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 مقدمه
های کشاورزی همواره تحت تأثیر تقاضای محلی برای محصوالت کشاورزی، تجارت جهانی، تغییرات زمینی تقاضا

زمین به  یباشد. با رشد جمعیت و رشد اقتصاد، تقاضاهای دولت و ترجیحات اجتماعی میتکنولوژیکی، سیاست
های وان یکی از مهمترین منابع تولید طبیعی افزایش پیدا کرده و با افرایش تقاضا، فشار مضاعفی بر کاربریعن

شود. افزایش هزینه فرصت زمین در نتیجه های کشاورزی برای تغییر کاربری وارد میسنتی زمین نظیر زمین
یز سکونی که باال رفتن ارزش بازاری آن را نهای صنعتی و مهای مختلف برای استفاده از زمین نظیر کاربریگزینه

شود که در مناطق حومه شهر این موضوع های مختلف میبه دنبال دارد، اغلب منجر به کشمکش شدید بین کاربری
گردد. تغییر کاربری گسترده آشکار در بیشتر مناطق کشاورزی نزدیک شهرها نمایانگر تری مشاهده میدر ابعاد وسیع

 (.2332باشد )ماالواراچی و همکاران، ه این فشارها میچگونگی پاسخ ب

ه بخدمات شهری موجب گسترش حوزه شهری و فشار زیاد بر اراضی کشاورزی  یرشد جمعیت و افزایش تقاضا
و مؤثر  های بازاری رایجمحیطی در پی دارد. این توسعه بر مبنای قیمتتغییر کاربری شده و آثار سوء زیست منظور

ی محیطهای بازاری جایی برای آثار زیستگیرد که در این قیمتهای مختلف صورت میدر کاربریآینده زمین 
بر باشند، برگشت به حالت اولیه تقریبا ناممکن بوده و تبعات های جدید خیلی هزینهوجود ندارد و اگر کاربری

 (.1991ن، نامطلوبی را در آینده برای اجتماع به دنبال خواهد داشت )آدامویز و همکارا
های کشاورزی شامل خدمات تولیدی از قبیل غذا، الیاف و مواد خام دارای ارزش بخشی از خدمات اکوسیستمی زمین

شود. آنچه که در این مطالعه حائز اهمیت بازاری هستند و قیمت آنها در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین می
غیربازاری هستند و در بیان ارزش کل این اکوسیستم نیز نقش باشد که دارای ارزش باشد بخشی از خدمات میمی

که  هایی استمحیطی یکی از چالشهای غیر بازاری خدمات زیستای را به عهده دارند. تعیین ارزشکنندهتعیین
های توجهی به برخی اهداف نظیر ارزش(. بی2339)رسول،  زیست همچنان با آن مواجه استاقتصاد محیط

محیطی های غیرمصرفی و زیستی کردن ارزشهای مختلف زمین و نقصان در کمّو اجتماعی کاربری محیطیزیست
زمین که بتواند قابل مقایسه با ارزش تولیدی و تجاری آن گردد، منجر به تصمیمات نادرستی در تبدیل اراضی 

عدم تناسب  هایی به خاطرناپذیر هستند و چنین فعالیتکشاورزی به شهری یا صنعتی شده است که دیگر برگشت
محیطی همواره مورد انتقاد بوده است )ماالواراچی و همکاران، های اقتصادی و زیستکفایتی در مقایسه ارزشو بی

ه شمال کشور است کهای استانتخریب اراضی کشاورزی و ویالسازی در  ،کفایتی(. نمونه بارز چنین بی2332
طبیعی  هایبزرگترین سرمایهاز کشور  یبدون اغراق منطقه شمالباشد. ور میهای بسیار مهم کشامروزه یکی از بحث

های اگر روش کشور، شمالمناطق العاده آب و هوا و خاک . با وجود استعداد خارقآیدکشور به حساب میخدادادی 
فعلی مقدار رابر ب ینتوان تولید محصوالت کشاورزی را به چندتولید با فناوری باال استفاده شود بدون شک حتی می

