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در میان انواع خدمات اکوسیستمی، خدمت اکوسیستمی آب به 
عنوان یکی از منابع طبیعی مرصفی مستقیم و غیرمستقیم به 
عنوان نهاده تولید محدود و کمیاب بسیار مورد توجه است. با 
توجه به موقعیت ایران در بحث آب و با در نظر گرفنت ویژگی های 
استان گلستان و حوزه آبخیز چهل چای و از طرفی کاربرد بیش 
از پیش سازوکار پرداخت به ازای خدمات اکوسیستمی در دنیا به 
عنوان ابزار مدیریتی کارآمد برای ارزش های مالی محیط  زیست 
و اکوسیستم، لزوم توجه به این سازوکار رضورت دارد. تحقیق 
اجتامعی  و  اقتصادی  قانونی،  چالش های  می کند  تالش  حارض 
اجرایی شدن پرداخت مابه ازای خدمت آب را برای منطقه مورد 
سازوکار  بومی سازی  هدف  با  همچنین،  کند.  بررسی  مطالعه 
از  پایدار و حفاظت  توسعه  راستای  مابه ازای آب در  پرداخت 
منابع طبیعی، راه کارهای کاربردی ارائه دهد. بدین جهت ابتدا 
ازای  به  پرداخت  سازوکار  و  مطالعه  مورد  منطقه  ویژگی های 
خدمت آب در حوزه آبریز چهل چای معرفی شد. سپس چارچوب 
اجرایی آن بیان و چالش های پیش روی اجرای سازوکار شناسایی 
و معرفی گردید. در نهایت، براساس مطالعات کاربردی در نقاط 
مختلف دنیا و منطبق بر وضعیت اقتصادی، اجتامعی، سیاسی 
و قانونی حاکم بر ایران و منطقه مورد مطالعه راه کارهای عملی 

اجرای پرداخت به ازای خدمت اکوسیستمی آب ارائه شد.

واژه  های کلیدی: الزامات قانونی، خدمات اکوسیستم، تعرفه آب، 

چهل چای، گلستان.
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Water ecosystem service, as a natural resource for 
direct and indirect consumption, and a limited and 
scarce production source is of great interest among 
all types of ecosystem services. Based on Iran’s situ-
ation and taking into account the characteristics of 
the Golestan province and Chehel Chai watershed, as 
well as the increasing use of payment mechanisms in 
exchange for ecosystem services worldwide, highlights 
the necessity of using an efficient management tool for 
ecosystem financial values. The present study seeks 
to examine legal, social, and economic challenges of 
enforcing payment for water services. Furthermore, 
practical solutions aimed at localising the payment 
mechanism for water in sustainable development and 
conservation of natural resources are proposed. There-
fore, primarily, the characteristics of the study area and 
the payment mechanism for water service in Chehel 
Chai watershed were introduced. Its implementation 
framework and the challenges facing the implemen-
tation of the mechanism were also identified. Finally, 
based on the applied studies in different parts of the 
world and according to the economic, social, political, 
and legal status of the study area, practical solutions 
for the implementation of payment for water ecosys-
tem services are provided.

Keywords: Legal requirements, Ecosystem services, 
Water tariffs, Chehel Chai, Golestan.
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مقدمه

اصطالح »خدمات اکوسیستم« به مزایای متنوعی از جمله عرضه مواد 
غذایی، آب و چوب )خدمات تهیه(؛ تنظیم کیفیت هوا، آب و هوا و 
خطر سیل )خدمات تنظیم(؛ فرصت های تفریحی، گردشگری و آموزش 
)خدمات فرهنگی(؛ و مؤلفه های اصلی رضوری مانند تشکیل خاک و 
اکسیژن )خدمات پشتیبانی( اشاره دارد که از محیط طبیعی حاصل 
می شود )Smith و همکاران، 2013(. در بسیاری از کشورها کاربرد 
ابزارهای اقتصادی به عنوان مکمل در مدیریت خدمات اکوسیستم 
مورد توجه قرار گرفته و در زمینه سیاست های حفاظت محیط زیست 
به شکل مؤلفۀ کلیدی و مؤثر درآمده است )قربانی و فیروززارع، 
1390(. در ایران متوسط بارندگی ساالنه حدود 250 میلی مرت است که 
این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف بارندگی آسیاست. 
به همین دلیل آب یکی از مهمرتین عوامل محدود کننده توسعه در 
کشور قلمداد می شود. در حالی که متوسط حجم کل آب ساالنه کشور 
رقم ثابتی است، تقاضا برای آب به علت رشد نسبتاً باالی جمعیت، 
توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در سال های اخیر، متوسط 
رسانۀ آب تجدیدشونده کشور را تقلیل داده است )نگارش و ویسی، 
1392(. استان گلستان یکی از استان های منطقۀ شامل ایران که 2/36 
درصد از کل جمعیت و 1/33 درصد از کل مساحت کشور را به خود 
اختصاص داده است. بر اساس اطالعات رشکت آب و فاضالب استان 
گلستان کل منابع آبی استان دو میلیارد و 485 میلیون مرتمکعب بوده 
که از 80 درصد این منابع بهره برداری می شود. افزون بر این میانگین 
رسانه آبی در این استان در سال 1393 برابر با 1300 مرت مکعب بوده 
است که از میانگین رسانه آبی کشور به میزان 1600 مرت مکعب در 
سال 1393 کمرت است. این وضعیت در حالی به وجود آمده که میزان 
مشرتکان از سال 1386 تا سال 1391 از متوسط رشد ساالنه ای برابر 
با 39/5 درصد برخوردار بوده است. از طرفی طبق آمار رشکت آب 
و فاضالب استان گلستان، مشرتکین خانگی و غیرخانگی این رشکت 
بین سال های 1390 تا 1395 نزدیک به 12 درصد افزایش پیدا کرده 
است و در همین دوره زمانی حجم کل آب تولیدی این رشکت 15/11 
درصد افزایش داشته است. این در حالی است که حجم آب تولیدی 
از منابع سطحی استان گلستان بیش از 26 درصد کاهش و حجم آب 
تولیدی از منابع زیرزمینی 16 درصد افزایش داشته است )سهرابی و 
همکاران، 1388(. این امر نشان می دهد که در استان گلستان نزوالت 
جوی و آب های سطحی کاهش داشته و استخراج آن منابع، پاسخگوی 
نیاز نبوده و تولید آب مرصفی به سمت استخراج از منابع زیرزمینی 
پیش رفته است که وضعیت مناسبی تلقی منی شود. بنابراین با وجود 
بارش های قابل توجه، به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضای آب، این 
استان طی سال های آینده با مشکل تأمین منابع آبی مورد نیاز مواجه 
خواهد بود که به همین علت توجه به ارزش و تأمین مالی منابع آب 

بسیار رضوری می مناید )ظفرزاده، 1385(.

از طرفی فعالیت های انسانی و صنعتی غیرپایدار در باالدست 
و پایین دست حوزه آبخیز رودخانه چهل چای استان گلستان از 
خاک،  فرسایش  و  تخریب  ترسیع  در  گرگان رود،  رسشاخه های 
کاهش عمر سد نرماب، آلودگی آب و ... تأثیر داشته است. این 
فرآیند به صورت دایره وار بین باالدست و پایین دست این حوزه در 
چرخش است و اثر مخرب یکدیگر را تقویت می کنند. بدین سبب 
اگر بتوان اثرات داخلی و خارجی منفی فعالیت های کشاورزی 
در باالدست و پایین دست این حوزه را کاهش داد و کشاورزان 
را راضی و تشویق منود که به سمت کشاورزی پایدار و متناسب 
با محیط  زیست حرکت کنند، تا حد زیادی مثمر مثر خواهد بود. 
از منابع آبخیز بدون درنظرگرفنت  با این حساب استفاده بهینه 
معیارها و مسائل اقتصادی و اجتامعی امکان پذیر نخواهد بود. 
هر چند فرآیند مشارکت عمومی با ذی نفعان در بحث های علمی 
به اندازۀ کافی بررسی شده است، ولی کاربرد روش های مشارکتی 
در عمل با مشکالتی مواجه است که می تواند با عدم انتقال دانش 
و کم توجهی به رویکردهای مشارکتی در فرآیندبرنامه ریزی مرتبط 
باشد. این تحقیق به دنبال معرفی راه کاری برای مشارکت مردم 
منظور  به  راه کارهایی  و معرفی  آبخیزداری  اقدامات  اجرای  در 
افزایش سطح مشارکت آنان، در آبخیز چهل چای استان گلستان 

