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چکیــده | در سراســر جهــان ،رونــد روبهرشــد شهرنشــینی پیامدهــای منفــی
مشــهودی بــه دنبــال داشتهاســت .آگاهــی از ایــن پیامدهــا بــه افزایــش
تقاضــای گروههــای ذینفــع و سیاســتگذاران در راســتای ارزیابــی جامعتــر
و کاملتــر آثــار پروژههــای توســعه شــهری بــر مناظــر شــهری ،انجامیــد.
ارزشگــذاری خدمــات اکوسیســتم )ESV( 1رویکــرد نســبتاً نوینــی اســت و از
آنجــا کــه بــه سیاســتگذاران شــهری در تصمیمســازی بهتــر در راســتای
برنامهریــزی پایــدار شــهری کمــک مینمایــد ،در منابــع معتبــر بــه عنــوان
روشــی مناســب یادشدهاســت .ایــن مقالــه قابلیــت خدمــات اکوسیســتم شــهری
را در ارتقــای برنامهریــزی پروژههــای توســعه شــهری در راســتای رســیدن بــه
شــهرهایی پایدارتــر ،بررســی میکنــد .نخســت ،خدمــات اکوسیســتم مهــم در
مناطــق شــهری ،دســتهبندی شــدهاند .ســپس ایــن مطالعــه منابــع تأثیرگــذار
و معتبــر در حــوزه ( )ESVمــورد بررســی قراردادهاســت .در نهایــت ،ایــن مقالــه
بــه تحلیــل امــکان تقویــت برنامهریــزی شــهری بــا اســتفاده از ارزشگــذاری
خدمــات اکوسیســتم میپــردازد .بــا توجــه بــه نوشــتار پیــشرو ،میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه بســیاری از خدمــات اکوسیســتم شــهری تاکنــون شناســایی
و ارزیابــی شــدهاند .همچنیــن ،از نقــش اساســی در ســامت بشــر و تــابآوری
شــهری برخوردارنــد.
واژگان کلیــدی | خدمــات اکوسیســتم شــهری ،ارزش گــذاری ،برنامهریــزی
شــهری ،منظــر.

24

شماره 41

زمستان 1396

روایت نقشهها از خیابان چهارباغ اصفهان

مقدمــه | امروزه بیشــتر جمعیت جهان در شــهرها زندگی
میکننــد و شهریســازی ( )Urbanizationگرایشــی
عمومــی اســت که انتظــار مــیرود حداقل تا اواســط قرن
در سراســر جهــان ادامــه یابــد (.)UN Habitat, 2006
شهریسازی به عنوان «یک تجربه برنامهریزی نشد ه گسترده
در تغییرات منظر» توصیف شدهاست که تبدیل و تغییر عمده
زمین به توسعه شــهری را بهدنبال دارد .پیشبینی میشود
کشورهای درحال توسعه به ویژه در آفریقا و آسیا بیشترین میزان
شهرگرایی را در قرن  ۲۱تجربه خواهندکرد (.)Cohen, 2006
چنین آیندهای بیسابقه بوده و نیازمند رویکردهایی ابتکاری در
تولید دانشی تطبیقی قبل ،حین و بعد از فرایند شهریسازی
است .اکوسیستمهای شهری خدماتی حیاتی را برای ساکنان
خود فراهــم میآورنــد (.)McDonald & Marcotullio, 2011
محققان تأیید کردهاند ارزیابی خدمات اکوسیستم میتواند به
برنامهریزان کاربریزمین در مدیریت جامعتر مناطق شــهری
یاری رســاند .لذا ،نیازمند فهم بهتر از ارتباط میان فرایندهای
شهریســازی ،عوامــل اجتماعی-اقتصــادی و عملکردهای
اکوسیســتمی یا خدمات اکوسیتم خواهیم بود تا آثار فعلی و
آتی توســعه شهری بر سالمت بشر دقیقتر تخمین زد ه شوند
()Bastian et al, 2012؛ از دیگر سو ،خدمات اکوسیستم به میزان
کافی در اقتصاد به حســاب نیامدهاند .آنها اغلب مستقیم یا به
صورت ضمنی کمارزش شــمرده میشوند و در مواردی اص ً
ال
به حســاب نمیآیند که اســتفاده ضعیف از منابع را به دنبال
خواهدداشــت .تخریب محیطی ،از دستدادن تنوع زیستی و
تغییرات اقلیمی همگی نمونههایی از پیامدهای نادیدهگرفتن
خدمات اکوسیستم در اقتصاداند.
هدف این مقاله در ابتدا دســتهبندی خدمات اکوسیستم مهم
در محیطهای شــهری است .در گام بعدی گسترهای از منابع
علمــی تأثیرگذار و مفاهیــم آنها در حــوزه ارزیابی خدمات
اکوسیســتم توصیف شدهاســت .در نهایت نتیجه میگیرد آیا
ارزیابی خدمات اکوسیســتم میتواند برنامهریزی شــهری و
فرایندهای سیاستگذاری را متأثر سازد.

