررد مبلغری
بری یستفادۀ تراالب نپردیختره و ( U)1مربرو بره حالرت
عکس آن یست [ .]12در نتیجه ،تفاوت مطلوبیت ( )ΔUبره
صورت ریبطۀ  3تعریف میشود:
()3

) U  U(1, Y  A; S)  U(0, Y; S)  (1  0

یگر ) (ΔUبزرگتر یز صفر باشد ،به یین معناسرت کره
پاسخدهند مطلوبیت خود ری با گفتن «بله» و مویفقت برا
پردیختن مبلغی بری یستفاد یز منطقه حدیکثر میکنرد.
به بیان دیگر ،پییرش فرد بری پردیخت تابعی یست یز ،Y
 Aو  .Sبنابریین ،هر دو متغیر ویبسته بری یرزشگرییر ،
کیفی هستند و فق مقادیر یک و صفر یختیار مریکننرد.
در یینگونه مرویرد مردلهرا رگرسریونی برا متغیرهرا
کیفی ،مدلها مناسب یند .در تحقیق حاضر بری بررسی
تأثیر متغیرها توضیحی مختلرف برر میرزین تمایر بره
پردیخت یفرید یز مدل رگرسریونی لوجیرت یسرتفاد شرد.
یحتمال ) F(Ziبریبر یست با یحتمال یینکه پاسخگویی یکی
یز پیشنهادها ) (Aری بپییرد کره مطرابق ریبطرۀ  4بررآورد
شد.

()4

1
1

1  exp (  dU) 1  exp AYS
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F( Zi )  F (dU) 

که در آن ) FήD(uترابع توزیرع تجمعری و  γو  θضررییب
برآوردشد هستند .پاریمترها مدل لوجیت برا یسرتفاد یز
روش حدیکثر درستنمایی بررآورد مریشروند .پرس یز آن،
مقرردیر ینتوررار  WTPیز ری ینتگررریلگیررر عرردد در
محدودۀ صفر تا بیشترین پیشنهاد ) (Aبریساس ریبطۀ  5به
دست میآید.
F (dU )dA

()5

1
(
) dA
*
1  exp (  A)

Max. A



E (WTP) 





0
Max. A

0

]) [   (    S

که ) E(WTPمقدیر ینتورار  WTPیسرت و * αعررض یز
مبدأ تعدی شد بود و برا جملرۀ یجتمراعی-یقتصراد بره
جملۀ عرض یز مبدأ یولیه ) (αیضافه شد یست.
نتایج و بحث
تعیین مساحت و حجم تااالب باه روش جاامع در وضاع
موجود ،شرایط مطلوب و حداقل

در مطالعهی که توسر مردبر و شرکوهی ( )1322رو
تاالب ینزلی ینجام شد ،مقادیر سطو مختلف شراخ هرا
هیدرولوژیکی یعم یز تریز سط آب ،مساحت و حجم تاالب
در شریی مطلوب و حدیق یکولوژیکی متناظر برا آنچره در
تحقیق حاضر مد نور یست ،بره دسرت آمرد [ .]11نتیجرۀ
مطالعۀ یادشد در جدول  1نشان دید شد یست .فرض بر
آن یست که با تأمین شریی یکولوژیکی مناسرب (برمبنرا
تأمین جریان زیستمحیطی الزم بری تاالب ینزلی ،حاص
یز نتای به دستآمد یز پووه یادشد ) ،وضعیت تراالب یز
نور عمق جریان و دیگر عویم هیردرولوژیکی یثرگرییر برر
یکوسیستم چنان خویهد برود کره شرریی مناسرب یز نورر
مطلوبیت در تویبع یجتماعی–یقتصاد نیز مهیا میشود .برر
یین یساس ،ینتخاب عمق آب مناسرب مریتوینرد عرالو برر
محی زیست جرانور و گیراهی ،در بخر هرا مختلرف
یقتصاد مانند گردشرگر و مراهیگیر نیرز مرؤثر باشرد.
رعایت یین عمق آب یز یک طرف سبب یفرزیی جمعیرت،
زیدآور و مهاجرت ماهیها میشود که در نهایت ،یفرزیی
رفا عمومی ری بری ماهیگیرین به همری خویهد دیشت و یز
طرررف دیگررر ،سرربب جلرروگیر یز یخررتالل در رفررتوآمررد
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قررایقهررایی کرره بررری تفررری گردشررگرین در ترراالب مهیرا
شررد ینررد ،شررد و در پرری آن ،سرربب رونررق گردشررگر و
یکوتوریسم میشود .مشخصات تاالب برری شرریی حاضرر
(سال  )1325با یستفاد یز سرط آب ینردیز گیرر شرد و

منحنیها سط -حجم – یرتفرا تراالب ینزلری [ ]11بره
دست آمد .همانطور که دید مری شرود ترریز آب در حرال
حاضر  -26/72یست که کاه حجم تاالب به  22میلیرون
مترمکعب ری در پی دیرد.