تعریف شده است )درخشان و همکاران، 1396(.
از آنجا که همه کارکردهای کاالها و خدمات اکوسیستمی مانند آب 
در بازارهای تجاری درگیر داد و ستد منی شوند و یا به طور مناسبی 
برحسب مقادیر کمی ریالی قابل مقایسه با مقادیر سایر خدمات 
اقتصادی نیستند، اغلب در تصمیم گیری ها و سایر برنامه ریزی های 
اقتصادی، اجتامعی در نظر گرفته منی شوند. این دسته از کاالها 
و خدمات که عموماً غیربازاری هستند، در بازار برچسب قیمتی 
خدمات  و  کاالها  آنها  به  اصطالح  در  و  ندارد  وجود  آنها  برای 
عمومی گفته می شود. در این ارتباط، یکی از ابزارهای نوین در 
راستای حفظ و مدیریت خدمات اکوسیستم که در سال های اخیر 
در دنیا مورد توجه قرار گرفته است، ابزار پرداخت برای خدمات 
مروری  به صورت  مطالعه  این  در  می باشد.   1)PES( اکوسیستم 
تحلیلی، امکان سنجی قرارداد PES، برای حوزه آبخیز چهل چای در 
استان گلستان، جهت مدیریت پایدار حوزه و کاهش اثرات منفی 
فعالیت های انسانی، بررسی می شود. در حال حارض طیف وسیعی 
از برنامه های PES در کشورهای مختلف دنیا در حال اجرا است که 
از آن جمله می توان به پرداخت بهای ترسیب کربن و پرداخت بهای 
خدمات آبخیز در اکوادور )wunder و Alban، 2008(، پرداخت 
 Nigel( بهای ترکیبی از خدمات آبخیز و تنوع زیستی در بولیوی
 Turpie( جنوبی  آفریقای  در  آب  برای  کار  و همکاران، 2008(، 
کیفیت محیط  زیست  بهبود  تشویق  برنامه  و همکاران، 2008(، 
خدمات  بهای  پرداخت   ،)2004 ،Prretty و   Dobbs( آمریکا  در 
 ،Hermans و De groot( محیط  زیستی مرتبط با آب در هلند
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شکل 2- چارت عملیاتی برای پیاده سازی پرداخت به ازای خدمت آب

2009(، پرداخت برای حفاظت از کیفیت آب در میانه مسیر انتقال 
آب از جنوب به شامل چین )Dong و همکاران، 2018( و پرداخت 
برای حفاظت از کیفیت آب در کلمبیا و آملان )Velasco-Munoz و 

همکاران، 2018( اشاره منود.

معرفی قرارداد پرداخت بهای خدمات اکوسیستم

از مهم ترین دالیل و رضورت های استفاده از ابزارهای اقتصادی 
برای حفاظت از محیط زیست، می توان قضاوت بهرت در مورد 
کارگزاران  هزینه های  کاهش  محیط  زیست،  بهبود  پروژه ها، 
به  خسارت  کاهش  منفی،  پیامدهای  از  اجتناب  اقتصادی، 
محیط  زیست و ... را برشمرد )Lovejoy و Ferarro، 2010(. در 
حال حارض ابزارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که باید 
ابزار  یک  ابزارها دقت کافی داشت و طبیعتاً  این  انتخاب  در 
در متام اکوسیستم های دنیا وجود ندارد. در این میان "پرداخت 
ابزارهای  از  از خدمات اکوسیستمی"، یکی  ازای بهره مندی  به 
محیط  زیست  از  حفاظت  و  منابع طبیعی  مدیریت  اقتصادی 
می باشد که در سال های اخیر در بسیاری از نقاط دنیا استفاده 
شده و نسبت به بسیاری از ابزارهای مدیریت منابع طبیعی، 
نتایج مناسب و قابل قبولی در پی داشته است )Camisón و 
Villar-López، 2011(. چند اهمیت ویژۀ روش پرداخت برای 
خدمات اکوسیستم که برای مدیریت آن در مطالعات مختلف 

ذکر شده، در شکل )1( آورده شده است.
تخصصی  اصطالحی  اکوسیستم«  خدمات  ازای  مابه  »پرداخِت 
است که برای توصیف طیفی از طرح های نوآورانه به کار می رود 
که در آن رسمایه گذاران و یا استفاده کنندگان از خدمات طبیعی، 
به ارائه دهندگان این خدمات، پرداخت هایی انجام داده و از آنها 

حامیت مالی می کنند. پرداخت ها برای خدمات اکوسیستم، زمانی 
از خدمات اکوسیستم  یا استفاده کنندگان  رخ می دهد که مزایا 
پرداختی را به ارائه دهندگان این خدمات انجام دهند. در عمل، 
ممکن است به صورت یک مجموعه ای از پرداخت ها در مقابل 

دریافت خدمات اکوسیستم باشد. 
برای  هزینه  پرداخت  و  محیط  زیست  از  مراقبت  حال،  این  با 
نیست.  خصوصی  بخش  مسئولیت  تنها  اکوسیستم،  خدمات 
پرداخت  به خصوص  انگیزه ها،  و  اقتصادی  مکانیسم های 
هزینه های خدمات اکوسیستم، به طور فزاینده ای به عنوان رویکرد 
 PES حفاظتی درنظرگرفته می شود. به طور معمول، گزینه های
یا برنامه ها بر اساس خدمات اکوسیستم ترسیب کربن، حفاظت 
از تنوع زیستی، حفاظت از حوزه ها )اغلب زمانی اتفاق می افتد 
که حداقل یکی از ذی نفعان نیاز به حفاظت از منابع را تشخیص 
می دهد( و متایل به پرداخت تأمین کنندگان را ایجاد می کند و 
با استفاده از واسطه هایی مانند دولت یا سازمان های غیردولتی 
تأمین کنندگان  و  کاربران  از  پرداخت  انتقال  برای   )NGOs(
قالب  در   )2( در شکل   .)2006 ،Wunder( طرح ریزی می شود 

چارت عملیاتی مراحل اجرای PES آورده شده است.

شکل1- برخی از فوائد پرداخت مابه ازای خدمات اکوسیستم

کرمی، ج. و همکاران بررسی چالش ها و امکان سنجی قانونی، اجتامعی و اقتصادی پرداخت ما به ازای ...
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تحت یک طرح PES، کاربران زمین های باالدست، ممکن است 
محدودیت های داوطلبانه یا تنوع فعالیت های خود را در مقابل 
مزایای اقتصادی بپذیرند. به این ترتیب، منافع صاحبان مالکان 
پل زده می شوند و هر دو »فروشندگان« و  بیرونی  اشخاص  و 
کمک  حین  در  می توانند  اکوسیستم  خدمات  »خریداران« 
دیگر طرح  عبارت  به  بربند.  اکوسیستم ها، سود  از  به حفاظت 
داوطلبانه  کامالً  مبادله ای  اکوسیستم،  خدمات  بهای  پرداخت 
است که در آن یک خدمت محیط  زیستی با شکلی از کاربری 
ارتباط  می شود،  خدمتی  چنین  از  حفاظت  باعث  که  رسزمین 
داده می شود. در این مبادله حداقل یک خریدار و حداقل یک 
ارائه دهندۀ خدمات محیط  زیستی وجود دارد؛ مرشوط بر اینکه 
ارائه دهندۀ خدمات محیط  زیستی همچنان آن خدمت را عرضه 
مناید )Landell-Mills و Porras، 2002(. بسیاری از برنامه های 
PES به صورت پرداخت ثابت به ازای هر هکتار اجرا می شوند؛ 
لیکن ممکن است پرداخت ها متکی بر سود و بر اساس کمیت 

یا کیفیت خدمات اکوسیستمی ارائه شده یا به صورت ترکیبی 
مانند  اولیه ای  اصول  دارای   PES طرح  هر  باشد.  دو  هر  از 
مستقیم،  پرداخت  ذی نفعان،  توسط  پرداخت  بودن،  داوطلبانه 
مرشوط بودن، تضمین پایداری )فعالیت ها و حفظ سطح درآمد 
تأمین کنندگان خدمت( و اجتناب از ایجاد خسارت و کرسی است 
که می بایست در اجرای آن مدنظر قرار گیرد. در ادامه در بخش 
یافته های پژوهش، چالش های عملی شدن PES در منطقۀ مورد 

مطالعه، ارزیابی می شود.
با در نظر گرفنت ویژگی های استان گلستان و حوزه آبخیز چهل چای 
و همچنین با توجه به معرفی و کاربرد بیش از پیش PES در دنیا که 
به عنوان ابزار مدیریتی کارآمد برای ارزش های مالی محیط  زیست 
و اکوسیستم، مورد توجه قرار گرفته و نتایج مطلوبی در پی داشته 
است، تحقیق حارض تالش می کند که با بومی سازی  PES، چالش های 
قانونی، اقتصادی و اجتامعی اجرایی شدن آن برای منطقه مورد 

مطالعه را بررسی کند و راه کار عملی و کاربردی ارائه دهد.

