
 

  زیستیهای محیطسرمایه

Environmental capital 

و منااع  هاا دارایی»زیستی عبارت است از محیطهای سرمایه

طبیعی زمای  خااا ه ها اه  فه  ا ف و   ا رد و اا مات 

های سارمایهعبارت دیگار عاه«. هاااک سیستمی حاصل از  ف

زیسااتی مااامل مناااع  و ااا ماهی اساات کااه ا ساااف و محیط

حی ا ااات عاارای حیااات و عآااا عااه  ف  یاااز دار اا  و امااروز  

 درعار  عردامت یا حفظ  ف مناع  عاه یام م امگیری هصمیم

و  م دار  ف در مکل زیر ارائه ما   اسات  هب یل م   است

Bourguignon, 2015).در ساا   عار خساتی  اصاالح ای   د

اقتصاااد و   یکااردف مااکا  عاا پاارعاارای ماایحدی  1973

 «کتاف ک چم زیبا اسات» م ماار دروسی ه عهزیست طیمح

 Voora, V. A etخ  راگیار ما  1990در سا   و کار ر تعه

al., 2008 and Schumacher, 2011عارای سانتی ط رعاه .د 

ا ساااف ساااات و های ساارمایهاقتصااادیه  عم کاارد ارزیاااعی

عا د کاه عاه  حاالی و ایا  درما  می گیریا  از  ه لی م  

 امر ای  کهم   میمعال    طبیعی ه جه چن ا یهای سرمایه

 دست ر ات  اا مات از و طبیعیهای محیط کاهش عه منجر

 و در  تیجه اساارات اقتصاادی  اراواف عاارزش اک سیستمی

اعزاری  عن افعه طبیعی سرمایه رویکردروه ه جه عه ای از .م 

 ااا مات عااه   ااادف ارزش سااازی ومناساااییه کمی عاارای

ما یریته  عارای ع تارهای گیریهصمیم عه اک سیستمی منجر

کاردف  کمی و مناسایی. م دمی طبیعی محیط احیای و حفظ

ه یام رویکارد  ف طبیعی و ا مات اک سیستمیهای سرمایه

ماثرر  محیالای و ما یریتریزی عر امه عرای منالآی اقتصادی

عشاار عااه امااکا  گ  اااگ ف از واقاا ه  در .کناا  ااراهم می

های جنگ ااایه اک سیساااتمخها اک سیساااتمزیسااات و محیط

کاه عارد های  عی و غیر د س د میمحیطهاه هاالفچمنزارهاه 

« اا مات اک سیساتمی»عن اف در مجم ع ایا  مناا   هحات

 عبارتعاه. د2005ارزیاعی اک سیستم هازار ه خم د می امی   

طبیعای های سارمایهعرااساته از ا مات اک سیستمی  هدیگر

کااه مساتآیمی اسات غیرمعنای  آاش مساتآیم و عاهو  اسات

د. اا مات اک سیساتمی را ها در ر اا  عشاری داراک سیستم

 Supportingاا مات پشاتیبا ی »دسته اصا ی  4ه اف عه می

servicesه  ظارهی Provision services ه هنظیمیregulating 

services  رهنگاایو  (Cultural servicesBourguignon, 

هاای مخت فای روش همبناا ای  عر .کردعن ی هآسیم«(   2015

ا مات اک سیستمی ایجاد م   اقتصادی گذاری عرای ارزش

 ه دساته او کارد و دسته ک ای هآسایم عه ده اف می که است

مبنااای  عاار گااذاریهااا ارزشکااه در  ف اسااتهااایی روش

 اتهرجیحاهاای روشخ گیردمیر تارهای واقعی مردم ا جام 

عاه  همایل مبنای عر گذاریارزشدر دسته دوم  و م  د مکار

 اتهرجیحااهااای روشخگیاارد میپرداااات ا ااراد صاا رت 

   جاا از د.1387و قرعاا ی و زارعه  1386مبرقعیه خ م  دعیاف

ه اسات یعم کارد ااصا ساااتار و یدارا ستمیهر اک سکه 

  ف یساتمیو اا مات اک س کااال زافیم کهکرد ادعا ه اف می

 کااال و اا مات  یاو  ا ع ا زافیمرو ای ازو  است متفاوت

مخت اا   یها گا یااو از د از اععاااد گ  اااگ فاک سیسااتمی 

 هفاوت دارد.  یکیو اک ل ژ یاجتماع هیاقتصاد
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 ماا یریت و ریزیعر امااه م ن ساای کنفاارا   اولاای  ماا   درارائهخ

 دا شااک   ه اارافه دا شااگا  ه ااراف  هدزیسااتمحیط هایسیسااتم
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