های از ارزش غفلت ،بزرگترین عامل که کندرساند. متاسفانه چند عامل، این منطقه ویژه اقتصادی را تهدید کرده و می
ت هزینه فرص توانرا میرقیب کاربری این اراضی برای کشاورزی است. ارزش معادل این کاربری بی بالمنازع و

ل و یا تبدی .در نظر گرفتو خاک  ییسرزمین با همین شرایط آب وهوا اینه ای کامالً مشابجایگزین کردن منطقه
برداران، سفانه در محاسبات تک تک بهرهأخسارت عظیمی است که متکشاورزی های حاصلخیز از بین رفتن زمین

 دست رفتههای از ارزشآید، زیرا یک از فعاالن عرصه اقتصادی و بازار به حساب نمی مردم، دالالن زمین و هیچ
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شود که کاری می مشخصهای حاصلخیز در محاسبات اقتصادی ارزش زمینمختلف از نوع مالی نیست. ابعاد 
 . ذاتاً این آثار از نوع آثار ثانویه و از گروهتوان ابعاد مختلف آن را تعیین نموددر ارزیابی مالی نمیپیچیده بوده و 

سبات یک کارفرمای اقتصادی خصوصی، که در خرید، فروش، تغییر هستند. بنابراین در دایره محا 1طبیعیکاالهای 
 (.  1011)شیخی،  آیدزند، نمیهای پر ارزش خاک و غیره دست میکاربری، تخریب الیه

مناطق روستایی استان مازندران به خاطر شرایط خاص آب و هوایی و مناظر زیبایی که دارند، در طول سال تعداد 
شود. نماید و درآمد قابل توجهی از این راه عاید مردم منطقه میرا به سوی خود جذب میکثیری توریست و گردشگر 

با گسترش صنعت توریسم در این مناطق تقاضا برای خدمات شهری و گسترش ساخت و ساز در منطقه افزایش 
تان جهاد کشاورزی، اسشود. طبق آمار وزارت های کشاورزی میکند و منجر به تغییر کاربری گسترده زمینپیدا می

هران های تهای کشاورزی را پس از استانمازندران بیشترین تعداد طرح دعوی برای تغییر کاربری غیر مجاز زمین
 013مورد تغییر کاربری غیر مجاز به وسعت  991، تعداد 1019و اصفهان به خود اختصاص داده است. در سال 

های کشاورزی در استان مازندران عوامل مهم تغییر کاربری زمین هکتار در این استان گزارش شده است. یکی از
باشد که با افزایش تقاضا برای ساخت مسکن دوم یا ویال توسعه نابسامان گردشگری و حضور افراد غیر بومی می

 های کشاورزیشود و برای صاحبان زمینبرای استراحت و اقامتگاه موقت، باعث افزایش قیمت بازاری زمین می
 تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، تجاری ین خود را به معرض فروش بگذارند.کند که زمیجاد انگیزه میا

 محیطی از نظر بصری و غیر بصری در پییا صنعتی و گسترش ساخت و ساز در مناطق روستایی آثار سوء زیست
هایی را برای مقامات محلی در راستای دارد و در چنین شرایطی تضادهای موجود در ترجیحات اجتماعی، نگرانی

های ریزان به سمت کمی کردن اثرات تغییر کاربریشود که نظر برنامهآورد و باعث میوجود میهتوسعه منطقه ب
 (.2332انجام شده منعطف گردد )ماالواراچی و همکاران، 

 ی تولیدی افزایش پیدا کرده است. از اینهامحیطی فعالیتها در ارتباط با آثار سوء زیستهای اخیر نگرانیدر سال
های اصولی در مدیریت منابع زمین اتخاذ گردد که هم در تولید غذا و الیاف کارایی رسدد روش رو الزم به نظر می