معرفی منطقه مورد مطالعه

جنگل های  چندمنظوره  مدیریت  پروژه  قالب  در  مطالعه  این 
هیرکانی در چشم انداز منتخب حوزه آبخیز چهل چای در استان 
گلستان با مساحت 25529 هکتار انجام گردید. محدوده ارتفاعی 
و  می باشد  دریا  سطح  از  مرت   2550 تا   135 چهل چای  حوزه 
میانگین بارندگی آن 766 میلی مرت بوده و حدود 90 درصد بارش 
به صورت باران است. دمای متوسط ساالنه حوزه یاد شده 7/13 
درجه سانتی گراد است و متوسط حداکرث و حداقل دمای هوای 
ساالنه به ترتیب 21 و 6 درجه سانتی گراد است. نوع اقلیم این 
حوزه بر اساس روش دومارتن، نیمه مرطوب و بر اساس روش 
آمربژه، معتدل مرطوب است. حدود 60 درصد پوشیده از جنگل 
و  )دانه کار  می گیرد  دربر  را  بقیه سطح حوزه  زراعی  اراضی  و 
همکاران، 1398(. در شکل )3( موقعیت جغرافیایی منطقه مورد 

مطالعه آورده شده است.

 

شکل 3 - موقعیت جغرافیایی سد نرماب در استان گلستان

طبقات فرسایش براساس نیازمندی تصمیم گیری های مکانی مرتبط 
پهنه بندی  مطالعات  اراضی  قابلیت سنجی  اکولوژیک  مدل  با 
جنگل های هیرکانی، در حوزه چهل چای )بی نام، 1395( مشخص 
اراضی  آن  از وسعت  آن حدود 53 درصد  که طبق  است  شده 
با فرسایش پذیری متوسط می باشند. 26 درصد از مساحت حوزه 
یافته  گسرتش  زیاد  فرسایش پذیری  با  اراضی  روی  بر  چهل چای 
است. طبقات فرسایش خیلی زیاد و کم، هر کدام 10 درصد از 
و حدود  داده اند  اختصاص  به خود  را  وسعت حوزه چهل چای 
خیلی کم  فرسایش پذیری  طبقه  در  حوزه  اراضی  از  درصد   0/2
واقع می باشند. همچنین در حدود 71 هکتار از وسعت حوزه 
چهل چای به عنوان پهنه های سیالبی شناخته شده است که معادل 

حدود 0/3 درصد از مساحت این حوزه می باشد. 
مواجه  عمده ای  چالش  با  نیز  چهل چای  منطقه  در  کشاورزی 
در  جو  و  گندم  کشت  بر  مبتنی  منطقه  این  کشاورزی  است. 
اراضی شیب دار است که به دلیل شخم در جهت شیب، موجب 
فرسایش شدید خاک در این منطقه و بی بهره بودن کشت شده 
است. کشاورزی نیز عایدی چندانی برای مردم نداشته و تنها از 
ترس از دست دادن زمین های ترصفی یا حتی مستثنیات خود به 
آن ادامه می دهند. آبیاری زمین های کشاورزی و باغ داری سبب 
الیه های  از  آنها  انتقال  و  کودها  و  شیمیایی  سموم  شستشوی 
مختلف خاک به آب های زیرزمینی می شود. بنابراین کیفیت آب 
زیرزمینی موضوعی قابل تأمل است. در این حوزه تغییر کاربری 
اراضی، زراعت ناپایدار )97% از سطح زیر کشت نامتعادل(، چرای 
بی رویه )20000 راس دام(، حریق، تغییر اقلیم، خشکسالی، شکار، 
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به منابع آب  بین رفنت یکپارچگی زیستگاه، ورود آالینده ها  از 
فاضالب انسانی )1/7 لیرت فاضالب انسانی در روز(، پسامندهای 
خانگی )5/5 تن در روز(، سموم کشاورزی )18181 لیرت یا کیلوگرم 
از منابع آب، فرسایش خاك )بیش  در سال(، برداشت غیرمجاز 
از 92 درصد سطح منطقه از نظر فرسایش از حساسیت باالیی 
برخوردار است که با پتانسیل میزان فرسایش معادل 35 تن/هکتار 
از مهمرتین عوامل تهدیدکننده  در سال(، رانش و لغزش زمین 
پایداری اکوسیستم های طبیعی و انسانی حوزه برشمرده شده اند. 
در بررسی نقاط بحرانی مشخص شد که تخریب حوزه چهل چای 
با 25 هزار هکتار بسیار زیاد است. از این 25 هزار هکتار 11 هزار 
هکتار اراضی کشاورزی است که 670/10 هکتار آن زیر کشت 
نامتعادل می باشد. این حوزه زیستگاه گونه های دارای اهمیت 
گیاهی شامل  و  قهوه ای  بین املللی شامل گرگ و خرس  و  ملی 

سفید پلت، رسخدار، گردوی جنگلی و انجیلی است.
فاضـالب هـا،  ورود  نظیر  مواردی  همراه  بـه  مـذکور  عوامـل 
انسـانی  فعالیت هـای  از  ناشی  زائدات  دیگـر  و  زبالـه هـا 
شـدید  تنـزل  و  سـطحی  آب های  آلودگی  موجـب  مـی توانـد 
کمیت و کیفیت آب در این حوزه آبخیز شود و با رشد جمعیت و 
افزایش فعالیت هـای انسانی این معضل هر روز وخیم تر خواهد 
شد. در شکل )4( اراضی کشاورزی حوزه آبریز سد نرماب نشان 

داده شده است )ارباب و عباسی فر، 1391(.

شکل 4- تصاویر اراضی کشاورزی در حوزه مطالعاتی سد نرماب

نتایج تحلیل روند رسی زمانی خصوصیات شیمیایی آب رودخانه 

چهل چای، بیانگر افزایش اغلب یون ها و در نتیجه تنزل کیفیت 
آب طی چهار دهه اخیر است. به نظـر می رسد اگر در سال های 
)بـه خصـوص  آالینـده  عوامـل  کنتـرل  بـرای  اقـداماتی  آینـده، 
پسـاب هـای کشـاورزی و مناطق مسکونی( صورت نگیرد، با ادامه 
روند فوق، حیات اکوسیستم رودخانه به خطر می افتد و همچنین 
در  آبـی حوزه چهل چای  منـابع  از  بهـره بـردار  سـالمت جوامع 
معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت. لـذا بـه مـوازات پایش 
کیفی منابع آب، انجام اقـدامات حفاظـت کیفـی و کنرتل عوامـل 

آالینـده در این حوزه ضـرورت دارد.
سد نرماب چهل چای بزرگرتین سد استان با حجم آبگیری 190 
با ذخیره 37  میلیون مرتمکعب در حال ساخت است. این سد 
میلیون مرتمکعب آب، توان تأمین آب رشب 4 شهر و 130 روستا 
را دارد و آب مورد نیاز 24 هزار هکتار زمین کشاورزی را تأمین 
توسعه  سیالب،  ذخیره  و  کنرتل  هدف  با  سد  این  کرد.  خواهد 
اراضی تحت پوشش، تنظیم و رهاسازی  و بهبود کشاورزی در 
حقابه های پایاب، استفاده صحیح از منابع آب زیرزمینی و تلفیق 
آن با آب سطحی، تأمین آب رشب و صنعت منطقه و توسعه 

صنعت گردشگری، احداث می شود.
چهل چای یکی از مناطق تخریب شدۀ استان گلستان است که 
فرسایش و رسوب باال، رضیب روان آب و سیل خیزی زیاد، آلودگی 
کاهش  رودخانه،  پایه  جریان  میکروبی  و  شیمیایی  فیزیکی 
کیفی  تخریب  فرسایش،  اثر  در  زراعی  اراضی  تولید  پتانسیل 
جنگل ها و پایین بودن درآمد ساکنان، سنتی بودن شیوۀ دامداری 
و فعالیت های زراعی در آن و وقوع زمین لغزش های متعدد، آن را 
به یکی از دغدغه های کارشناسان منابع طبیعی تبدیل کرده است. 
پایداری اکوسیستم  اقتصادی که  ابزاری  از  بدین سبب استفاده 
منطقه را نیز در نظر بگیرد- مانند پرداخت مابه ازای خدمات 
اکوسیستمی آب- می تواند در جلوگیری از روند پیش روندۀ فعلی 

منطقه و حتی بهبود آن، رضوری و موثر باشد.