جدول  .9مقادیر تراز ،سطح و حجم در شرایط مختلف اکولوژیکی تاالب
میانگین مقادیر سطوح شاخص هیدرولوژیکی مختلف در شرایط اکولوژیکی تاالب

فیزیوگرافی تاالب
تریز آب برحسب متر ()m
مساحت برحسب کیلومترمربع ( )Km
حجم برحسب میلیون مترمکعب ()MCM
2

حداقل (سال )9988

مطلوب (سال )9974

وضع موجود ()9914

-26
112
122

-25/7
122
237

-26/72

ارزشگذاری اقتصادی مؤثرترین خدمات اکولوژیک تاالب

یین یک ویقعیت یست که تاالب ینزلی که یز سو همگان یز
مویهب طبیعی بسیار بایرزش قلمدید میشود ،همیکنرون برا
خطر جد خشک شدن یز یرک طررف ،و آلرود شردن یز
طرررف دیگررر ،روب رهرو شررد یسررت .یکرری یز دالی ر مهررم
بیتوجهی به ییرن تراالب ،مریتوینرد نبرود درک کرافی یرا
کمیرزش ینگاشرتن منرافع یقتصراد حاصر یز ییرن منبرع
طبیعی باشد .در برخورد با یین مسئله و با در نورر گررفتن
یصررول حرراکم بررر سیسررتمهررا منررابع آب در چهررارچوب
مرردیریت یکپارچرره ،محاسرربۀ یرزش یقتصرراد برخرری یز
خدمات یکولوژیکی تاالب که بر معیشت جویمع محلی تأثیر
دیرند ،در دستور مطالعه قریر گرفرت .آنچره در ییرن بخر
دیرد خویهرد شررد ،تعیرین کر یرزش یقتصراد خرردمات
یستفاد ی و غیریستفاد ی تاالب ینزلی در شرریی موجرود
(با توجره بره آخررین دید هرا در دسرترس ،یعنری سرال
 )1325یست.
ارزش خدمات استفادهای مستقیم

بری محاسبۀ یرزش خردمات یسرتفاد ی مسرتقیم تراالب
ینزلی با توجه به مشخ بودن قیمرت خردمات یادشرد و
محاسبۀ مقدیر و میزین ییرن خردمات یسرتفاد ی  ،یز روش
قیمتگییر بازیر یسرتفاد شرد .برا توجره بره مطالعرات
میدینی و یستفاد یز پرسشنامه ،سه فعالیت صیاد  ،شرکار
پرند و قایقرینی بره عنروین خردمات یسرتفاد ی مسرتقیم
تاالب ینزلی که در یقتصراد حاشریهنشرینان تراالب یز یرزش
معنادیر برخروردیرنرد ،مرورد توجره قرریر گرفتنرد .یرزش
یقتصاد ماهیان تاالب ینزلی یز نور ذ نفعان (مراهیگیرین

61/44
22/11

تاالب) یز حاص ضرب میزین صید هر ماهی در قیمت پایرۀ
آن به دست آمد .جدول  2یرزش ک ماهیان صیدشرد در
تاالب ینزلی در سال  1325ری نشران مریدهرد .همچنرین،
یرزش یقتصاد پرندگان قاب صید در تاالب یز حاص ضرب
تعدید یین پرندگان در قیمت هر پرند به دست آمد .جدول
 3یرزش یقتصاد پرندگان قابر صرید در تراالب ری نشران
میدهرد .محاسربۀ درآمرد حاصر یز قرایقرینی بره صرورت
گشررتزنرری در بخرر هررا مختلررف ترراالب مبتنرری بررر
ویقعیتها مشاهد شد و یرزیابی میدینی یست .نخسرتین
فرررض یسررتفاد شررد در ییررن بخر آن بررود کرره مریجعرۀ
گردشگرین به تاالب ینزلی بدون پری دیور و بردون دیدن
یولویت به بخشی خا ،بود و توزیع یحتماالتی گردشگرین
در مناطق چهارگانه و یستفاد یز قایقها یز نرو یکنویخرت
) (Uniformیست .فرض دوم آن بود که هریرک یز قرایقهرا
فق ش ما یز سال مشغول قایقرینی هستند و قایقرینران
طری ییرن شر مررا نیرز  21روز برره مرخصری مرریرونررد.
همچنین ،به طور متوس در ک سال ،هر قایق روز پرن
سرویس یز تعاونیها موجود به دیخ تاالب رفته و هزینۀ
هر سرویس نیز  151هزیر تومان یست .همانطور که گفتره
شد ،برخی فرضیات مبتنی بر یرزیابی میدینی هسرتند و برر
همین یساس ،یعردید یادشرد در فررض دوم برا یسرتفاد یز
مصاحبۀ حضور و تلفنی با صاحبان تعاونیهرا قرایقرینی
صحتسرنجی شردند .نترای مربرو بره درآمرد حاصر یز
قایقرینی به صورت گشتزنی در تراالب در جردول  4آمرد
یست.
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جدول  .2ارزش پولی ماهیان صیدشده در تاالب انزلی
نوع ماهی