د برخور زده اقتصددادی توازن برقرار کند کهمحیطی و باهای زیسددتالزم را داشددته باشددد و هم بتواند بین ارزش 
هوای مناسب و عدم حمایت از بخش کشاورزی و نیز قانونی مجوز، قیمت پایین زمین، آب و نامناسب، صدور غیر 
های طبیعی از جمله دالیل تشدید روند تفکیک و تغییر کاربری اراضی در مناطق اکوسدیستم عدم توجه به اهمیت 

 برای کنترل رونداند که شود. برخی کارشناسان بر این عقیدهشدمال کشور محسوب می مناطق خوش آب و هوای 
( 1011تفکیک و تغییر کاربری اراضی الزم است از بخش کشاورزی حمایت صورت بگیرد. صدرموسوی و قربانی )

ها در دره اسددکو چای تبریز پرداختند. در این مطالعه با محیطی گسددترش سددکونتگاهبه بررسددی پیامدهای زیسددت
( در این 1021-1011ی زمین در یک دوره سدیزده ساله ) های جغرافیایی به بررسدی تغییر کاربر اسدتفاده از نقشده  

منطقه پرداخته شددده اسددت و بر اسدداج نتایج این پژوهش با افزایش سدداخت و سددازها در این منطقه به طور     
های غیر کشاورزی چشدمگیری از مسداحت باغات و اراضدی کشداورزی به نفع کاربری مسدکونی و دیگر کاربری     

د ادامه پیدا کند سرسبزی و زیبایی دره مذکور در آینده نزدیک از بین رفته و منطقه کاسته شده است و اگر این رون

                                                 
1 Natural Goods 
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محیطی مواجه خواهد شد. این مطالعه در صدد تعیین میزان خسارات اقتصادی و کشاورزی آن با یک بحران زیست
 باشد.می  و زیست محیطی تغییر کاربری اراضی در استان مازندران

 روش تحقیق
و همچنین  2332و  1911های در سال IRSو   Landsatطالعه حاضر از طریق ماهواره مهای مورد نیاز آمار و داده

سازمان جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی ، سازمان جغرافیایی ارتش، سازمان فضایی ایران و مرکز آمار ایران 
های مختلف انجام گردید. در ادامه با توجه به خصحلیل اطالعات با استفاده از شاجمع آوری گردید. تجزیه و ت

 گردد.های ارزیابی ارائه میاهداف مطالعه روش

 تعیین خسارت اقتصادی -1

 : کاهش سطح زیر کشت1-1
استفاده  (Change Vector Analysisروش تحلیل تغییر برداری)به منظور ارزیابی  میزان خسارت اقتصادی از 

و دوم  های تصویر بین زمان اولغییرات بر اساج محاسبه اقلیدسی هر یک از پیکسلدر این روش بزرگی ت گردید.
 باشد:صورت زیر میهشود که رابطه ریاضی آن بمحاسبه می

(1)  

 کاهش سطح تولید -1-2
ه باشد که از رابطه زیر قابل محاسبهای کشاورزی از دست رفته میخسارت اقتصادی معادل ارزش کل تولیدات زمین

 است:

(2) TR = (P* Q)*LP 

 طحسعملکرد در واحد  Qقیمت هر کیلوگرم محصول نهایی )ریال(،  Pارزش بازاری محصول،   TR که در آن
  دهد.)هکتار( را نشان می هاسطح زمین LP)کیلوگرم در هکتار( و 

 جهت تعیین میزان خسارت اجتماعی از رابطه زیر استفاده شد:: تعیین خسارت اجتماعی -2

(0)   NURB = LP * NWA 

هزینه  NWA)هکتار( و   های کشاورزیسطح زمین LPارزش کارکرد ایجاد اشتغال )ریال(،  NURBدر این رابطه 
 .دهد)ریال در هکتار( نشان می جذب نیروی کار کشاورزی را در واحد سطح

 : تعیین خسارت محیط زیستی -0

هزینه جایگزین برای محاسبه ارزش و از روش  حفاظتی تفریحی و هایارزش برآورد روش آزمون انتخاب برایاز 
 .ه استدشاراضی کشاورزی و منابع طبیعی استفاده  کارکردهای تنظیمی