یافته های پژوهش

• شناسایی خدمات اکوسیستمی حوزه آبخیز چهل چای
نظر  از  مهم  اکوسیستمی  خدمات  کیفی،  ارزیابی  وسیله  به 
از  پس  شد.  معرفی  اهمیت  برحسب  مرتبط،  ذی نفعان 
به عنوان  آب  اکوسیستمی  خدمت  آمده،  به عمل  بررسی های 
از  یکی  شد.  شناسایی  بررسی  مورد  حوزه های  ویژه  خدمت 
اکوسیستم های طبیعی، عرضۀ آب  شناخته شده ترین خدمات 
رژیم های  به  مربوط  تنظیمی  آن، خدمت  با  همراه  که  است 
معرفی     می گردد.  نیز  آب شناختی«  »فواید  کلی  عنوان  با  آبی 
با کاهش منابع آب شیرین در جهان، آب به صورت فزاینده ای 

درحال تبدیل شدن به کاالیی کمیاب بوده و بر رس استفاده های 
مختلف از آن، رقابت شدیدی وجود دارد.

برای درک بهرت و دقیق ارزش جنگل های هیرکانی از نظر خدمت 
اکوسیستمی آب، سه مفهوم محصول، مرصف و عرضۀ آب مورد 
به اشکال  توجه قرار گرفته اند. محصول آب، کل آبی است که 
مختلف از جو رسچشمه گرفته و وارد اکوسیستم می شود. به طور 
طبیعی، بخشی از این آب، خارج از دسرتس انسان بوده و به صورت 
تبخیر و تعرق، رطوبت و آبی که در خاک نگهداری شده، عمق 
ریشه و ... به همراه مصارف انسانی )بسته به نوع کاربری اراضی 
به  که  خارج شده  اکوسیستم  از  انسانی(  یا سکونت گاه های  و 
آن مرصف آب اطالق می گردد. باقیامندۀ آب که دارای قابلیت 

کرمی، ج. و همکاران بررسی چالش ها و امکان سنجی قانونی، اجتامعی و اقتصادی پرداخت ما به ازای ...
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جدول 1- مقایسۀ ارزش های اکوسیستم منطقه چهل چای با سه منطقه دیگر در پروژه هیرکانی 

میانگین در هکتارمجموعارزش حفاظتیترسیب کربنعرضۀ آبتولید چوبمنطقه

)هزارریال()میلیون ریال(

175/971132234/711613/0813077427535فریرود-زیلکی رود

142/5525132159/33884/9526003334964دوهزار-سه هزار

91/49645445/142391/128892414793بلیران

40/695770259/661208/936765265344چهل چای

450/7048678498/856098/0854738352804مجموع

542003716467133129017929میانگین

بهره برداری  بوده و برای فعالیت های اقتصادی مختلف، می تواند  
اختصاص یابد با عنوان عرضۀ آب شناخته می شود.ازاین رو در این 

مطالعه، ارزش پولی آب عرضه شده ارزیابی شده است.
با توجه به نتایج مطالعه پناهی )1395( برآوردهای انجام شده 
در زمینۀ تعیین ارزش اقتصادی، چهار خدمت اساسی تولید چوب، 

عرضه آب، ترسیب کربن و ارزش حفاظتی اکوسیستم های جنگلی 
ارزش ساالنه ای  از  پایلوت چهل چای، حاکی  در سطح  هیرکانی 
جدول  در  که  هامنطور  می باشد.  ریال  میلیارد   6/765 معادل 
)1( ارائه شده، ارزش اقتصادی عرضه اکوسیستم آب در منطقه 
چهل چای استان گلستان، 5/770 میلیارد ریال محاسبه شده است.

• چالش های پیرشو
با توجه موارد مطرح شده، بعد از طراحی قرارداد پرداخت به ازای 
خدمات اکوسیستم آب برای خریداران و فروشندگان، جهت عقد 
قرارداد بین دو طرف، چند نکته یا چالش، حائز اهمیت و قابل 

بررسی می مناید.

- چالش اطالعات
اطالعات یک قدرت محسوب می شود. بهبود مدیریت منابع آب 
به طور موثر نیاز به اطالعات دقیق و به روز دارد، اطالعاتی در 
مورد تقاضای آب و در دسرتس بودن، ثبت بهره برداران، مجوزهای 
آب، ریسک های فصلی آب، پرداخت کنندگان و ذی نفعان، وضعیت 
چه  مختلف  افراد  و  دستگاه  اینکه  و  زیرساخت ها،  و  شبکه ها 
کاری را انجام می دهند و چه مسئولیتی را بر عهده دارند. اگر چه 
پیرشفت هایی در زمینه داده های هیدرولوژیکی صورت گرفته است 
و سیستم های اطالعات آب گسرتش یافته است، اما در مورد داده ها 
و اطالعات اجتامعی - اقتصادی و مالی برای هدایت تصمیم گیری 

.)2014 ،Fripp( در بخش آب، هنوز باید کار انجام شود

- چالش فنی و مالی
به این معنی که تجزیه و تحلیل اقتصادی، توجیه اقتصادی اجرای 
قرارداد یا نسبت منفعت به هزینه طرح قبل و بعد از اجرا و 
حتی برای تعداد سال هایی که قرارداد برقرار خواهد بود، بررسی 
شود. الزم به ذکر است اجرای چنین طرحی در منطقه چهل چای 
عالوه بر پرداخت ها توسط خریداران خدمت اکوسیستمی آب 
به فروشندگان آن، نیازمند همراهی سیاسی، قانونی و اقتصادی 

دولت است. از طرفی وجود شکاف یا چالش مالی برای افزایش 
مقرر  و  دارند  آب  به  دسرتسی  که  بهره بردارانی  و  افراد  تعداد 
شده است که مقررات زیست محیطی بیشرت و سختگیرانه تری 
را انجام دهند، به منابع مالی نیاز دارد. سه منبع نهایی درآمد در 
این حوزه وجود دارد که شامل مالیات، تعرفه ها و پرداخت های 
انتقالی از منابع توسعه بین املللی می باشد. با توجه به مسائل 
مربوط به حساب بهره وری اقتصادی، عدالت اجتامعی، پایداری 
محیط  زیست و میزان محدودیت قیمت که با سیاست داخلی و 

خارجی کشور پیوند خورده است.
مسائل مربوط به شفافیت و یکپارچگی نیز در این بخش مهم 
است که سطح باالیی از رفتار انحصاری دارد. پیاده سازی طرح 
PES آب نیاز به یک محیط فعال و نظارتی دارد که امکان نظارت 
و ارزیابی پیرشفت را در یک روش شفاف و همه جانبه فراهم 
می کند. مشارکت همه ذی نفعان در سطوح مختلف از اطالعات 
به مشارکت یا همکاری تصمیم گیری با توجه به نیازها، همچنان 
پاسخگویی موثر است  برای خرید و  به عنوان یک پیش رشط 

)Daivis و همکاران، 2011(.