روششناسی

هدف این مقاله تحلیل چگونگــی تأثیر ارزشگذاری خدمات
اکوسیســتم بر برنامهریزی شهری است .در این راستا پژوهش
پیــشرو بــا بهکارگیری بررســی نظاممند ادبیــات موضوع،
هدایت شدهاســت و بر پای ه روش کیفــی تحلیل محتوا بوده

که زیرمجموعهای از راهبردهای پژوهشهای توصیفی اســت
( .)Deming & Swaffield, 2011ادبیات تخصصی بررسی شده در
برگیرنده کتب مهم مرتبط ،مقاالت علمی ،گزارشها ،مباحث
آکادمیک موجود و همچنین گزارشها و برنامههای ســازمان
ملل اســت .این منابع چهارچوبهای مفهومی و رویکردهای
نظری را بیان میکنند .جســتجوی منابع و دستهبندی آنها بر
مبنای کلیدواژههای شهری ،اکوسیستم ،ارزشگذاری و محیط
صورت گرفتهاست .گرچه این مقاله تمامی منابع موجود را در
برنمیگیرد ،اما اکثریت منابع در دسترس را پوشش میدهد.

خدمات اکوسیستم

اصطــاح خدمــات اکوسیســتم معانــی زیــادی دارد.
ارزیابــی خدمــات اکوسیســتم هــزاره ســازمان ملــل
(Assessment

Ecosystem

Millennium

UN

)The

خدمات اکوسیســتم را به «مزایایی که بشــر از اکوسیستمها
بهدســت مــیآورد» تعریــف میکنــد (.)UNEP, 2005: 55
برنامــه ابتــکاری «اقتصاد اکوسیســتمها و تنوع زیســتی»2
( ، )TEEBخدمــات اکوسیســتم را «مشــارکت مســتقیم و
غیرمســتقیم اکوسیســتمها بر رفاه بشــر» میداند (TEEB,
 .)2010فیشــر و ت ِرن ِــر در مقالــهای که کاربردهــای خدمات
اکوسیســتم را نقــد میکند آن را «…ابعادی از اکوسیســتم
کــه فعاالنــه یا منفعالنه در ایجاد ســامت بشــر اســتفاده
شــدهاند» ،تعریف میکننــد (.)Fisher & Turner, 2008:1168
تمامی این تعاریف به چگونگی ارزشــمند بودن طبیعت برای
انســان مرتبط میشــود .این یک مفهوم انسانشناسانه است.
اکوسیستمها اغلب بسیار پیچیدهاند و به تمامی اجزای متفاوت
آن که با یکدیگر در تعاملند و بر یکدیگر اثرگذارند ،وابستهاند.
چهارچوب نظری راهی برای مفهومســازی چنین فرایندهای
پیچیدهای است (.)TEEB, 2010

پیشــینه اصطــاح «خدمــات اکوسیســتم» در اروپا
و آمریکا

جهان ما در حال شــهری شــدن روزافزون است .بیش از ۵۰
درصد جمعیت جهان امروزه در شــهرها ساکناند و با توجه به
چشماندازهای اعالمشده توسط سازمان ملل تا سال  ۲۰۵۰این
درصد به  ۶۶خواهد رسید .این چشماندازها پیشبینی میکنند
ادامه روند رشد شهرنشینی و توسعه شهرها تا سال 2/5 ،۲۰۵۰
میلیارد نفر به جمعیت شهری جهان خواهد افزود و این افزایش
جمعیت بیشتر در آسیا و آفریقا متمرکز میشود ()UN, 2015؛
زمستان 1396
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(تصویر  .)۱به طورکلی شهرها مرکز اصلی امکانات اقتصادیاند
و بسیاری خدمات چون بهداشت و آموزش را در خود متمرکز
کردهاند .شــهرها آثار محیطی نامتناسب با سهم خود دارند و
فرای مرزهایشــان ،اکوسیستم را در مقیاس محلی ،منطقهای
و جهانــی تحت تأثیــر قرار میدهنــد (.)Grimm et al, 2008
شهرها و مناطق کالنشهری پیرامون آنها اغلب نیازمند نواحی
وســیعی از اکوسیســتمهای کارکردیاند تا پاسخگوی حجم
مصرف آنها مانند غذا ،آب آشامیدنی ،مصالح ساختمانی و جذب
پسماندها باشــند .این میزان بهرهبرداری شهرها از اکوسیتم
اغلب از طریق مفهوم «ردپای اکولوژیکی)Folke et al, 1997( » 3
یــا چهارچــوب اکولــوژی شــهرها (The ecology of cities
 )frameworkمورد ســنجش قرار میگیرد (.)Jansson, 2013
رویکردهایی اینچنینی وابستگی گسترده شهرها به محیط درون
مرزهایشــان و فرای آن را تأیید میکند ،همچنین محیطهای
روســتایی و شهری را به یکدیگر مرتبط میسازند و شهر را به
عنوان یک اکوسیستم نشــان میدهند (.)Grimm et al, 2008
همزمان مناطق شهری با چالشهایی مبرم در درون مرزهایشان

مواجهاند .آلودگیها و آشفتگیهای دیگر ایجاد شده در درون
شــهرها تأثیرات مســتقیم و چشمگیری بر ســامت جوامع
شهری دارند (.)WHO, 2014
بنابــر مطالب عنوانشــده ،پایداری ،تابآوری و ســرزندگی
شــهرها باید هدف اصلــی برنامه هر دولتــی از مقیاسهای
محلی تا جهانی باشــد .به عنوان مثال در مقیاس جهانی یکی
از هفده هدف توســعه پایدار ایاالت متحده امریکا« ،ساختن
شــهرهای خودکفا ،ایمن ،تابآور و پایدار» است .در اتحادیه
اروپا ،راهبردهای متکی بر اکوسیستمهای شهری و فرایندهای
آن اغلب بر مفهوم «زیرســاخت سبز)GI, see EC, 2013( ،»4
و ایــن اواخــر« NbS ،راهحلهــای متکــی بــر طبیعــت»5
اســتوار شــدهاند ( .)see EC, 2015این دو بســیار به یکدیگر
مرتبطند ،همانطور که در راهبرد زیرســاخت سبز اتحادیه
اروپا آمدهاســت ،زیرســاخت ســبز «ابزار مــورد آزمایش
قرارگرفته موفقی بــرای تامین مزایای اجتماعی ،اقتصادی و
اکولوژیکی از طریق راهحلهای طبیعتمحور است» .این باور
وجود دارد که «زیرســاخت ســبز» بر این اصل استوار است