  

2

12

2

12 )()( YYXXD 
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 بحثنتایج و 

و نوشهر  الوجچهای رامسر، تنکابن، های کشاورزی شهرستان( به ترتیب میزان تغییر کاربری زمین1( تا )1جداول )
های دهند. بر اساج این جداول در هر چهار شهرستان از میزان زمینرا نشان می1011تا  1021را در فاصله زمانی 

های کشاورزی دهد که کاهش زمینهای شهری افزوده شده است. نتایج نشان میکشاورزی کاسته و به زمین
اخت دهنده افزایش سننشاامر باشد و این های مسکونی در محدوده شهری میچندین برابر بیشتر از افزایش زمین

 باشد.و سازهای پراکنده در بیرون از محدوده شهری می
هکتار از  هزار 23سال مورد بررسی بیش از  11غرب استان مازندران در طول  ،در مجموع در این چهار شهرستان 

هکتار  1333دهد که به طور متوسط هر سال بیش از های کشاورزی این منطقه کاسته شده و این نشان میزمین
ا ای و گفتگو بهای کشاورزی وجود داشته است که بازدیدهای منطقهدر محدوده مورد مطالعه تغییر کاربری زمین

. در حالی که بر اساج آمار سازمان جهاد کشاورزی ه استکارشناسان و مردم محلی کامال موید این مسأله بود
هکتار برای  3033جاز و غیر مجاز گزارش شده در حدود های ممجموع تغییر کاربری 1011تا  1013استان از سال 

 باشد. کل استان مازندران می

 مازندران آمار تغییر کاربری گزارش شده توسط مدیریت امور اراضی استان (1) جدول

 سال

1ماده  1مجوز های تبصره  1ماده  4مجوزهای تبصره      تغییر کاربری غیرمجاز  

هکتار-مساحت  تعداد   مساحت هکتار  تعداد  مساحت  تعداد  

1013  0131  101  -  -  122  119  

1011  2313  11  -  -  1311  319  

1012  2921  130  -  -  1331  013  

1011  129  130  -  -  111  011  

1011  1032  121  11  12  131  012  

1019  1220  029  103  39  103  333  

1093  929  011  111  113  1312  213  

 10113  1292  122  211  2192  1322  
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 1631 و 1631های شهرستان رامسر در سالسطوح اراضی کشاورزی  مقایسه (2) جدول

 نوع کاربری 
ها در سال سطح کاربری

 )هکتار ( 1021

ها درسال سطح کاربری
 )هکتار ( 1011

 درصد تغییرات  تغییرات 

 -11 -019 1122 2111 )مخلوط باغ و برنج( 

 -39 -023 013 133 )برنج( 

 -12 -313 0231 0291 )باغ( 

 -1 -291 0291 0111 )چای( 

 -19 -001 1333 1112 )دیم( 

  -11  -1101  13122  11923 های زراعی و باغی کل زمین

 21 133 121 321 )مسکونی داخل شهر( 

 

 1631و  1631های شهرستان چالوس در سالسطوح اراضی کشاورزی  مقایسه (6)جدول 

 نوع کاربری 
سطح کاربریها در سال 

)هکتار ( 1021  

سطح کاربریها درسال 
)هکتار ( 1011  

 درصد تغییرات  تغییرات 

-1019 1139 2921 )مخلوط باغ و برنج(   23-  

-1119 2110 0212 )برنج(   31-  

-1192 1123 13212 )باغ(   11-  

-23 23 11 )چای(   21-  

-2993 1993 11913 )دیم(   21-  

-1133  21112  00213 کل زمینهای زراعی و باغی    20-   

 )مسکونی داخل شهر( 
 

1121 0911 2011 112 

 