- چالش اقتصادی، اجتامعی 
چالش بعدی عالوه بر اقتصادی، اجتامعی نیز است که بحث در 
ارتباط با انتخاب نوع قرارداد یا نحوه پرداخت ها بین خریداران و 
فروشندگان خدمات اکوسیستمی آب در منطقه چهل چای گلستان 
برنامه  اجرای  غیرمستقیم  و  مستقیم  تأثیر  به  توجه  با  است. 
PES بر زندگی اجتامعی و اقتصادی ذی نفعان و ذی مدخالن در 
منطقه چهل چای، بررسی و پیش بینی تأثیرات اجرایی شدن این 
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اینکه قرارداد  به  با توجه  قرارداد الزم خواهد بود. بدین سبب 
PES، برنامه و مبادله ای کامالً داوطلبانه است و یکی از رشوط 
است  آن می باشد، الزم  مقبولیت عمومی  اجرا،  برای  آن  اصلی 
آبخیز  حوزه  پایین دست  و  باالدست  بهره برداران  استقبال  که 
چهل چای بررسی کامل و دقیق شود. ویژگی اجتامعی-اقتصادی 
و حتی جمعیت شناسی دو طرف قرارداد، که ممکن است موثر 
بر پذیرش این قرارداد از طرف آن ها باشد، بررسی شود. از نتایج 
این بررسی می توان برای تشویق بهره برداران و ارائه پیشنهادات 
و سیاست های تشویقی مناسب برای گروه های سنی، تحصیلی، 
جنسیتی، آموزش و تحصیلی، درآمدی و ... مختلف، بهره جست.

همچنین ظرفیت منابع انسانی، تخصص و زیرساخت ها یک چالش 
بزرگ است. طراحی و اجرای سیاست های آب به منظور دستیابی 
به اهداف PES نیازمند منابع و دانش است. در بسیاری از کشورها، 
ذی نفعان بخش آب )ارائه دهندگان خدمات، سازمان های حوزه 
رودخانه و سایر مقامات( ابزار مناسب برای انجام مسئولیت های 
خود در آن بخش را ندارند. پیاده سازی یک طرح پرداخت برای 
خدمات اکوسیستم آب، نیاز به انتقال این منابع و ارائه کمک های 
.)2004 ،Turpie و Savy( فنی و مالی مورد نیاز به طور موثر دارد

- چالش قانونی و سیاسی
با تقویت سازوکار قانونی می توان با نظارت دقیق بر روند اجرای 
آن از برخی سوء استفاده های احتاملی جلوگیری کرد. مبانی قانونی 
تثبیت  قانون  تصویب  از  بعد  کشاورزی  آب  نرخ گذاری  امروزی 
آب بهای زراعی )مصوب سال 1369( از جنبه ضوابط تعیین آب بها 
و تصویب ماده )63( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
اشرتاک شکل گرفته  از جنبه دریافت حق  )مصوب سال 1380( 
است. ولی اساس قانونی نرخ گذاری آب برای مصارف مختلف در 
واقع ماده )33( قانون توزیع عادالنه آب )مصوب سال 1361( است. 
بند »الف« این ماده قانونی ناظر بر نرخ گذاری در مواردی است 
که استحصال آب توسط دولت صورت گرفته و بند »ب« آن برای 
مواردی است که استحصال توسط دولت صورت منی گیرد. طبق 
قانون در هر دو صورت وزارت نیرو موظف شده است نرخ آب را 
پس از تصویب شورای اقتصاد وصول کند. مبنای نرخ گذاری در بند 
»الف« قانون نامربده دریافت هزینه های جاری و استهالک با در 
نظر گرفنت رشایط اقتصادی و اجتامعی هر منطقه است که منطبق 
اجرای  جای  به  اکنون،  هم  درحالی که  است.  اقتصادی  اصول  با 
این مسیر، دریافت تعرفه آب براساس آیین نامه های داخلی این 
وزارتخانه صورت می گیرد و منجر به عدم پوشش هزینۀ رشکت های 
متولی آب و وضعیت بحرانی در منابع آب شده است. بنابراین این 
موضوع باعث به وجود آمدن ابهامات قانونی در نظام نرخ گذاری  
البته در قوانین و  آب به ویژه در مصارف کشاورزی شده است. 
برنامه های بعدی کشور از جمله در تبرصه »2« ماده )106( برنامه 

سوم توسعه بر رفع این ابهام تاکید شده و در نهایت در قانون 
هدفمندسازی یارانه ها به رصاحت این ابهام رفع شده است؛ ولی 

همچنان دریافت تعرفه آب به شیوه گذشته در حال اجرا است.
از طرف دیگر وظایف مرتبط با آب در رسارس سطوح ارگان ها 
و مقامات دولتی تقسیم می شود که مسأله هامهنگی عمودی 
و افقی برای اجرای موثر سازوکار پرداخت برای خدمات آب را 
اسرتاتژی  اغلب یک  که  بدان معنی است  این  پیچیده می کند. 
است  آب  با چالش  مقابله  برای  باالیی  در سطح  ملی  تعهد  و 
و  اجرا  در  را  ذی نفعان  از  وسیعی  دامنه  و  محلی  مقامات  که 
تحوالت  که  جایی  آن  از  می کند.  درگیر   PES طرح پیاده سازی 
اجتامعی و سیاسی به طور متقابل اثرات شگرفی بر همدیگر و 
در نهایت بر رویکرد مدیران و تصمیم گیران و تغییرات ساختاری 
تغییرات  این  ارگان های مرتبط و ذی نفع دارد،  در سازمان ها و 
ازای  مابه  پرداخت  طرح  اجرای  در  ناپایداری  باعث  می توانند 
چالش های  مهمرتین  از  یکی  لذا  شده،  اکوسیستمی  خدمات 
پیش رو برای اجرای منودن چنین طرح های تضمین در تدوام و 
پایداری کلیه مفاد قرارداد خواهد بود تا ذی نفعان و ذی ربطان 
با اطمینان خاطر بیشرتی نسبت به اجرای وظایف خود در مدت 

زمان مشخص شده، عمل منایند.

- چالش قیمت گذاری و بازار آب
یکی دیگر از چالش های موجود، عدم دریافت تعرفه آب به صورت 
زمینه  این  در  است.  آن  تعیین  مبانی  زمینه  در  ابهام  و  حجمی 
اشکاالت متعددی وجود دارد؛ ازجمله اینکه در محاسبه تعرفه آب 
طبق قانون تثبیت آب بهای زراعی براساس درصدی از محصول و 
به صورت هکتاری و محاسبه حجم آب تحویلی و تعیین تعرفه 
حجمی، ابهام وجود داشته است. کمبودهای اساسی در سند ملی 
آب در مورد تعیین نیاز خالص آبیاری الگوی کشت مورد استفاده 
در مناطق و دشت  های   کشور وجود دارد. بسیاری از نقاط تحویل 
آب فاقد تجهیزات اندازه گیری تحویل حجمی آب است و در نهایت 
اینکه تشکل های آب بران و سایر نهادهای خصوصی در نقاط تحویل 
آب شکل نگرفته است. همچنین در فرآیند اجرایی تعرفه های آب، 
به خصوص در مصارف کشاورزی واحدهای سازمانی مختلفی دخیل 
هستند و ضوابط قانونی متفاوت و بعضاً متضادی وجود دارد. 
به عبارت دیگر، در تدوین، پیشنهاد، تصویب، اعامل و نظارت بر 
تعرفه آب در قرارداد PES برای خدمات اکوسیستم آب، نگرش 
فرآیندی و دستورالعمل ها و رویه های یکسان وجود ندارد و این 
باعث پیچیدگی و طوالنی بودن این مسیر شده است. پایین بودن 
اقتصادی آب در مصارف کشاورزی،  ارزش  یا  نهایی  تولید  ارزش 
پایین بودن بهره وری آب، توان مالی پایین کشاورزان برای پرداخت 
هزینۀ متام شده آب، ساختار غیرکارا و غیراصولی نهادهای متولی 

آب از دیگر چالش های این بخش است.