تصویر  :۱نرخ رشــد شهری با توجه به اندازه آنها ( ،)prospect 2014 – 2030مأخذ .UN, 2015 :
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که «هر مزیتی که جامعه انســانی از طبیعت دریافت میکند
بــه صورت آگاهانه با برنامهریزی فضایی و توســعه شــهری
یکپارچه شدهاست» (.)EC, 2013:2 see also Section 1.3.2
از زمان آثار و فعالیتهای تأثیرگذار دِگوروت (،)de Groot- 1992
دیلی ( )Daily-1997و کوســتانزا ( ،)Costanza-1997پژوهش
پیرامون خدمات اکوسیستم رشد قابل توجهی یافت« .ارزیابی
اکوسیســتم هزاره» ( ،)MEA, 2005برنامــه ابتکاری «اقتصاد
اکوسیســتمها و تنوع زیســتی» ( )TEEB, 2010و «نشســت
بیندولتی در تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم،)7IPBES( »6
این مفهوم را به حوزههای فراتر برنامهریزی و سیاســتگذاری
وارد کردند .در ارتباط با سیســتمهای دســتهبندی خدمات
اکوسیســتم ،برنامه ابتــکاری «دســتهبندی بینالمللی عام
خدمات اکوسیستم »8قابل ذکر است (.)CICES9
میــزان توجه به مناطق شــهری در ادبیات آکادمیک خدمات
اکوسیســتم در مقایسه با سایر اکوسیستمهای واقع در مناظر
روســتایی و طبیعی ،کمتر بودهاســت (ن.ک.)MEA, 2005 .
این بیتوجهی به خدمات اکوسیســتم در مناطق شــهری در
10
سالهای اخیر تغییر یافتهاست .از زمان مقاله بلوند و هان َهمِر
( ،)۱۹۹۹حجم روبهرشــدی از پژوهشهــا فهم ما از خدمات
اکوسیســتم شهری در ابعاد فضایی ،زمانی ،ارزشی و کاربردی
آن ،گســترش داد (Gómez-Baggethun et al. 2013; Haase
 .)et al., 2014همچنیــن ،گومِــز و بارتــون ( ،)۲۰۱۳دانش و
روشها را برای دســتهبندی ،ارزیابی و ارزشگذاری خدمات
اکوسیستم شهری در راستای برنامهریزی ،مدیریت و تصمیم
ســازی ،ترکیب کردهاند .خدمات اکوسیســتمی چون تصفیه
هــوا ،کاهش آلودگــی صوتی ،تنظیم درجه حرارت شــهری
یا کاهــش روانآبها ،که بــه صراحت در دســتهبندیهای
 )۲۰۰۵( MEAو  ،)۲۰۱۰( TEEBلحــاظ نشــدهاند ،در کار
گومــز و بارتون با توجه به رابطه مــورد انتظار آنها با کیفیت
زندگــی جمعیت شــهری ،برجســته شــدهاند .مقاله حاضر
عمدتــاً ادبیات و اصطالحات مورد اســتفاده در دســتهبندی
خدمات اکوسیستم شــهری گومز و بارتون را پایهی کار خود
قــرار دادهاســت (ن.ک)Gómez-Baggethun et al., 2013 .؛
(جدول .)۱
کتاب شهرسازی ،تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم  :چالشها
و فرصتها )Elmqvist et al., 2013(11و خروجی پروژه چشمانداز
شهرها و تنوع زیستی)13 CBO( 12حداقل چهار شکاف مرتبط
با شهرســازی و پژوهشهای خدمات اکوسیستم را شناسایی

کردهاست .نخست ،شکاف جغرافیایی از آنجا که اکثر مطالعات
علمی در رابطه با خدمات اکوسیستم در محدوده اروپا ،امریکای
شــمالی و چین انجام شدهاست (هم چنین ن.ک به Haase et
 .)al, 2014; Luederitz et al, 2015دوم ،شــکاف ارزشگــذاری
اســت به این دلیل که همچنان در فرایندهای تصمیمسازی،
ارزشهــای غیرمــادی خدمات اکوسیســتم شــهری (مانند
ارزشهای اجتماعی-فرهنگی) با ارزشهای مادی آن در پایه
برابر لحاظ نشدهاند (.)Gómez-Baggethun and Barton, 2013
عــاوهبر این ،روشهای مواجهشــدن بــا ارزشهای بیمهای
چون ارزش خدمات اکوسیســتم و تنوع زیســتی در کاهش
آســیبپذیری شــهری در برابر تنشها و آشفتگیها از منظر
تابآوری ،همچنان کم توسعه یافتهاست ( .)TEEB, 2010گومز
و همکاران ( ،)۲۰۱۳ادعا میکنند که برخالف نقش اساســی
خدمات اکوسیستم اجتماعی ارائهشده از سوی اکوسیستمهای
شهری ،آنها نسبت به سایر دستههای خدمات اکوسیستم چون
خدمات اکوسیستم تنظیمگر ،همچنان کمتر مورد پژوهش قرار
گرفتهاند (.)e.g., Haase et al., 2014; Langemeyer et al., 2015
در نهایت ،با شکاف به اصطالح عرضه و تقاضا مواجهیم چراکه
بدنه وســیعی از دانش پیرامون تدارک خدمات اکوسیســتم
(قسمت عرضه) در ســطوح مختلف موجود است در حالیکه
اطالعات اندکی در بخش نیازها ،ترجیحات و اهداف سیاســی
در خدمات اکوسیســتم شهری (قسمت تقاضا) و اینکه آیا این
نیازها با ظرفیت اکوسیســتمهای شهری همخوانی دارد یا نه،
وجود دارد (.)Haase et al, 2014