میزان صید (هزار کیلوگرم)

قیمت پایۀ هر کیلو ماهی (تومان)

ارزش اقتصادی (میلیون تومان)

کپور ماهی
سایر کپور ماهیان تاالبی
ماهی سفید
سایر ماهیان مهاجر
یردکماهی
ماهیان دیگر
جمع ک

511
6/5
13/5
22/5
211
3/5
212

14711
13111
25311
25111
23211
15111
--

7351
175/5
341/55
2212/5
4641
52/5
14772/15

جدول  .9ارزش پولی پرندگان قابل صید در تاالب انزلی
نوع پرندگان قابل صید تاالب

تعداد پرندگان

ارزش هر پرنده (تومان)

ارزش کل (میلیون تومان)

چنگر
خوتکا
یردک سرسبز
مجمو پرندگان قاب صید

16222
22326
7225
53141

31111
35111
21111
--

514/27
221/41
632/2
2135/12

جدول  .6ارزش پولی قایقرانی به صورت گشتزنی در تاالب انزلی
نام

تعداد قایقهای موجود در

تعداد روزهای

تعداد سرویسهای

ارزش پولی هر سرویس

تعاونی

تاالب

قایقرانی

روزانه

(تومان)

(میلیون تومان)

ینزلی
آبکنار
هندخاله
سیاکشیم

317
37
12
2

5
5
5
5

151111
1511111
151111
151111

36241
4441
1441
241
42261

161
161
161
161
جمع ک

ارزش خدمات استفادهای غیرمستقیم

منوور یز خدمات یستفاد ی غیرمستقیم ،خردماتی یز یرک
یکوسیستم هستند که به طرور غیرمسرتقیم بره رفرا بشرر
کمررک مرریکننررد .یکرری یز یرزشهررا مهررم یسررتفاد ی
غیرمستقیم ،یرزش تفریحی منراطق گردشرگر یسرت .در
مطالعۀ حاضر بری بررسی یرزش تفریحری تراالب ینزلری یز
روش یرزشگررییر مشرررو و نتررای مطالعرۀ محمررود و
همکارین ( )1322بری تراالب ینزلری یسرتفاد شرد [.]21
نتیجۀ یین مطالعه با یستفاد یز میرزین کراه نسربت بره
سال ( 1325جردول  )5تعردی شرد .در مطالعرۀ یادشرد
متوس تمای به پردیخت بری یستفادۀ تفریحری یز تراالب
ینزلی  1421تومان برآورد شد بود که با تعدی نسربت بره
سال  ،1325در نهایت تمایر بره پردیخرت برری یسرتفاد
تفریحی یز تاالب ینزلی  4313/7تومان برآورد شرد .جردول

ارزش پولی کل

 6مقادیر مربو به یرزش پولی تفریحی و تفرجگاهی تاالب
ینزلی ری نشان میدهد.
ارزش خدمات غیراستفادهای

بخرر دیگررر یز یرزشهررا یقتصرراد ترراالب ینزلرری،
یرزشها غیریستفاد ی تاالب یسرت .در تحقیرق حاضرر
بری تخمین حدیکثر تمای به پردیخت پاسخدهندگان یز
مطالعات زبردست و همکارین ( )1322بری تراالب ینزلری
که یین عدد ری بری یک دورۀ زمانی نامحدود ساالنه بریبر
 2213/22تومرران بره دسررت آورد بودنررد ،یسررتفاد شررد
[ .]21یز آنجا که مبلغ پیشنهاد بری دورۀ نامحردود برا
یین فرض بود یست که در زمران حرال پردیخرت صرورت
میگیرد (در نتیجه ،پاسخگویران یرزش آتری ری در ذهرن
خود کاه ندید یند) ییرن مقردیر برری سرال  1325برر
یساس میزین کاه ساالنه با توجه به جدول ( 5بر یساس
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نرخ بهرۀ ساالنه بانک مرکرز ) تصرحی شرد .در مرحلرۀ
آخر ،یرزش غیریستفاد ی تراالب یز حاصر ضررب تعردید
ساالنۀ بازدیدکنندگان و متوس تمای به پردیخرت یفررید
به دست آمد .نتای به دست آمد در جدول  6آورد شد
یست.