کرمی، ج. و همکاران بررسی چالش ها و امکان سنجی قانونی، اجتامعی و اقتصادی پرداخت ما به ازای ...
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- چالش نظام حقوقی آب
از طرف دیگر نظام حقوقی حاکم بر آب غیر از جنبه های حقوق 
عمومی، جنبه های حقوق خصوصی را هم شامل می شود.جنبۀ 
یکدیگر  با  خصوصی  اشخاص  روابط  به  آب  حقوق  خصوصی 
در حوزه آب مربوط می شود. افرادی مانند کشاورزان همجوار 
در حوزه چهل چای که حق استفاده از منبع آب واحدی مانند 
سد نرماب را دارند، در حوزه حقوق خصوصی قرار می گیرند. 
بنابراین حقوق آب شاخه ای از حقوق است که هم جنبۀ حقوق 
با پیچیدگی های  عمومی دارد و هم جنبۀ حقوق خصوصی و 
تخصصی هم مواجه است. برای مثال در حوزۀ شهری و مرصف 
نظام  طبیعتاً  و  دارد  خاصی  رشایط  و  ویژگی ها  آب  انسانی، 
حقوقی آن خاص است و با آب در حوزۀ کشاورزی تفاوت دارد، 
یا اینکه آب در حوزۀ کشاورزی طبیعتاً با آب در حوزۀ صنعت 
تفاوت دارد و این موارد حقوق آب را پیچیده می کند. مسائل 
مسئولیت مدنی نیز ممکن است در حوزه آب رخ دهد، مانند 
اینکه آب یک میراث عمومی و ملی و بین نسلی است و طبیعتاً 
خسارت به این منابع آبی، ممکن است موجب مسئولیت مدنی 
شود. عالوه بر این موارد ممکن است مسائل کیفری و ... نیز 

پیرامون آب وجود داشته باشد.
اصل 48 قانون اساسی که رصاحتاً اشاره دارد که در استفاده از 
منابع با بعضی از استان ها با انصاف و بدون تبعیض برخورد شود 
تا همه بتوانند از منابع همه استان ها بهره گیرند، بنابراین در 
حوزۀ آب غیر از مسائل ملی، مسائل منطقه ای هم دخیل است. 
در نهایت می توان بیان کرد که یک شاخه و یک رشته آموزشی 
این  در  تالش هایی  اما  ندارد،  وجود  آب  در حوزۀ حقوق  مجزا 
این  البته  ایجاد شود،  تا چنین رشته ای  باید صورت گیرد  زمینه 
رشته در دنیا وجود دارد. اما در ایران کم و بیش در تحقیقات 
بر  که عالوه  است  پرداخته شده  آب  به حقوق  پایان نامه ها  و 
ایران در  اجرایی هم نشده است. در هر صورت  نبودن،  کافی 
حوزه قانون گذاری و در حوزه آموزش و پژوهش در سطح ملی 
و منطقه ای، نیازمند حرکت و تحول جدی در حوزۀ آب می باشد.

- چالش شناسایی خریداران و فروشندگان خدمات اکوسیستمی 
آب 

سازمان هاى غیردولتى و دولتى متعددی بر عملکرد اکوسیستم و 
کمیت و کیفیت آب قابل عرضه در منطقۀ مورد مطالعه تأثیرگذارند. 
به طور خاص افراد، گروه ها، سازمان های دولتی و غیردولتی براساس 
نقش، مسئولیت، شیوه و میزان اثرگذاری بر عملکرد اکوسیستم 
و ذی مدخالن شناخته می شوند.  به عنوان ذی نفعان  بالعکس،  و 
ذی نفعان می توانند دارای ترکیبات مختلفی از جمله، دولتی، بخش 
خصوصی، دانشگاهی و پژوهشی، سازمان های مردم نهاد، جوامع 

محلی و منطقه ای و بین املللی باشند.

- چالش مذاکره با خریداران و فروشندگان
اگر چه بر روی کاغذ، پرداخت مابه ازای خدمات اکوسیستمی 
یک فعالیت حسابداری است، اما در عمل یک فرآیند اجتامعی 
است که الزمۀ آن مشارکت و حضور فعال و داوطلبانه کلیه 
ذی نفعان در این طرح می باشد. لذا در این مطالعه با شناسایی 
به  پر منودن پرسشنامه  ذی نفعان کلیدی و نشست مشرتک و 
شناسایی فرصت های حفط خدمت اکوسیستمی و قابل معامله 
شد.  پرداخته  اکوسیستمی  خدمات  ازای  مابه  پرداخت  برای 
اکوسیستمی  خدمت  تهدیدزای  عوامل  از  تعدادی  نتیجه  در 
آب شناسایی شد. نتایج نشان داد که برای برخی از رشکت ها، 
اکوسیستم  خدمات  هزینه  پرداخت  و  اکوسیستم  خدمات 
فقط  جلسه  در  آنها  کارکنان  و  بود  جدید  کاماًل  میدان  یک 
یافته اند.  حضور  مسائل  مورد  در  بیشرت  اطالعات  کسب  برای 
همچنین نداشنت الگوی موفق داخلی در اجرای طرح پرداخت 
ما به ازای خدمات اکوسیستمی یکی از چالش های مهمی است 
این  با  آسانی  به  مرتبط،  سازمان های  در سطح  کارشناسان  که 
موضوع ارتباط برقرار نخواهند کرد و قدرت و جسارت ورود به 
اجرای طرح نو با پیچیدگی های زیاد آن را ندارند، لذا رویکرد 
این موضوع واضح و روشن نیست و  با  مدیران و کارشناسان 
تصمیامت همراه با بیم و امید همراه است که فرآیند پیگیری 

این موضوع را بسیار طوالنی منوده است. 

• تهدیدات و فرصت های قابل مذاکره
از مشکالت موجود در منطقه که بر کمیت و کیفیت آب تأثیر 
و  کودها  آفت کش ها،  رسوبات،  وجود  به  می توان  می گذارند، 
ضایعات حیوانی در رودخانه ها و به دنبال آن افزایش هزینه های 
سامل سازی آب اشاره کرد. اما در این بخش باید به طور قطع به 
ذی نفعان و ذی ربطان فعال در حوزه مراجعه کرد و فرصت ها 
آن ها  دیدگاه  از  را  نظر  مورد  خدمت  بر  موجود  تهدیدات  و 
شناسایی و بررسی منود. بنابراین رضورت دارد که با کشاورزان و 
سایر بهره برداران اقدام به شناسایی فعالیت هایی که اثرات منفی 
تغییر نحوه  برای  و  دارند، شود  بر خدمت مورد نظر  و مثبت 
کشاورزی و دامداری جهت عدم استفاده از موارد ناخواسته که 
به عنوان تهدیدی بر کیفیت و کمیت آب محسوب می شوند، وارد 
مذاکره شد. مواردی مانند شخم عمود بر شیب، ایجاد نوار بافر 
در امتداد جریان آب، اجتناب از کاشت محصوالت تهدیدکننده 
کیفیت آب در باالدست نزدیکی رودخانه ها، اجتناب از کوددهی 
در مناطق باالدست و یا در زمان ریسک باال، استفاده از گیاهان 
منطقه  در  دام  تراکم  کاهش  دامدارای،  زمینه  در  تثبیت کننده، 
باالدست رودخانه، عدم چرا در زمین های آسیب پذیر در رشایط 
با حصارکشی جهت  رودخانه  کنار  از  دام  دور منودن  مرطوب، 
دور  آبشخورها  نگهداری  و  نصب  خاک،  فرسایش  از  جلوگیری 



59

از مناطق حساس، ساخت پل برای دام جهت عبور از رودخانه 
و بهبود رشایط نگهداری کود دامی را می توان به منظور بهبود 

رشایط جهت حفظ خدمت اکوسیستمی آب نام برد.
پس از بررسی رشایط موجود و اقدامات الزم جهت به حداقل 
منطقه جهت مدیریت  با کشاورزان  رساندن هزینه عرضه آب 
وظایف،  ترشیح  اساس  بر  باالدست  اراضی  و  کشاورزی  اراضی 

قراردادهای الزم عقد خواهد شد.