دستهبندی خدمات اکوسیستم شهری

به طورکلی ،خدمات اکوسیستم به چهار گروه اصلی دستهبندی
شدهاســت :خدمات تأمینکننــده (،)provisioning Services
خدمــات تنظیمکننــده ( ،)Regulating Servicesخدمــات
فرهنگی ( )cultural Servicesو خدمات پشــتیبان یا وابســته
بــه زیســتگاه ()supporting or habitat Services؛ (MEA,
 .)2005; TEEB, 2010ایــن مزایا از اجزا متنوع اکوسیســتم و
فرایندهای آن کسب میشــوند که به صورت مستقیم یا غیر
مســتقیم برای بشر ســودمند خواهند بود (. )14 MEA, 2005
خدمات اکوسیســتم تأمینکننده تمامی مواد استخراجشده از
اکوسیســتمها چون غذا ،الیاف ،آب شیرین یا منابع درمانی را
در بر میگیرد .خدمات اکوسیستم تنظیمکننده شامل تمامی
روشهایی است که اکوسیستمها از طریق آنها قادر به تعدیل
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جدول  .۱تاریخنگاری مفاهیم کاربردی در بستر عملیاتیکردن چهارچوب خدمات اکوسیستم از سال  .۱۹۹۲مأخذ  :نگارندگان.

جریانهای تأثیر گذار

متخصصان و

سال

محیطزیست و توسعه

همایش سازمان ملل در
()Janeirothe Earth Summit in Rio de

1992

توافقنامه تنوع زیستی
کنوانسیون 

1992
۱۲۲۲-۲۹۹۱

دِ گروت

مفهوم
مفهوم خدمات اکوسیستم را از حوزه آکادمیک به قلمرو سیاستگذاری گسترش داد
) .(Gómez-Baggethun and Ruiz-Pérez, 2011

این کنوانسیون به مدیران کاربری زمین ،تمرکز بر مدیریت پایدار و عادالنه زمین ،آب و منابع زیستی

را توصیه میکند ) .(Forkink, 2015

دِ گروت و همکاران ( )۰۲۰۲در هلند ،چهارچوب مفهومی برای ارزیابی یکپارچه خدمات اکوسیستم را
در جهت پیوند ارزیابی خدمات اکوسیستم با برنامهریزی کاربری زمین ،توسعه دادند .این چهارچوب

بر مبنای انتشارات پیشین شکل گرفتهاست ( .)edGroot et al., 2010

کوستانزا و دیگران

1997

در این مقاله ،محققان زیادی تالش کردند تا ارزش اقتصادی «هفده خدمات اکوسیستم برای ۲۱
زیستکره را در جهت نشان دادن اهمیت خدمات اکوسیستم بر سالمت بشر،

بیوم »و ارزش کل

تخمین زنند (.)Costanza et al., 1997: 257

دِیلی و همکاران

۱۲۲۹-۲۹۹۱

بر اهمیت همکاری با ذینفعان ،پیشبینی شرایط آینده ،ارزیابی شرایط کنونی ،و پایش درازمدت
سیستمهای طبیعی تأکید میکند.

بلوند و هانهَمِر

1999

کمیتبخشی و

آنها در شناسایی خدمات اکوسیستم شهری کوشیدند .همچنین تا جای ممکن به
ارزشگذاری آنها پرداختند (.)Bolund and Hunhammar, 1999


ارزیابی اکوسیستم هزاره

2000

هدف اصلی گزارش ارزیابی اکوسیستم توسعه بخشیدن به مدیریت اکوسیستم و سالمت بشر در
مقیاس جهانی است (.)MEA, 2005

انجمن ملی پژوهش ) ،(NRCگزارشی با عنوان
«ارزشگذاری خدمات اکوسیستم :به سوی تصمیمسازی

2005

NRCمروج همکاری میان رشتهای میان اقتصاددانها و اکولوژیستها است.

«اقتصاد اکوسیستمها و تنوع زیستی» ()TEEB

2007

کمیاب اکولوژیکی در تمامی سطوح است .این هدف را با فرآهمآوردن زبان مشترک و یک ارزیابی

( DEFRAگروه محیطزیست ،غذا و امور روستایی)

2007

ذینفعان و عملکرد
متاخرترین رویکرد  DEFRAمجموعه ای از اصول مرتبط با ارتباطات ،مشارکت 
میگیرد (.)DEFRA, 2013
اکوسیستم را در بر 

محیطی بهتر» منتشر کرد ).(NRC, 2005

پروژه چشمانداز شهرها و تنوع زیستی (See ()CBO

)http://www.cbobook.org

 ۱۲۲۲تاکنون

هدف رویکرد  ،TEEBکمک به تصمیمسازان در راستای تشخیص بهترین نوع استفاده ازمنابع

اقتصادی از اکوسیستمها و تنوع زیستی پیگیری میکند (.)TEEB, 2010: 24

 ،CBOاولین تحلیل جهانی در رابطه با چگونگی تأثیرگذاری الگوهای طرحریزیشده گسترش شهرها

بر اکوسیستمهای تعیینکننده و تنوع زیستی است.