 1631و  1631های شهرستان نوشهر در سالسطوح اراضی کشاورزی  مقایسه( 4)جدول 

 نوع کاربری 
ها در سال سطح کاربری  

)هکتار ( 1021  

1011ها درسال کاربریسطح   
 )هکتار( 

 درصد تغییرات  تغییرات 

-1232 2023 1922 )مخلوط باغ و برنج(   21-  

-2310 9910 11922 )برنج(   11-  

-1133 2911 3123 )باغ(   21-  

 3 3 3 3 )چای( 

-1130 11111 12219 )دیم(   9-  

-1932  03121  02201 کل زمینهای زراعی و باغی    12-   

 131 1192 0132 1113 )مسکونی داخل شهر( 
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 1631و  1631سطوح کاربریهای مختلف اراضی غرب مازندران در سالهای  مقایسه (1)جدول 

 نوع کاربری 
سطح کاربریها در سال 

)هکتار ( 1021  

سطح کاربریها در سال 
)هکتار ( 1011  

 درصد تغییرات  تغییرات 

-1021 03321 09111 )مخلوط باغ و برنج(   10-  

-1391 22310 01123 )برنج(   11-  

-3092 11339 21131 )باغ(   23-  

-221 0111 3230 )چای(   11-  

-1019 22312 21123 )دیم(   19-  

-21211  133311  121221 کل زمینهای زراعی و باغی    11-   

 92 3302 9212 3132 )مسکونی داخل شهر( 

 

 های کشاورزیکاربری زمینبرآورد خسارات اقتصادی تغییر 
زی های کشاوراین خسارات شامل از دست دادن تولید محصوالت کشاورزی با ارزش معین در نتیجه تبدیل زمین

های کشاورزی از حاصلضرب میانگین عملکرد محصوالت کشاورزی ارزش تولیدی زمین. باشدبه غیر کشاورزی می
 آید. در هر هکتار زمین کشاورزی و قیمت بازاری محصوالت به دست می

های کشاورزی زراعی آبی بر اساج با توجه به آمار محصوالت عمده کشاورزی استان مازندران، ارزش تولیدی زمین
های دیم بر اساج ارزش تولید گندم دیم در هر هکتار و ارزش دی زمینارزش تولید برنج در هر هکتار و ارزش تولی

 تولیدی هر هکتار باغ معادل ارزش مرکبات تولیدی در یک هکتار در نظر گرفته شده است. 
 نشان داده شده است. (2)های کشاورزی به تفکیک نوع کشت در جدول نتایج برآورد ارزش تولیدی زمین

 های کشاورزی استان مازندرانزمینهکتار  هرارزش تولیدی ( 3)جدول 
 ارزش تولیدی

(هزار ریال در هکتار)  

 قیمت هر کیلوگرم 
 )ریال(

 متوسط عملکرد محصول 
(در هکتار )کیلوگرم  

 نام محصول

 برنج 0313 02333 121213

 گندم 2202 1333 11212

 مرکبات 21102 23333 302233

 های تحقیقمأخذ:یافته

منطقه  باشد و با این اقدام در اینهای کشاورزی به شهری یک پدیده کامال غیر قابل برگشت میمسأله تبدیل زمین
ده گیری آن زمان صرف شهای طوالنی برای شکلباشد و سالخاکی که از پتانسیل تولیدی باالیی برخوردار می

عی کاربری یک هکتار زمین زرا های تحقیق به ازای تغییرد خارج خواهد شد و بر اساج یافتهاست از دسترج تولی
میلیون ریال از دست خواهد رفت و با توجه به نیاز  21/121آبی هر ساله فرصت تولید محصول برنج به ارزش 

های دیگر اقدام به تأمین نیاز داخلی کشور نمود. با تغییر کاربری یک هکتار باغ مرکبات داخلی کشور باید از کانال
میلیون ریال از تولیدات داخلی کاسته  23/302تن محصول مرکبات به ارزش  21ن به زمین شهری سالیانه میزا

باشد میلیون ریال می 21/11کیلوگرم گندم،  2202شود. ارزش تولیدات یک هکتار زمین زراعی دیم معادل ارزش می
 که با تغییر کاربری از دست خواهد رفت.
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  محیطی تغییر کاربری اراضیبرآورد ارزش خسارت زیست
های کشاورزی استان مازندران از دیدگاه کارکردهای آن در این مطالعه ارزش کل کارکردهای اکوسیستمی زمین