• بررسی مکانیسم پرداخت مابه ازای خدمت آب 
ارزش  دریافت  عنوان  تحت   PES برنامه ی  مولفه های  از  یکی 
رودخانه  پایین دست  بهره برداران  از  اکوسیستم  خدمات  پولی 
چهل چای به عنوان خریداران جهت بهره مندی و بهبود خدمات 
پرداخت  به  متایل  قالب  در  آن  توسط  شده  ارائه  اکوسیستم 
در  فروشندگان  عنوان  به  باالدست  بهره برداران  به  پرداخت  و 
پایدار  فعالیت های  انجام  به  آنان  تشویق  و  کشت  عدم  ازای 
محیط  زیستی و در نتیجه کاهش فشار عوامل منفی آلوده کننده 
افزایش جریان آب ورودی  و  برداشت آب  و همچنین کاهش 
رودخانه چهل چای در قالب متایل به دریافت پیشنهاد شد. با 
توجه به این که از یک طرف حوزه آبخیز این رودخانه نقش 
حیاتی در منطقه دارد و تضعیف و آلودگی آن تأثیرات منفی 
دیگر  طرف  از  و  دارد،  آبخیزنشینان  بر  اجتامعی  و  اقتصادی 
ایران دولت مالک اصلی منابع طبیعی می باشد،  طبق قوانین 
هزینه های عمومی اجرای برنامه پرداخت باید از طرف نهادهای 
دولتی پیگیری و اجرا شود. غالباً طرح چنین پرداخت هایی در 

قالب سه مدل قرارداد زیر قابل اجرایی شدن است: 
الف( طرح های عمومی پرداخت برای مالکین خصوصی زمین 
توافق نامه ها  نوع  این  اکوسیستم:  ارتقاء  یا  حفظ  منظور  به 

مختص کشورهایی است که دولت ها برنامه های متمرکزی را اجرا 
کرده اند، در حالی که از نظر میزان مترکز روی برنامه ها متفاوتند. 
عموماً شامل پرداخت های مستقیم از یک نهاد دولتی یا بنگاه 

عمومی به مالکان زمین یا مدیران است.
ب( بازارهای رسمی با داد و ستد آزاد بین خریداران و فروشندگان: 
در این روش بازارهای قانونی خدمات اکوسیستمی بیشرتین یا 
کمرتین قیمت خدمات اکوسیستم را تعریف می کند. برای مثال 
در بازارهای داوطلبانه مانند داد و ستد انتشار کربن در ایاالت 
متحده امریکا، رشکت ها و سازمان هایی که درصدد کاهش آثار 
کربنی خود هستند، نسبت به رشکت در بازارهای داوطلبانه برای 
تبلیغ محصوالت خود، پیش بینی و آماده کردن مقررات و قوانین 
در حال ظهور برای پاسخ به ذی نفعان و یا فشار سهام داران یا 
 Millennium Ecosystem( انگیزه های دیگر تشویق می شوند
Assessment، 2005(. خریداران خدمات اکوسیستم ممکن است 
محیط  زیست  از  حفاظت  طرفداران  یا  و  رشکت های خصوصی 
بهبود  منظور  به  و  زمین  مدیریت  نحوه  تغییر  برای  که  باشند 
پرداخت  پول  زمین،  صاحبان  به  اکوسیستمی،  خدمات  کیفیت 
می کنند که خریداران بر پایه آنها مایل به نگهداری یا وابسته به 

.)2012 ،Terry و Hazen( آنها هستند
از  اینگونه  در  مستقل:  یافتۀ  سازمان  خصوصی  معامالت  ج( 
قراردادها سود برندگان، مستقل از خدمات اکوسیستم، به طور 
می بندند  قرارداد  خدمات  تولیدکنندگان  با  مستقیاًم  انفرادی 

 .)2008 ،UNEP(
در ادامه در بخش بحث و نتیجه گیری سازوکار قرارداد پرداخت 
برای خدمات اکوسیستم آب در ایران و به طور اخص در منطقه 
مورد مطالعه چهل چای استان گلستان مورد بحث قرار گرفته و 

پیشنهادات مقتضی جهت اجرایی شدن آن ارائه می گردد.

بحث و نتیجه گیری

در  كه  محیط زیست  از  حفاظت  اقتصادی  ابزارهای 
سیاست گذاری های حفاظت از محیط زیست استفاده می شوند، 
نقش تعیین كننده و مهم بهره برداری پایدار از منابع محیط زیستی 
مالحظات  ادغام  برای  را  الزم  سازوكارهای  و  بوده  دارا  را 
محیط زیستی در سیاست های كالن اقتصادی فراهم می كنند. به 
همین دلیل به رسعت به عنوان ابزار کارآمد اقتصادی در سطح 
جهان مطرح شده اند. کلید اصلی تعهد ابزارهای اقتصادی، توانایی 
آنها به سمت  بازار و سودآوری و هدایت  آنها در مهار قدرت 
تغییر  با  امر  این  که  است  قدرمتند  پایدار  توسعه  به  دستیابی 
فاکتورهای اقتصادی مرتبط با مرصف کنندگان و تولیدکنندگان به 
وسیله منفعت حاصل از سودآوری این مسئله نیز ممکن است. 

به جرأت می توان گفت که در جاهایی که PES استفاده شده، 
امتحان خود را خوب پس داده است. دلیل آن هم شاید این باشد 
که PES بیش از هر چیز انگیزه های اقتصادی را برای استفاده 

کارآمدتر و پایدارتر از خدمات اکوسیستم تهییج می کند. 
اکوسیستم  خدمات  برای  پرداخت ها  اینکه  وجود  با  همچنین 
برای  فرصت هایی  ولی  منی شود  طراحی  فقر  کاهش  جهت 
طراحی PES وجود دارند که می توانند افراد کم درآمد را قادر 
سازند که با احیا و حفاظت اکوسیستم ها، منتفع شوند. این یک 
نکته مهم در PES محسوب می شود، زیرا بسیاری از روستائیان 
معیشت خود را از فعالیت های مبتنی بر منابع طبیعی همچون 
 PES جنگل داری و کشاورزی تأمین می کنند. در برخی زمینه ها
شکل  به  پایدار  مدیریت  برای  جدیدی  مشوق های  می تواند 
این  دهد.  ارائه  اکوسیستم  خدمات  برای  منظم  پرداخت های 

کرمی، ج. و همکاران بررسی چالش ها و امکان سنجی قانونی، اجتامعی و اقتصادی پرداخت ما به ازای ...
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پرداخت های منظم خود می توانند استفاده پایدار و درازمدت و 
حتی حفاظت از منابع را با فراهم کردن یک منبع قابل اتکاء از 
درآمد تکمیلی و اشتغال بیشرت در جامعه ترویج کند. حتی یک 
پرداخت جزئی که به صورت مطمئنی در طول سال ها صورت 
گرفته باشد، ممکن است در برخی زمینه ها، افزایش معناداری 
مدیریت  اتخاذ  برای  سازوکاری  نیز  و  داشته  خالص  درآمد  در 
ازای  به  پرداخت  همچنین  آورد.  فراهم  رسزمین  پایدارتر 
خدمت را می توان برای کمک به رسمی کردن ترصف در منابع 

که  آنجا  از  برقرار ساخت.  نیز  مالکیتی  و شفاف سازی حقوق 
توافق های پرداخت به ازای خدمت به روشنی نقش نگهبانان 
محیط  زیست را مشخص می کنند؛ توافق های پرداخت به ازای 
خدمت آب می توانند موقعیت روستائیان را در مذاکرات مبتنی 
بر منبع دیگر تقویت کنند. نکته کلیدی توجه دقیق به منافعی 
است که گروهی از جامعه فروشندگان یا تک تک فروشندگان 
به  پرداخت  اکوسیستم آب، طی طراحی یک معامله  خدمات 

ازای خدمات اکوسیستم به آنها عالقه نشان می دهند.