 ۰۰چهارچوب ارزیابی خدمات اکوسیستم را بر اساس  ۶معیار ارزیابی ،مقایسه کردهاند .این معیارها با
سطوح )۰کاربرد معانی خدمات اکوسیستم و سیستم دستهبندی ) ۰همکاری میانرشتهای ) ۳

نالیک ) (Nahlikو همکاران

2012

»نشست بیندولتی در تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم«
()IPBES

2012

«دستهبندی بینالمللی عام خدمات اکوسیستم»
)(CICES

2016

استانداردسازی نظاممند از خدمات اکوسیستم در حوزه ارزشیابی ،نقشهبرداری و حسابرسی

گومِز و بارتون

2013

گومِز و بارتون ( ،)۰۲۰۳دانش و روشها را برای دستهبندی ،ارزیابی و ارزشگذاری خدمات
اکوسیستم شهری در راستای برنامهریزی ،مدیریت و تصمیم سازی ،ترکیب کردهاند.

کتاب شهرسازی ،تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم:
چالشها و فرصتها

2013

حداقل چهار شکاف مرتبط با شهریسازی و پژوهشهای خدمات اکوسیستم را شناسایی کردهاست.

مشارکت اجتماعی ) ۴تلفیق مفاهیم تابآوری و راهبردهای انطباقی ) ۵انسجام و کلنگری و ) ۶

ارتباط سیاسی ،به یکدیگر ارتباط یافتهاند )(Nahlik et al., 2012

 EU GIو SbN

2013-2015

مفهوم را به مرزهای فراتری از برنامهریزی و سیاستگذاری گسترش داد.
 ،CICESتکمیلکننده دستهبندیهای  MEAو  TEEBاست و هدف آن فراهمآوری یک

محیطی است (.)See http://cices.eu/

این دو واژه بسیار به یکدیگر مرتبطاند ،همانطور که در راهبرد زیرساخت سبز اتحادیه اروپا آمدهاست،
زیرساخت سبز «ابزار مورد آزمایش قرارگرفته موفقی برای تامین مزایای اجتماعی ،اقتصادی و
اکولوژیکی از طریق راهحلهای طبیعتمحور است» .این باور وجود دارد که «زیرساخت سبز» بر این
اصل استوار است که «هر مزیتی که جامعه انسانی از طبیعت دریافت میکند به صورت آگاهانه با

برنامهریزی فضایی و توسعه شهری یکپارچه شدهاست» (.)EC, 2013:2
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محیط هســتند و شــامل تنظیم شــرایط آبوهوایی ،تعدیل
رویدادهای شــدید ،کنترل فرســایش و یا کنترل بیولوژیکی
هســتند .خروجیهای غیر مادی اکوسیســتمها که شــرایط
فیزیکی یا روانی انســانها را متاثر میسازند در دسته خدمات
اکوسیســتم فرهنگی جای میگیرند .به عنوان مثال میتوان
تجربیات معنوی ،تفریحی ،تحسین زیباشناختی یا حس مکان
را برشمرد .سرانجام خدمات اکوسیســتم پشتیبان یا وابسته
به زیســتگاه به عنوان فرایندها و عملکردهای اکولوژیکی الزم
برای تولید «خدمات اکوسیســتم پایانی یا نهایی ،»15پیشین
تعریف میشــود که در برگیرنده زیستگاه گونهها و مراقبت از
تنوع ژنتیکی است (تصویر.)۲
از سوی دیگر در دهه اخیر ،مفهوم خدمات اکوسیستم به خوبی
به عنوان یک «ابزار آموزشی» یا یک «استعاره ارتباطی» تجهیز
شدهاســت که حفاظت تنوع زیستی و اکوسیستمی را حمایت
مینمایــد (.)Liu et al., 2008; Gómez-Baggethun et al, 2010
این رویکرد همچنین بهنحو گســتردهای در قالب چهارچوب
فهم و تحلیل روابط میان جامعه و طبیعت به کار رفتهاســت.
چهارچوبهای ارزیابی اکوسیســتم هــزاره و برنامه ابتکاری
 TEEBاصلیترین منابع دســتهبندی خدمات اکوسیســتم در
مناطق شهری بودهاند و در کنار آنها از پژوهشهای پیشین با
این عنوان استفاده شدهاست (e.g., Bolund and Hunhammar
)1999; Gómez-Baggethun and Barton 2013؛ (جدول .)۲

خدمــات اکوسیســتم در برنامهریــزی و طراحــی
شــهری

در راستای تبدیل خدمات اکوسیســتم بهعنوان ابزار ارزیابی
بــه ابزاری کاربردی برای برنامهریزی و طراحی ،فهم بهتری از
خدمات اکوسیستم ،ویژگیهای فضایی و روابط درونیشان به
شدت مورد نیاز اســت ( .)Troy & Wilson, 2006پژوهشهای
صورتگرفتــه در زمینه خدمات اکوسیســتم تدریجاً در حال
یکپارچهشــدن با اکولوژی منظر و برنامهریزی فضایی اســت
که مســئله مقیاسها و ســاختارهای مرتبط با تولید و کاربرد
خدمات اکوسیستم را مخاطب قرار میدهد.
یکپارچگی محدودی میان خدمات اکوســیتم و برنامهریزی
و طراحی شــهری قابل مشــاهده اســت .نخســت ،از آنجا
کــه مدل موجود اساســاً بــرای مناظر غیرشــهری و عمدتاً
به وســیله دانشــمندان علوم طبیعی طراحی شدهاســت و
لذا برای محیطهای ساختهشــده چندان مناســب نیســت.