حداقل ارزش اقتصادی کل تاالب انزلی

حررردیق یرزش یقتصرراد تررراالب ینزلررری یز مجمرررو یرزش
یسررتفاد ی مسررتقیم ،یرزش یسررتفاد ی غیرمسررتقیم و یرزش
غیریستفاد ی به دست آمد .جدول  7مقادیر مربو به حدیق
یرزش یقتصاد ک تاالب (در سال  )1325ری نشان میدهد.

جدول  .4نرخ بهرۀ ساالنۀ بانک مرکزی برای تعدیل ارزشهای آتی(منبع :بانک مرکزی)
سال

9981

9914

9919

9912

9919

9916

9914

میانگین

نرخ بهر (درصد)

13

13

14/5

14/5

21/5

21/5

12

16/4

جدول  .4ارزشهای استفادهای غیرمستقیم (تفریحی) و غیراستفادهای تاالب انزلی
ارزش تاالب

یرزش تفریحی و تفرجگاهی

یرزش غیر یستفاد ی

پارامتر اقتصادی

ارزش تاالب در شرایط حاضر

متوس تمای به پردیخت ( )WTPبرحسب تومان
تعدید بازدیدکنندگان برحسب نفر []22
یرزشها تفریحی و تفرجگاهی تاالب برحسب
میلیون تومان
متوس تمای به پردیخت ( )WTPبرحسب تومان
تعدید بازدیدکنندگان برحسب نفر []22
یرزشها غیر یستفاد ی تاالب برحسب میلیون تومان

4313/7
1451111
6254/2
24227/2
1451111
36111

جدول  .7حداقل ارزش اقتصادی تاالب انزلی
خدمات

ارزش اقتصادی به میلیون تومان

یستفادۀ مستقیم (شکار ،ماهیگیر و گشتزنی در تاالب با قایق)
یستفادۀ غیرمستقیم (یرزش تفرجگاهی)
غیریستفاد ی
مجمو

52267/13
6254/2
36111
112222/13

ارزیابی وضعیت اقتصادی حاشیهنشینان تاالب با مقایسۀ
ارزش خدمات اکولوژیکی تاالب در شرایط حاضر نسابت
به شرایط هدفگذاریشده

همانطور که در بخ ها قب گفته شد ،هدف یصرلی در
مطالعۀ حاضر بی یز نشان دیدن یرزش کلی تاالب ،نشران
دیدن عویقرب یقتصرراد حریف خرردمات آن در چهررارچوب
 IWRMو توجه به جهات یقتصاد  -یجتمراعی مسرئله برا
هدف رسیدن به توسعۀ پایدیر یست .بنابریین ،برا توجره بره
یین ویقعیت که در زمان حاضر تخریب و حیف کلیۀ منرافع
تاالب متصور نیست و هدف یصرلی تحقیرق در چهرارچوب
یادشد  ،نشان دیدن یهمیت تأمین حقابۀ تاالب بری حفرظ
سالمت یکولوژیکی آن در عین تأمین عدیلت یقتصاد بری
رسیدن به توسعۀ پایدیر یسرت ،خردمات مترأثر یز تهدیرد و

تضعیف تاالب در یین بخ به ماهیگیر به صرورت صرید
مرراهی در ترراالب ،شررکار پرنررد و گردشررگر برره صررورت
قایقرینی محدود شردند .برری هریرک یز مشراغ یادشرد
شاخ هایی تعریف شد تا بتوین به کمک آنها تأثیر تغییرر
شریی یکوسیستم تاالب رو جویمع محلی ری تعیین کررد.
برره ییررن منوررور ،بررری یرزشگررییر یقتصرراد خرردمات
یکولرروژیکی ترراالب و مقایس رۀ آنهررا در شررریی حاضررر و
هدفگرییر شرد  ،یز روشهرا یرزشگرییر مسرتقیم و
روش بازیر یستفاد شد.
شرایط ماهیگیران حاشیۀ تاالب در شرایط حاضر نسابت
به شرایط مطلوب

به دلی نبود آمار ثبتشد یز صیدها غیرمجاز در تراالب

مدبری و شکوهی :ارزیابی اقتصادی تأثیرات کاهش حقابۀ تاالب انزلی بر خدمات اکولوژیکی مؤثر بر معیشت ...