دید با باشد که تالش گربرآورد گردید. این کارکردها شامل کارکرد اطالعاتی، زیستگاهی، تولیدی و تنظیمی می
هر یک از این کارکردها برآورد گردد. ارزش توجه به محدودیت آمار و اطالعات، ارزش کاالها و خدمات اصلی 

های کشاورزی به صورت ادغام شده با کارکردهای اطالعاتی در قالب ارزش حفاظتی و کارکرد زیستگاهی زمین
 های کشاورزی مورد برآورد قرار گرفت. ارزش تفریحی زمین

ز به صورت مجزا در قالب ارزش ارزش کارکرد ایجاد شغل و کاهش مهاجرت نیروی کار ساده کشاورزی به شهر نی
های کشاورزی بسته به های کشاورزی عنوان گردید. ارزش کارکردهای مختلف برای زمینکارکرد اجتماعی زمین
 های کشاورزی بهباشد و از این جهت ارزش کارکردهای اکوسیستمی زمینها متفاوت مینوع و قابلیت آن زمین

های دیم به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت و ارائه شد که نتایج تفکیک برای شالیزارها، باغات و زمین
برآورد ارزش هر یک از این کارکردها در مطالب قبلی به صورت مجزا ارائه گردید و در این بخش به صورت خالصه، 

لیزارها را ارزش کل کارکردهای اکوسیستمی شا (1ل )گردد. جدوبندی این نتایج در یک جدول واحد ارائه میجمع
 دهد. در استان مازندران نشان می

 ارزش کل کارکردهای اکوسیستمی شالیزارهای استان مازندران (1)جدول 
 نوع کارکرد ارزش هر هکتار )هزار ریال( سهم از ارزش کل)درصد(

03/33  کارکرد تولیدی 121213 

33/1  کارکرد ایجاد اشتغال 12111 

12/13 خاک کارکرد حفظ حاصلخیزی 31223   

 کارکردهای تنظیمی
11/2  کارکرد حفظ منابع آب 2122 

21/0  کارکرد تجزیه بقایای مواد آلی 11233 

32/3  کارکرد جذب گازهای آالینده 22 

01/23  کل کارکردهای تنظیمی 20212 

11/00 کارکردهای اطالعاتی و  ارزش حفاظتی 131119 
31/3 زیستگاهی  ارزش تفریحی 01 

12/00  کل کارکردهای اطالعاتی و زیستگاهی 131111 

 کل کارکردهای اکوسیستمی 013113 133

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
 1091های سال ، ارزش کل کاالها و خدمات اکوسیستمی هر هکتار شالیزار بر اساج قیمت(1)مطابق نتایج جدول 

درصد به ارزش کارکرد تولیدی  33معادل باشد که از این میزان بیشترین سهم میلیون ریال در سال می 013معادل 
 03شالیزارها اختصاص دارد و پس از آن ارزش حفاظتی شالیزارها برای ساکنین مناطق شهری استان با رقم حدود 

ز دارد. بر اساج این نتایج کمترین سهم اات اکوسیستمی شالیزارها را در بردرصد بیشترین سهم از ارزش کل خدم
 می شالیزار در استان مازندران به ارزش تفریحی و جذب گازهای آالینده اختصاص دارد. ارزش کل خدمات اکوسیست

دهد. بر اساج این مجموع ارزش کل کاالها و خدمات اکوسیتمی باغات در استان مازندران را نشان می (1)جدول 
باشد که بر میلیون ریال در سال می 209نتایج ارزش کل خدمات اکوسیستمی هر هکتار باغ در استان مازندران 
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ش این باغات به تولید محصوالت بیشترین سهم ارز .مورد محاسبه قرار گرفته است 93-91های سال اساج قیمت
درصد از کل ارزش خدمات اکوسیستمی باغات بیشترین  21باغی اختصاص دارد و کارکرد تولیدی باغات با اختصاص 