پژوهشهایی که به صورت اختصاصی به خدمات اکوسیستم
در شــهرها پرداختهاند بــر فرایندهای اکولوژیکی در شــهر
بــه جای فرایندهــای اکولوژیکی شــهرها تمرکــز یافتهاند
(.)Collins et al, 2000; e.g. Bolund & Hunhammer, 1999
مســئله دوم این اســت که چهارچوب خدمات اکوسیســتم
فاقد مالحظات متعــادل جغرافیایی ،بســترگرایانه و فضایی
اســت .محدودیت سوم از تنشهای ایدئولوژیک میان و درون
برنامهریزی شــهری و مباحث اکولوژیکی ،نشئت میگیرد .به
نظر میرسد که این تنش در مباحثه پیرامون ارزش اکولوژیکی
اکوسیســتمهای جدید یا «مناظری که به شــدت تحت تأثیر
انســان قرارگرفتهاند» ،تحلیــل رفتهاســت (Marris, 2009:
 .)450برخی از پژوهشــگران قابلیتهای اکولوژیکی و اهمیت
ایــن مناظر را ســتودهاند ،درحالیکه برخی آنهــا را «بالیای
اکولوژیکی که تنوع زیســتی را تخریــب کرده و عملکردهای
اکوسیستمی را تکهتکه کردهاند» ،میدانند (همان  .)۴۵۲ :در
نهایت محدودیت اساسی دیگر در یکپارچگی موفق برنامهریزی
شــهری و خدمات اکوسیستم فقدان اســتانداردها و ابزارهای
متعادل اجرایی و در دســترس اســت (.)Tzoulas et al., 2007
محققان حوزه شــهرها بر نیاز به رویکــرد برنامهریزیای که
تبادالت دیدگاههــای متعدد اقتصادی-اجتماعی و بیوفیزیکی
در مقیاسهای متفاوت فضایی را متادل و ترکیب سازد ،تأکید
کردهاند .همچنیــن ،این رویکرد باید به تفصیل شــرح دهد
کاربریهای متفاوت زمین چگونه میتواند برای حمایت بیشتر
تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم ،پیکربندی شود (Colding,
 .)2007: 46عالوهبر این ،آنهای ادعا میکنند که چنین ابزاری
تنها میتواند توســط برنامهریزان و طراحان شهری به صورت
مؤثر و کارامد تجهیز شود (.)Gutman, 2007

ارزشگــذاری خدمــات اکوسیســتم در مناطــق
شــهری

ارزش به ثروت ،شایســتگی یا اهمیت نســبی چیزی تعریف
شدهاست .منظور ما از ارزش به صورت جهانی فهم نشدهاست.
هنگامیکه از ســرمایه طبیعی صحبت میکنیــم ،میتوانیم
ارزشهای بیوفیزیکی ،اقتصادی-اجتماعی ،ســامت ،عدالت
و بیمه را اندازهگیری نماییم .سیســتم اقتصادی نئوکالسیکی
پیامدهای منفی زیادی ایجاد کردهاست .شکست فراگیر بازار در
لحاظکردن و به حسابآوردن طبیعت به میزان کافی ،ب ه چشم
میخورد .کمبودهای اکولوژیکی ،تخریبهای اکوسیستمی ،از
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جدول  .2دســتهبندی خدمات اکوسیســتم با اهمیت در مناطق شهری و اجزا اکوسیستیمی پایه .مأخذ  2013 Gómez-Baggethun and Barton :همراه با کمی
تغییر.
بندیهایکلیخدمات


دسته
اکوسیستم

تأمینکننده

خدمات

خدماتاکوسیستم
ذخیره غذایی

سبزیجات تولیدشده توسط مناطق درون شهری و اطراف آن

ذخیره انرژی

انرژیهای تجدیدپذیر و مرکززداییشده

تنظیم
شهری

درجهحرارت درختها و سایر پوششهای گیاهی شهری فرآهمکننده سایه و
رطوبت هستند و باد را مسدود میکنند.

کاهش آلودگی صوتی
تصفیه هوا

جذب آالیندهها توسط پوشش گیاهی شهری در برگها ،ساقهها
و ریشههای

;)Jim and Chen (2009
)Escobedo et al. (2011

تعدیل
آبوهوایی

تعدیل سیل ،طوفان و امواج به وسیله موانع پوشش گیاهی؛
شدتهای
جذب گرما در امواج گرمایی شدید؛ مناطق تاالبی سالم
سیلهای حائل سیل رودخانهها خواهدبود.

)Danielsen et al. (2005

ادارهکردن
ضایعات

30
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Bolund and Hunhammar
)(1999

جذب امواج صدا توسط موانع پوششگیاهی به ویژه با کاشت
انبوه

کاهش روانآبها

خدماتوابستهیهزیستگاه

;)Ahern et al. (2014
Lauf et al. (2014).