ینزل ری یز دید هررا دریافررتشررد یز بخ ر مرراهیگیر در
معاونت صید یدیرۀ ک شیالت گیالن [ ]23یستفاد شد .به
منوررور ینجررام ییررن کررار ،یبترردی یرتبررا بررین شررریی
هیدرولوژیکی تاالب و منافع ماهیگیرین بومی بررسری شرد.
مقادیر صید در سالها مختلف ،درصرد صرید مراهی هرر
تعاونی نسبت به ک ماهی صیدشد در تراالب و تغییرریت
یرزش مالی سهام تعاونیهرا مختلرف صریاد بره عنروین
شاخ ها نهایی یین بخ ینتخاب شدند .شرک  ،3آمرار
صید ماهی در سالها مختلرف ری در تراالب ینزلری نشران
میدهد ،به گونه ی که سرال  1325بیشرترین آمرار صرید
ساالنه و سرال  1375کمتررین آمرار صرید سراالنه ری دیرد.
همانطور که مالحوه میشود ،روند یفزییشری صرید مراهی
بر رر خرررالف رونرررد منفررری مشررراهد شرررد در شرررریی
یکوهیدرولوژیکی تاالب (جدول  )1یست .بری بررسی علت
یین یمر ،به عویم بیرون یز محی تاالب توجه شد .با توجه
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به آنکه منبع یصلی ماهیها صیدشوند در تراالب ینزلری،
دریا خزر یست و یز آن مهمتر چون بریساس بررسیهرا
میدینی شیالت ینزلی هرساله یقدیم بره ریخرتن بچرهمراهی
درون تاالب می کند ،بنابریین نتیجه گرفته شد که تغییریت
شریی هیدرولوژیکی تاالب رو صرید سراالنۀ کر تراالب
تأثیر زیاد ندیرد .با توجه به مویرد مطرر شرد مریتروین
نتیجه گرفت که شاخ ینتخابشرد یعنری میرزین صرید
ساالنه ،شاخ مناسبی بری برقریر یرتبا برین شرریی
هیدرولوژیکی تاالب و منافع ماهیگیرین بومی نیست.
دیگر شاخ ها بررسی شد در مقالرۀ حاضرر ،تعردید
صیادین در هر بخ  ،درصد صید ماهی هر تعراونی نسربت
برره کرر مرراهی صیدشررد در ک ر ترراالب و یرزش سررهام
تعاونیها ماهیگیر بود که به ترتیب در شک ها 4رر 6
بری بخ ها مختلف تاالب و وضرعیت حاضرر و شرریی
مطلوب نشان دید شد یست.

شکل  .9آمار صید ماهی در سالهای مختلف []29

شکل  .6مقایسۀ تعداد صیادان ماهی در تعاونیهای ماهیگیری در شرایط حاضر و شرایط مطلوب
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با توجه به شک  ،4در سال  4 ،1375تعراونی برا  311نفرر
صرریاد در ترراالب ینزلرری مشررغول برره فعالیررت بودنررد .شررریی
هیدرولوژیکی مناسب مانند عمق آب تراالب در آن سرال سربب
توزیع متویزن تعاونیها در چهار بخ تراالب ینزلری شرد برود،
چنان که تعاونی آبکنار در بخ غربی تاالب ،تعاونی دهرۀ فجرر
در بخ سیاکشیم ،تعاونی هندخالره در ناحیرۀ جنروبی بخر
مرکز و تعاونی نوخاله (نقی جعفر ) در بخر شررقی تراالب
قریر دیشتند .در سرال  ،1325در حرالی کره برر تعردید صریادین
بخ آبکنار حدود  11نفر یفزود شد یست ،یما در تعراونیهرا
دیگر تاالب یعنی در تعراونیهرا سیاکشریم ،هندخالره و نقری
جعفر بهترتیب  26 ،42و  37نفر یز صریادین شرغ خرود ری یز
دست دید یند که یین یمر میتویند یرتبرا مسرتقیمی برا کراه
عمق آب تاالب در یین مناطق دیشته باشد.
مقدیر کاه یرزش پولی هر تعاونی ری میتوین برا یسرتفاد
یز رویکرد فرصت یزدسترفته به دست آورد .بره منورور ینجرام
یین کار ،باید تعدید یفرید کرمشرد در هرر تعراونی ری برا مقردیر
یرزش پولی ییجاد یک شغ مانند مراهیگیر ضررب کررد .برر
یین یساس و مطابق ریبطۀ  ،1هزینۀ تحمی شد بر ییرن بخر
یز کارکرد یقتصاد تاالب بریبر خویهد بود با :
میلیون تومان = )42+26+37( * 32711111= 4225/7هزینۀ یزدسترفته