راه کارهای پیشنهادی دریافت و پرداخت قراداد PES در منطقه 
چهل چای

رقابت  و  آب  منابع  کیفی  و  کمی  محدویت  به  توجه  با 
مرصف کنندگان در باالدست و پایین دست حوزه آبخیز چهل چای 
مختلف،  هزینه های  کنار  در  بیشرت،  تخصیص  دریافت  برای 
موضوع تعرفه گذاری آب در قالب قرارداد پرداخت برای خدمات 
اکوسیستم آب را به عنوان یک راهربد مدیریتی مطرح ساخته 
نیازمند  این راستا، مدیریت آب در بخش کشاورزی،  است. در 
اقدامات مختلفی همچون اعامل مدیریت توأمان آب و خاک، 
خصوص  در  کشاورزان  همکاری  و  سازمانی  بین  تعامل  ایجاد 
اصالح وضع موجود آبیاری، رعایت تقویم زراعی، رعایت الگوی 
کشت متناسب با اقلیم منطقه، جلوگیری از اضافه برداشت آب 
زیرزمینی و سطحی، اجرای به موقع شبکه های فرعی، توسعه 
و  آب  بهینه  مرصف  ترویج  و  آموزش  و  گلخانه ای  کشت های 
اما  است.  کشاورزی  آب  مناسب  تعرفه  تعیین  از همه،  مهم تر  
در زمینه تعیین تعرفه مناسب آب در مصارف مختلف از جمله 
بخش کشاورزی، چالش های متعددی وجود دارد که برای رفع آن 

پیشنهادهای زیر می تواند  مورد توجه قرار گیرد:
• قیمت یک نهاده وقتی یک قیمت کارا محسوب می شود که از 
تعامل عرضه و تقاضا در بازار، شکل گرفته باشد. در چنین بازاری 
تقاضا برای آب براساس ارزش تولید نهایی آن که خود متأثر از 
قیمت محصول و تولید نهایی آب است، شکل می گیرد.  عرضه 
نیز بر اساس ساختار هزینه تولید )استحصال( آب و به تبع هزینۀ 

نهایی استحصال آب شکل می گیرد . 
• طبق مطالعات صورت گرفته در اکرث مناطق کشور، دریافت 
توجه  با  کشاورزان  از  آب  توزیع  و  تأمین  شده  متام  هزینه 
در  همچنین  نیست ،  ممکن  آب،  پایین  اقتصادی  ارزش  به 
قابل  تفاوت  کشاورزی،  بخش  از  دولت  به دلیل  حامیت  ایران 
یک  از  حاصل  بازده  )حداکرث  اقتصادی  ارزش  بین  مالحظه ای  
مرتمکعب آب( و آب بهای موجود دریافتی از کشاورزان وجود 
بین  قیمت  تبعیض  موضوع  این  برای  راه حل   یک  شاید  دارد. 

مصارف مختلف آب باشد. یعنی سیاست گذاری  به نحوی باشد 
که کاهش درآمد رشکت های ذی نفع مانند آب منطقه ای  ناشی 
از منابع درآمدی دیگر جربان  از تخفیف آب بهای کشاورزی، 
شود. همچنین اصالح الگوی کشت بر اساس بازدهی نهایی در 
مرصف آب، ایجاد تعرفه های  تشویقی برای زارعان رصفه جو  و 
عمل کننده به فعالیت های پایدار کشاورزی و یا کمرت مخرب و 
ارائه خدمات آموزشی و ترویجی می تواند  در تحقق عملی این 
مهم راه گشا باشد. در این راستا سیاست های  تشویقی همزمان با 
نرخ گذاری قیمت آب بین فروشندگان و خریداران )بهره برداران 
حوزه آبخیز چهل چای( می تواند مفید واقع شود. به عنوان مثال 
تولیدکنندگانی  برای  آب  اقتصادی  ارزش  از  درصدی  معافیت 
تأسیسات  استفاده کنند و در  آبیاری  از روش های  مناسب  که 
آب اندوز رسمایه گذاری   کنند، می تواند مرصف کنندگان   آب را به 
پرداخت در قالب قرارداد PES برای رسمایه گذاری در این گونه 

تأسیسات تشویق و ترغیب کند.
اجرا،  فرآیند  در  آن  ابهامات  رفع  و  مقررات  و  قوانین  اصالح   •
و  توافق  مورد  خدمات  سطح  تعیین  ساختار  اصالح  همچنین 
برای واگذاری  با ساختار رشکت های  کارگزار  قراردادها متناسب 
بهره برداری  و مدیریت آن به بخش خصوصی، می تواند بخشی از 
چالش های تعرفه آب در قرارداد پرداخت خدمات اکوسیستمی آب 
در حوزه چهل چای باشد. به کارگیری  سیستم حسابداری مناسب 
جهت تهیه و ثبت دقیق اطالعات و ارقام مربوط به هزینه های  
نگهداری و بهره برداری تأسیسات آبرسانی کشاورزی به تفکیک 
تأسیسات می تواند  مفید واقع شود. رسمیت یافنت حقوق مالکیت 
ایجاد  آب،  تقسیم  و  قیمت گذاری   در  آب، مشارکت کشاورزان 
و رسمیت یافنت قراردادهای فروش آب، نظارت دولتی و تعیین 
پتانسیل آب مازاد بر مزارع در مناطق مختلف از جمله مواردی 

است که می تواند  پتانسیل تشکیل بازار آب را فراهم کند.
می توان  پرداخت ها  و  دریافت ها  سازوکار  با  ارتباط  در   •
کشورهای  و  حوزه ها  در  شده  اجرا  موفق  و  مشابه  الگوهای 
دیگر را مطالعه، بررسی و بومی سازی منود. برای مثال در پرتغال 
کشاورزان پایین دست حوزه آبخیز ملزم به پرداخت تعرفه آب 
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هر هکتار زمین تحت آبیاری، پرداخت نرخ حجمی هر مرتمکعب 
آب مرصفی، پرداخت تعرفه زهکشی و پرداخت تعرفه ای  براساس 
نوع محصول برای محصوالت خاص است. بنابراین هر کشور به 
تناسب وضعیت منابع آب، سابقه قیمت گذاری  آب، گسرتدگی 
سیستم های  آبیاری، توسعه نهادهای اجتامعی و حقوقی آب و 
برای  سهم بخش کشاورزی در مرصف آب، شیوه های مختلفی 
اجرایی شدن سازوکار خدمات اکوسیستمی آب مورد استفاده قرار 
می دهد و این در حالی است که در اکرث کشورها این شیوه ها در 

طول زمان دچار تغییر شده است.
• مشارکت کشاورزان در امور تصمیم گیری و اجرای پروژه های 
رصفه جویی  در آب آبیاری: نظر به این که بهره برداری و نگهداری 
سیستم های آبی بدون مشارکت بهره برداران، روز به روز مشکل تر 
مطالعۀ  آنان  مشارکت  جلب  زمینه ی  در  است  الزم  می شود، 
در  همکاری  برای  کشاورزان  از  بسیاری  گیرد.  صورت  بیشرتی 
به همکاری  در صورتی حارض  آب سیالب،  از  استفاده  زمینه ی 
بودند که خود بتوانند از این آب استفاده کنند. در واقع اگر بتوان 
کشاورز را با فایدۀ اقداماتی از جمله پخش سیالب در باال آمدن 
سطح آب زیرزمینی بیش تر آشنا منود، موفقیت طرح های اجرایی 

تضمین بیش تری دارد. 
• استفاده از متایل بهره برداران برای استفاده نکردن از آب رصفه 
جویی شده: زمانی که بهره برداران با استفاده از اسرتاتژی های افزایش 

راندمان آبیاری در مرصف آب رصفه جویی می کنند، مرصف کردن و 
یا مرصف نکردن دوبارۀ آب رصفه جویی شده مهم تر است. ممکن 
است بهره برداران این آب را در محصوالت با آب مرصفی بیشرت به 
کار گیرند که در عمل هیچ اثر مثبتی در میزان برداشت از آب های 
پرداخت  به  متایل  از  استفاده  گرچه  است.  نداده  رخ  زیرزمینی 
بهره برداران و ایجاد انگیزه از طریق سیاست قیمت گذاری بسیار 
مهم است، اما زمانی تأثیرگذار است که از مرصف آب رصفه جویی 
شده جلوگیری شود. استفاده از متایل به دریافت بهره برداران بابت 
استفاده نکردن از آب می تواند به دولت کمک کند تا سیاست 

قیمت گذاری به نحو موثرتری اجرا شود.
بازار آب، ساختار  ایجاد  این، پیشنهاد می شود برای  • عالوه  بر 
نهادی الزم شکل گیرد، نحوه گردش اطالعات، ایجاد ارتباط بین 
عرضه کننده  و متقاضی آب برای مذاکره و توافق به ویژه  در زمینه 
حجم و قیمت مورد مبادله از دیگر رشایط ایجاد بازار است. در 
نهایت باید این موضوع را مدنظر قرار داد که تعیین تعرفه آب 
در هر منطقه باید با توجه به کلیه پارامرتهای اثرگذار بر تولیدات 
بهره برداران تعیین شود. همچنین نرخ آب باید به گونه ای  باشد 
که به مسئوالن بهره برداری  این امکان را بدهد تا بر حسب رشایط 
از آب،  اقتصادی  بهره برداری   و  بهینه سازی  مرصف  و در جهت 

تعدیل های  الزم را در این نرخ گذاری  ایجاد کنند. 
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