)Aylor (1972

تنظیمکننده

خدمات

خدماتاجتماعی


مثال

برخیمنابع

و

مدیریت

خاک و پوشش گیاهی در زمان بارشهای طوالنی و سنگین،
آب را درون خود جذب میکند.

Villarreal and Bengtsson
)(2005

فیلترکردن فاضالب و تثبیت موادمغذی توسط تاالبهای شهری

Vauramo and Setälä
)(2011

تنظیم گردهافشانی و
اکوسیستمهای شهری فرآهمآورنده زیستگاه برای پرندگان،
کنترل آفات و پراکندگی
حشرات و گردهافشانها هستند.
دانهها

)Andersson et al. (2007

تنظیم شرایط آبوهوایی تثبیت و ذخیرهسازی کربن توسط زیستتوده درختان و
بوتههای شهری
در مقیاس جهانی

)McPherson (1998

تفریحی و اکوتوریزم

مناطق سبز شهری امکانات تفریح ،گذران اوقات فراغت و تمدد
اعصاب را فرآهم میکند؛ مناطق تفریحی جنگلی ،تفریحات
مربوط به ماهیگیری ،فعالیتهای گذران اوقات فراغت.

;)Chiesura (2004
)La Rosa et al. (2016

ارزشهای زیباشناختی

مناظر زیبایی که پارکهای شهری برای بناها میآفرینند؛
زیباشناختی منظر؛ کیفیت مناظر

;)Tyrväinen (1997
)La Rosa et al. (2016

توسعه شناختی

باغسازی اختصاصی در راستای حفاظت از دانش اکولوژیکی-
اجتماعی

)Barthel et al. (2010

زیستگاه تنوع زیستی

فضاهای سبز شهری زیستگاهی برای پرندگان و سایر جانورانی
که انسان از تماشای آنها لذت میبرد ،فرآهم میکند.

)Ahern et al. (2014

تصویر  : ۲دســتهبندی خدمات اکوسیســتم بر اساس ارزیابی اکوسیستم هزاره ( )MEA, 2005و برنامه ابتکاری «اقتصاد اکوسیستمها و تنوع زیستی» (TEEB,
 .)2012مأخذ  :ترســیم توسط نگارندگان ،آیکونها از  /http://www.teebweb.org/resources/ecosystem-servicesبرداشت شدهاست.

بینرفتن تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی نتایج این شکست است
( .)Costanza et al, 1997ارزشگذاری خدمات اکوسیستم روش
مناسبی در مشهود ســاختن این ارزشها برای تصمیمگیران
بوده و آنها را در موقعیت تصمیمســازی بهتر در برنامهریزی
شــهرها قرار میدهد (.)Gómez-Baggethun & Barton, 2013
بــا شفافســازی ارزشهــا برای سیاســتگذاران شــهری،
انتخابهای بهتری در رابطه با تبادالت میان محیطزیســت و
سایر مالحظات شهری خواهند داشت.
یکــی از تأثیرگذارترین مقــاالت اخیر در رابطــه با خدمات
اکوسیســتم شهری توسط بولند و هامِر در سال  ۱۹۹۹نوشته
شدهاست .آنها هفت اکوسیستم و شش خدمات اکوسیستم در
مناطق شهری را شناسایی کردهاند و بر تأثیر گستردهی خدمات
اکوسیستم در کیفیت زندگی شهرواندان تأکید کرد هادند (�Bol

 .)und & Hunhammar, 1999جئوفری هیل ()Geoffrey Heal

بحثی را پیرامون ارزش و قیمتها مطرح نمود و نیز روشهایی
برای ارزشگذاری خدمات اکوسیستم ارائه داد .مقاله او ضمن
تأکید بر نواقص روشها ،ادعا کرد که ارزشگذاری شرط الزم
و کافی حفاظت نیســت .بلکه اقتصاد میبایســت به طراحی
ســازمانهایی که انگیزهبخش حفاظت سیســتمهای طبیعی
بااهمیت اند و تأثیر انســان بر زیستکره را به سمت پایداری
هدایت مینمایند ،کمک کند ( .)Heal, 2000امکانات گسترده
ارزشگذاری توســط دیلی و همکاران بیان شدهاست و به این
نکته اشــاره کردهانــد که ارزشگذاری به صــورت ضمنی در
اقتصاد رخ دادهاست و این کافی نیست ( .)Daily et al., 2000در
مقاله لو ،کوســتانزا ،فارب ِر و تروی ( )۲۰۱۰آمد ه است بسیاری
افراد دیگــر خواهان رویکردی میان-رشــتهای در راســتای
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ارزشگذاری خدمات اکوسیســتم هســتند (.)Liu et al, 2010
اکثر شــهرها خدمات اکوسیســتم را از مناطقی چندین برابر
اندازه واقعی شهر مصرف میکنند .چنین نحوه مصرفی اغلب
ناکارآمد و ناپایدار است .گومز و بارتون معتقدند که «حفاظت
و مرمــت خدمات اکوسیســتم در مناطق شــهری میتواند

ردپــای اکولوژیکی و بدهیهای اکولوژیکی شــهرها را کاهش
دهد ،همزمان تابآوری ،ســامت و کیفیت زندگی ســاکنان
را توســعه بخشــد» ()Gómez-Baggethun & Barton, 2013؛
(جدول .)3

جدول  .3محققان ،پژوهشهای تأثیرگذار و مفاهیم آنها در بستر ارزشگذاری خدمات اکوسیستم .مأخذ  :نگارندگان.