مطابق شک  ،5شاخ درصد صید ماهی نسبت بره صرید
ک در تاالب در تعاونی آبکنار ویقع در غرب تاالب زیاد شرد بره
طور که یز  42درصد در سرال  1375بره  62درصرد در سرال
 1325رسید یست .یما یین شاخ در بخر هرا سیاکشریم،
شرقی و جنوبی تراالب ،بره علرت تغییرر شرریی هیردرولوژیکی
بهخصو ،عمرق آب تراالب کراه یافتره یسرت .نتیجرۀ ییرن
کاه عمق در بخ ها یادشد کاه درصد صید و کراه
تعدید صیادین در یین بخ ها نسبت به ک صید تراالب برود .در
ویقرع ،مریتروین گفرت کره ترویزنی کره در شرریی مطلروب در
تعاونیها صید ماهی در بخ ها مختلرف وجرود دیشرت ،یز
بین رفته یست و تمام تعاونیها برهجرز آبکنرار ،برری سرودآور
مجبور به کم کردن تعدید صیادها شد یند.
شاخ بعد بررسی شد  ،شاخ درصد یرزش سرهام
شرکتها تعاونی و مقایسۀ آنها در سال مطلوب و شرریی
حاضر بود .تغییریت یرزش سهام تعاونیها چهارگانه طری
دو دورۀ بح ر شررد در شررک  6نشرران دید شررد یسررت.
مقایسۀ یرزش سهام تعاونیها در سال  1375نشان میدهد
سهام همۀ تعاونی تقریباً یرزش یکسانی دیرند ،یمرا در سرال
 1325یرزش سهام تاالب آبکنار به شرک درخرور تروجهی
زیاد شد و سایر تعاونیها برهخصرو ،تعراونی سیاکشریم
یرزش خود ری تا حد زیاد یز دست دید یند.

شکل  .4مقایسۀ درصد صید هر تعاونی نسبت به کل صید در تعاونیهای ماهیگیری در شرایط حاضر و شرایط مطلوب

شکل  .4مقایسۀ ارزش سهام تعاونیها در سالهای  9974و ]29[ 9914
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مالحوه میشود ،یفت شریی هیردرولوژیکی تراالب ماننرد
کاه عمرق آب ،ترریز و مسراحت برا کراه تعردید کر
پرندگان تاالب ریبطۀ مستقیم دیرد بره گونره ی کره هرچره
تاالب یز شریی مطلوب خود فاصله میگیرد ،یز تعردید کر
پرندگان آن نیز کم می شود .بدیهی یست کره ییرن کراه
جمعی رت رو پرنرردگان صیدشرروند در ترراالب نی رز ت رأثیر
گییشته و سبب کاه آن شد یست.
به منوور تعیین آثار ریالی تغییریت شریی یکولروژیکی
به ویسطۀ کاه خردمات حاصر یز آنهرا در ییرن بخر ،
میتوین یز ضرب قیمت هر پرند در تفاض تعدید پرنردگان
در شررریی حاضررر نسرربت برره شررریی مطلرروب و حرردیق
یستفاد کرد و میزین یرزش پولی کاه یافته ری مشرخ
کرد .جدول  2میزین یرزش پولی خردمات کاسرتهشرد در
ترراالب ینزلرری ری در شررریی حاضررر نسرربت برره شررریی
هدفگییر شد نشان میدهد.

مقایسۀ شاخص شکار پرنده در حاشیۀ تاالب در شارایط
حاضر نسبت به شرایط هدفگذاریشده

یکی دیگر یز یرزشها مسرتقیم تراالب ،درآمرد حاصر یز
شکار پرندگان یست .به منوور تعیین میزین کراه یرزش
خدمات یکولوژیکی تاالب در یین بخر  ،یبتردی تعردید کر
پرنرردگان تجزی رهوتحلی ر شررد .برره منوررور یرزشگررییر
یقتصرراد بررا روش قیمررت بررازیر ،تمرکررز رو پرنرردگان
حاللگوشتی که توس شرکارچیان شرکار مریشروند و در
بازیر بری آنها قیمتی مشخ وجرود دیرد ،قرریر دید شرد.
بررسی آمار شکار پرندگان نشان دید  3گونۀ خوتکا ،چنگرر
و یردک سرسبز بیشترین آمار شکار ری بره خرود یختصرا،
دید یند ،بنابریین میتوینند گونهها شاخ مناسبی برری
یرزشگییر پرندگان موجرود در تراالب باشرند .شرک ،7
تعرردید یی رن پرنرردگان در وضررعیت حاضررر و همچنررین در
سالها هدفگییر شد ری نشان میدهد .همانطرور کره

شکل  .7مقایسۀ تعداد کل پرندگان و پرندگان قابل شکار در تاالب انزلی []26

جدول  .8مقایسۀ کاهش ارزش پولی پرندگان قابل صید در شرایط حاضر نسبت به شرایط هدفگذاریشده []26