درصد از  11سهم را دارد. بعد از کارکرد تولیدی بیشترین سهم از ارزش کل کارکردهای اکوسیستمی باغات با رقم 
اختصاص دارد و کمترین سهم از ارزش کل مربوط به کارکردهای تفریحی و  ارزش کل به ارزش حفاظتی باغات

 باشد.جذب گازهای آالینده می
های کشاورزی دیم استان مازندران نیز به شکل خالصه و به مجموع ارزش کل کارکردهای اکوسیستمی زمین

 شود. ( ارائه می1تفکیک نوع کارکردهای اکوسیستمی در جدول )
 کل کارکردهای اکوسیستمی باغات استان مازندران( ارزش 3جدول )

 نوع کارکرد ارزش هر هکتار )هزار ریال( سهم از ارزش کل)درصد(

21/21  
 کارکرد تولیدی 302233

22/3  
 کارکرد ایجاد اشتغال 21213

31/1  کارکرد حفظ حاصلخیزی خاک 31223 

 کارکردهای تنظیمی
91/3  کارکرد حفظ منابع آب 1132 

11/1  کارکرد تجزیه بقایای مواد آلی 11233 

31/3  کارکرد جذب گازهای آالینده 22 

13/9  22292 
 کل کارکردهای تنظیمی

11/11  ارزش حفاظتی 110221 
 کارکردهای اطالعاتی و زیستگاهی

31/3  ارزش تفریحی 01 

12/11  110032 
 کل کارکردهای اطالعاتی و زیستگاهی

133 
اکوسیستمیکل کارکردهای  209311  

 های تحقیقمأخذ: یافته

های بر اساج نتایج این تحقیق ارزش کل خدمات اکوسیستمی هر هکتار دیمزار در استان مازندران بر اساج قیمت
ها درصد به ارزش تولیدات این زمین 11یاشد که از این میزان میلیون ریال در سال می 12معادل  1091سال 

درصد از ارزش کل بیشترین سهم از ارزش  31ها با اختصاص تنظیمی این زمیناختصاص دارد و ارزش خدمات 
درصد است که از  22باشد. سهم ارزش حفاظتی دیمزارها از ارزش کل آن معادل خدمات اکوسیستمی را دارا می

سپس  وها مربوط به ارزش حفاظتی باشد. کمترین سهم از ارزش کل این زمینارزش تولیدی این اراضی بیشتر می
های کشاورزی به شهری و با توجه به اصل در صورت تغییر کاربری زمین باشد.رد جذب گازهای آالینده میکارک

توان گفت به ازای هر هکتار زمین کشاورزی که از بین برود، برگشت ناپذیری برای این اکوسیستم به جرأت می
میلیون ریال برای  013یلیون ریال برای باغات و م 209معادل  91های سال بسته به نوع زمین و بر اساج قیمت
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 های متعدد،شود و این خسارت مربوط به یک سال یا دو سال نیست و سالشالیزارها خسارت به اجتماع وارد می
 ها و خسارت اجتماعی ناشی از آنها تکرار خواهد شد.محرومیت از خدمات اکوسیستمی این زمین

ش زمینهای کشاورزی این منطقه با احتساب کل کارکردها و خدمات اکوسیستمی بر اساج نتایج این تحقیق، ارز 
آنها به مراتب بیشتر از زمانی است که تنها به تولیدات بازاری آنها اکتفا شود. به طور مثال ارزش خدمات اکوسیستمی 

ی که ارزش تولیدات بازاری میلیون ریال برآورد شد در حال 013هر هکتار شالیزار در استان مازندران در سال معادل 
هزینه  های فایدهشود در تحلیلباشد. با مقایسه این ارقام توصیه میمیلیون ریال می 123ها تنها در حدود این زمین

ها های کشاورزی در این منطقه معادل منفعت اجتماعی این زمینای خسارت ناشی از تخریب زمینهای منطقهپروژه
 در نظر گرفته شود.
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