جدول  .3محققان ،پژوهشهای تأثیرگذار و مفاهیم آنها در بستر ارزشگذاری خدمات اکوسیستم .مأخذ  :نگارندگان .

32

محققان تأثیرگذار

سال

Bolund and Hunhammar

1999

Geoffrey Heal

2000

ارزشگذاری خدمات اکوسیستم

Daily and others

2000

ارزش طبیعت و طبیعت ارزش

Liu, Costanza, Farber and
Troy

2010

ارزشگذاری خدمات اکوسیستم

Gómez-Baggethun and
David Barton

2013

آنها به ارائه دانش و روشهایی برای دستهبندی و ارزشگذاری
دستهبندی و ارزشگذاری خدمات
خدمات اکوسیستم در برنامهریزی شهری ادامه میدهند که
اکوسیستم در راستای برنامهریزی
شامل زبانها و ابعاد مختلف ارزشگذاری در کنار چالشهای
شهری
تحلیلی ،است.
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مفاهیم

انتشارات

آنها ادعا میکنند که خدمات اکوسیستم شهری توانایی حل

خدمات اکوسیستم در مناطق شهری معضالت به صورت کارامد و محلی را دارد & (Bolund
Hunhammar, 1999).
بحثی پیرامون ارزش و قیمت بیان کردند و نیز روشهای

ارزشگذاری خدمات اکوسیستم را ارائه کردند (.)Heal, 2000

آنها اهمیت ارزشگذاری را در کنار فرمولبندی اصول آن ،ارائه
دادند.
ارزشگذاری خدمات اکوسیستم نیازمند تبدیل شدن به
رویکردی میان رشتهای و مسئله محور است تا ابزار محور

(.)Liu, et al., 2010

نتیجهگیری | علیرغم سودمندی خدمات اکوسیستم شهری
در برنامهریزی شــهری ،دستاوردهای این مقاله مروری نشان
میدهد که مطالعات پیرامون این سودمندی همچنان محدود
باقی ماندهاست .فقدان پژوهشهای تاریخی و آیندهنگر مشهود
است .اکثر مطالعات بررسیشده در زمینه خدمات اکوسیستم
شهری در امریکای شمالی و اروپا صورت گرفتهاند .لذا توسعه
پژوهش به ســایر کشــورها به ویژه خاورمیانه ضروری است.
تنوعی از دیدگاهها در مطالعات پیرامون خدمات اکوسیســتم
شهری در فاصله سالهای  ۲۰۱۲-۱۹۹۲۰قابل مشاهدهاست
گرچــه در پژوهشهای در فاصله ســالهای  ۲۰۱۰تا ۲۰۱۵
دیدگاههــای مطرح در بر گیرنده اکولــوژی ،روشها ،اقتصاد
و مســائل اجتماعی در رابطه با برنامهریزی اســت .با توجه به
مطالعات تقســیمبندی خدمات اکوسیســتم شهری ،خدمات
اکوسیستم تنظیمکننده ،تامینکننده و اجتماعی بیشتر تأکید

شــدهاند .عالوهبراین ،حتی هنگامیکه خدمات اکوسیســتم
شــهری متنوعی لحاظ شــدهاند ،تبادالت میان این خدمات
مــورد آزمایش قرار نگرفتهاند .پژوهشهــای آتی در رابطه با
تأثیرگذاری خدمات اکوسیستم شهری بر برنامهریزی شهری
فهم فرایند محور ،چهارچوب پیونددهنده خدمات
میبایســت ِ
اکوسیستم شهری و جنبههای اقتصادی و کاربرد ارزیابی چند
معیاری به عنوان ابزار را توسعه دهند.
رقابت کاربردهای جایگزین ،شــرایط رو بــه زوال و باالرفتن
هزینــه خدمات به این معناســت که زیرســاختهای ســبز
میبایست محافظت شــوند .ارزشــگذاری و ارزیابی خدمات
اکوسیستم شــهری روشی مناسب در راســتای شفافکردن
این ارزشها برای تصمیمســازان و کمک به آنها در راســتای
تصمیمگیریهای بهتر خواهد بود.

پینوشت
* .این مقاله بخشــی از پژوهش دکتری با عنوان «تدوین چهارچوب شهرسازی
منظرگرا در طرحهای توســعه شهری ایران» است .این پژوهش توسط نویسنده
دوم با راهنمایی نویسنده اول مقاله در پژوهشکده نظر درحال انجام است.
Ecosystem Services Valuation .1
Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Initiative .2
ecological footprint concept .3
Green Infrastructure .4
nature-based solutions .5
the Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services .6
See http://www.ipbes.net .7
Common International Classification of Ecosystem Services .8
See http://cices.eu .9

Bolund and Hunhammar .10
Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and .11
Opportunities
Cities and Biodiversity Outlook .12
See http://www.cbobook.org .13

 .14بر اساس چنین تعریفی ،این خدمات می تواند از اکوسیستمهای کام ً
الطبیعی
.یا اکوسیستمهای اصالحشده توسط انسان به دست آیند.
 : Final or End ES .15خروجیهای اکوسیستمها که به صورت مستقیم منجر به
تولید مواد و مزایای ارزشمند برای انسان میشود را «خدمات اکوسیستم پایانی یا
نهایی» مینامند .این تعریف و تعاریف پیشین بر اساس OpenNESS Glossary v3.0
است (.)Potschin et al., 2016
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