نام پرنده
خوتکا
چنگر
سرسبز
جمع ک

مقایسۀ شرایط حاضر نسبت به شرایط مطلوب

مقایسۀ شرایط حاضر نسبت به شرایط حداقل

(سال  9974در مقایسه با سال )9914

(سال  9988در مقایسه با سال )9914

تفاضل تعداد پرندگان در
شرایط حاضر و مطلوب
16321
21632
17716

ارزش هر

ارزش پولی

پرنده

(هزار

(تومان)

تومان)

35111
31111
21111

571211
612141
1416421
2612221

تفاضل تعداد پرندگان در

ارزش هر پرنده

شرایط حاضر و حداقل

(تومان)

6111
2212
6714

35111
31111
21111

ارزش پولی
(هزار
تومان)
213225
264361
536321
1114565
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مقایسۀ وضعیت قایقرانان (گشتزنی در تاالب به منظاور
جابهجایی گردشگران) در شرایط حاضر نسبت به شرایط
هدفگذاریشده


به منوور بررسی یثر تغییر شریی هیدرولوژیکی تاالب رو
وضعیت قایقرینان حاشریۀ تراالب ،یبتردی تعردید قرایقهرا
موتور دیری مجوز بری مقاصد گردشگر موجود در ک
تاالب در شریی حاضر و سرالهرا هردفگرییر شرد در
بخ هرا مختلرف تراالب مقایسره شرد .شرک  2تعردید
قایقها موتور ری در شریی حاضر (سال  )1325نسربت
به وضعیت مطلوب (سال  )1375نشان میدهد .با توجه به
شک  ،2تجمع یصلی یین قایقهرا در هرر دو دور در شرهر
ینزلی بود یست و بیشرترین گردشرگر یز ییرن قسرمت ویرد
تاالب شد و میشوند .همانطور کره پیدیسرت بره غیرر یز
بخ ینزلی ،در سایر مناطق تاالب مانند آبکنار و هندخاله،
تعدید قایقها موتور به مرور زمران کراه یافتره و در

بخ سیاکشیم یین منبع درآمد به طور کر حریف شرد
یست .یین یمر ری به طور مشخ میتوین به کم شدن عمق
آب تاالب بهخصو ،در نویحی حاشیهی کره محر سرویر
شدن گردشگرین یست و همچنین ،خطرها ناشی یز توقف
قها در رسوبات موجود در بخ ها مد نورر در تراالب
قای 
ینزلی نسبت دید.
یکنون میتوین با تفاض تعدید سفرها سالها  1325و
( 1375وضع موجود و وضرع مطلروب) میرزین کراه یرزش
پولی یین تیپ یز خدمات گردشگر مسرتقیم در بخر هرا
مختلف تاالب ری به دست آورد .فرضریات یسرتفاد شرد برری
محاسبۀ یرزش یقتصاد یزدسترفته همان فرضیاتی یست کره
در بخ یرزیرابی یرزش یقتصراد تراالب در بخر قرایقرینی
ینجام شد .جدول  ،2کاه یرزش پولی تراالب در بخر هرا
سیاکشیم ،هندخاله و آبکنار ری نشان میدهد.

سالهای  9974و ]24[ 9914
شکل  .8مقایسۀ تعاونیهای قایقرانی در 

قهای گردشگری در شرایط حاضر نسبت به شرایط هدفگذاریشده []24
جدول  .1مقایسۀ کاهش ارزش پولی قای 
مقایسۀ شرایط حاضر نسبت به شرایط مطلوب (سال  9974در مقایسه با سال )9914
نام تعاونی
آبکنار
هندخاله
سیاکشیم



تفاضل تعداد قایقهای موجود در

تعداد روزهای

تعداد

ارزش پولی هر

ارزش پولی کل

تاالب در شرایط حاضر و مطلوب

قایقرانی

سرویسهای روزانه

سرویس (تومان)

(میلیون تومان)

5
5
5

1511111
151111
151111

2221
1221
2221
7121

12
16
24

161
161
161
جمع ک
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همانطور کره مالحوره مریشرود ،توزیرع خسرارت در
منرراطق مختلررف ترراالب یکسرران نیسررت ،برره گونررهی کرره
سیاکشیم متحم بیشترین خسارت شرد یسرت .یز منورر
توزیع عدیلت یقتصاد بری رسیدن به توسعۀ پایدیر ،تاالب
به علت توزیع نامتناسب درآمد در بخ ها مختلف خرود
کرره مسررتقیم ناشرری یز تغییررر شررریی یکوهیرردرولوژیکی
نامتویزن آن حاص شد یست ،تعادل الزم ری نردیرد و ییرن
یمر میتویند یز یبعاد سیاسری و یجتمراعی نیرز هزینرههرا
نادید و غیر قاب تصور ری بر جامعه تحمی کند.
نتیجهگیری
شریی یکوهیدرولوژیکی تاالبها تأثیر زیراد برر کارکردهرا
ویبسررته برره یکوسیسررتمهررا آب ری بررری حفررظ یرزشهررا
زیستمحیطی و شریی یقتصاد  -یجتماعی ذ نفعان مررتب
با تاالب دیرد .در پووه حاضر یبتردی مقردیر حجرم آب مرورد
نیاز بری حفظ کارکردها و خدمات یکوسیسرتم در دو شرریی
حدیق و مطلوب بری یکوسیستم تاالب و جویمع محلی که برا
آن در یرتبا هستند ،مورد توجه قریر گرفت .در مرحلۀ بعد برا
در نور گرفتن یین یمر که علت مغبون شدن یکوسیسرتمهرایی
مانند تراالبهرا در منازعرات مربرو بره تخصری آب عردم
آشنایی و باور جامعه و نخبگران سیاسری بره یرزش یقتصراد
آنهاسررت ،بررسرری یقتصرراد خرردمات قاب ر رؤیررت و پنهرران
(یستفاد ی و غیر یستفاد ی ) تاالب ینزلری در دسرتور مطالعره
قررریر گرفررت .همچنررین ،محاسرربۀ یرزش یقتصرراد برخرری یز
خدمات یکولوژیکی تاالب که بر معیشت جویمع محلی به طرور
مستقیم و ملموس تأثیر دیرند با در نور گرفتن یصول حاکم بر
سیستمها منابع آب در چهارچوب مدیریت یکپارچه ،صورت
پررییرفت .بریسرراس محاسرربات ینجررامشررد رو خرردمات
یکولوژیکی تاالب ینزلی ،حدیق یرزش کلی یین تاالب بر مبنا
یرزش حاضر سرمایه (برمبنا سرال  )1325حردود 112222
میلیون تومران بررآورد شرد کره  65درصرد یز آن مربرو بره
یرزشها یستفاد ی و  35درصد یز آن مربو بره یرزشهرا
غیریستفاد ی یست .در یدیمه ،به منوور نشان دیدن یرزشهرا
قاب دستیابی در صورت برگردیندن شرریی یکوهیردرولوژیکی
تاالب یز وضعیت زمان حاضر به شریی مطلوب ،محاسباتی برر
مبنا یرزشها یزدسترفته بریساس سه شاخ گردشگر
(قایقرینی) ،شکار پرندگان و مراهیگیر صرورت گرفرت .نترای
نشان دید در صورت یحیا تاالب به وضعیت مطلروب یرزشری
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معادل  13223میلیون تومان به دست خویهد آمد .ییرن یرزش
پررولی محاسرربهشررد نشرران مرریدهررد تغییررریت شررریی
هیدرولوژیکی تراالب رو وضرعیت معیشرت حاشریهنشرینان
تاالب تأثیر زیاد دیرد .یین یافترههرا برا نترای مطالعرات ژو و
همکارین [ ،]26کامووی و همکرارین [ ]27و آینری و همکرارین
[ ]22مطابقت دیرد .چون تغییر شرریی هیردرولوژیکی تراالب
آثار متفاوتی بر بخ ها مختلف تاالب برر جرا مریگرییرد،
توزیع ثروت (یرزشها یقتصاد ) در میان بخ ها مختلرف
تاالب دچار ناهمگونی شدید شد یست .یین نتای برا مطالعرات
پیررر و ینصررار [ ]5رو ترراالب هررامون و منتوررر حجررت و
همکارین [ ]22رو تاالب شرادگان مطابقرت دیرد .یز دیردگا
ملی ییرن یمرر مبرین نتیجرۀ خاصری نیسرت ،ولری یز دیردگا
منطقهی بر یسراس یصرول  ،IWRMمنطقرۀ ینزلری ،برمبنرا
تعاریف توسعۀ پایدیر ،تعادل الزم ری ندیرد .وضرعیت جغریفیرایی
مطالعۀ مورد به کار گرفتهشد در تحقیق حاضر چنان یسرت
که پیچیدگیها قومی موجود در یطرریف دیگرر تراالبهرا
کشور مانند یرومیه و یا هامون هیرمند ری ندیرد ،ولری ییرن یمرر
نیاز به مطالعات یجتماعی خا ،برری بررسری یمکران برر هرم
خوردن تویزن یجتماعی منطقه ری کره مریتوینرد بره آشرفتگی
سیاسی و تحمی هزینهها غیر قاب پری بینری برر جامعره
منجر شود ،منتفی نمیسازد.
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