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چكیده
جنگلها افزون بر تولید چوب ،سودمندیهای زیستمحیطی و اجتماعی فراوانی به همراه دارند که اغلب آنها
بدون بازار میباشند .در این نوشتار  31مورد از خدمات بوم نظام (اکوسیستم) جنگلی پارک ملی کیاسر در شمال
ایران از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و با رویکردهای گوناگون ارزشگذاری شد .در این بررسی روشهای
ارزشگذاری مستقیم بازار ،انتقال منافع ،روشهای مبتنی بر هزینه و روش هزینه جایگزین به ترتیب برای تعیین
ارزش فرآوردههای غیرچوبی ،ارزشهای تفریحی و حفاظتی ،ارزش کارکردهای حفاظت آب ،خاک ،تنظیم گاز و
خاکزائی استفاده شد .نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد ارزش کل اقتصادی بوم نظام جنگلی پارک ملی
کیاسر در سال  2312/46 ،3131میلیارد ریال بوده است .در این نوشتار ارزش کارکردهای حفاظت آب ،حفاظت
خاک ،تنظیم گاز ،خاکزایی ،تولیدی ،تفریحی و حفاظتی بوم نظام جنگلی پارک ملی کیاسر ساالنه به ترتیب
معادل 311/65 ،2/250 ، 5/13 ،230/02 ،14/21 ،3422و  62میلیارد ریال برآورد شد .لذا کارکردهای حفاظت
آب و تنظیم گاز به ترتیب با  31/34 ،05/34درصد ،بیشترین سهم از ارزش کل اقتصادی بوم نظام جنگلی پارک
ملی کیاسر را به خود اختصاص دادهاند و کارکردهای خاکزایی با  2/25درصد و کارکرد تولیدی با  2/2222درصد
کمترین سهم از ارزش کل اقتصادی بوم نظام جنگلی پارک ملی کیاسر را کسب کردهاند .این نتایج بیانگر آن
است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه زیستمحیطی بیشتر از جنبه تولیدی میباشد.
طبقهبندی Q51, Q57, L73 :JEL
واژههای کلیدی :ارزش اقتصادی ،خدمات بوم نظامی ،بوم نظام جنگل ،پارک ملی کیاسر

 1به ترتیب دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشیار(نویسنده مسئول) گروه اقتصاد کشاورزی و دانشیار گروه جنگلداری
دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری
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مقدمه
جنگلها از ارزشمندترین بوم نظامهای (اکوسیستمهای) خشکياند که کاالها و خدمات متنوعي
مانند تولید فرآوردهای چوبي و غیر چوبي ،حفاظت از منابع آب ،خاک ،تنوع زیستي ،تنظیم گاز
و غیره را فراهم ميآورند .اما متأسفانه این گونه خدمات بوم نظامي با وجود اهمیت و ارزش
فراوان ،به واسطه برخورداری از ماهیت کاالهای عمومي ،سهمي در معادلههای اقتصادی ندارد و
به طور کافي کمي نميشوند و در چارچوب نظام بازار مورد توجه قرار نميگیرند .از اینرو اغلب
در تصمیمگیریهای کشور به آنها ارزش کافي داده نميشود و رایگان تلقي ميشوند .در حالي
که خدمات و کارکردهای زیست محیطي جنگلها رایگان نیستند و ارزش و بهای اقتصادی به
ظاهر نهفتهای دارند که بسیار مهماند و در صورتي که این خدمات رایگان تلقي شوند،
بوم نظامهای جنگلي مورد بهرهبرداری و سودجویي بيرویه قرار ميگیرند و تخریب شده یا به
کاربریهای دیگر تبدیل ميشوند .به همین دلیل ارزشگذاری کاالها و خدمات ناملموس ناشي از
محیطهای طبیعي و جنگلها ،امروزه دارای اهمیت فزایندهای شده و ابعاد محلي ،ملي و بین
المللي آن در بحثهای مربوط به تخریب منابع طبیعي و جنگلزدایي جایگاه ویژهای یافته است
(مشایخي و همکاران .)1831 ،زیرا ،هدف اصلي ارزشگذاری جنگل ،کسب آگاهيهای مورد نیاز
برای تصمیمگیری درباره نحوه مدیریت اقتصادی منابع جنگلي تحت اختیار است .از اینرو ،در
کشور ایران با تصویب ماده  95برنامه چهارم و  181برنامه پنجم توسعه کشور ،سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور مکلف شده است ،با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ،جنگلها و
مراتع و آبخیزداری کشور و دیگر دستگاههای مرتبط ،به برآورد ارزشهای اقتصادی و
هزینههای ناشي از آلودگي و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه بوم نظامهای طبیعي اقدام
کرده و ارزشهای آنها را محاسبه کند (سند برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسالمي
ایران1838 ،و  .)1833در بررسي پیشینههای تحقیق در این زمینه ميتوان به اجمال به
مواردی اشاره کرد :موالیي ( )1833در بررسي خود ارزش اقتصادی بوم نظامهای جنگلي
ارسباران را بالغ بر  1511/95میلیارد ریال برآورد کرد .سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز
در سال  ،1851ارزش اقتصادی هر هکتار از بوم نظامهای جنگلي پارک ملي بمو را برابر با
 999/11میلیون ریال در سال محاسبه کرد .یگانه ( )1851در بررسي خود ارزش اقتصادی کل
ساالنه بوم نظام مرتعي حوزه آبخیز تهم زنجان را برابر با  15318/1میلیون ریال برآورد کرد.
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست کشور ( )1851ارزش اقتصادی مربوط به کارکرد
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مصرفي مستقیم و غیر مستقیم پارک ملي الر را به ترتیب  119/19و  111198/189میلیارد
ریال محاسبه کرد .همچنین در خارج از کشور کیبیوزسکي و همکاران ( )1118ارزش خدمات
بوم نظامهای طبیعي کشور بوتان را با استفاده از روش انتقال منافع معادل  19/9میلیارد دالر
در سال برآورد کردند .کاستانزا و همکاران ( )1111ارزش جهاني خدمات بوم نظام جهان را در
سال  119 ،1111تریلیون دالر در سال برآورد و این چنین بیان کردند که از سال  1559تا
 1111این ارزش حدود  1/8تا  11/1تریلیون دالر در سال بر اثر تغییرات کاربری اراضي کاهش
پیدا کرده است .الیت و همکاران ( )1111نیز در بررسي خود ارزش هشت خدمات بوم نظام
جنگلي مریلند را  111میلیون دالر برآورد کردند .سیبِر و پانز ( )1119کارکردهای بوم
نظامهای طبیعي شهر سنگاپور را با استفاده از نظر متخصصان در قالب پرسشنامه شناسایي،
وزندهي و اولویتبندی کردند .نتایج بدست آمده از تحقیق آنان نشان داد کارکردهای حفاظت
آب و تنظیمي به ترتیب دارای اولویت بیشتر در میان دیگر کارکردها شدند .با عنایت به پیشینه
بررسيهای انجام شده درباره ارزشگذاری خدمات بوم نظام جنگلي و با توجه به خدمات فراوان
جنگلها و روند تخریب آنها در کشورهای جهان و ایران ،در این تحقیق برای حفظ این بوم نظام
طبیعي به برآورد ارزش اقتصادی بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر در شمال ایران پرداخته
شده است.

مواد و روشها:
پارک ملي کیاسر با گستره  5913/59هکتار در 11کیلومتری جنوب شهر کیاسر و 91
کیلومتری جنوب شهر ساری ميباشد .از نظر موقعیت جغرافیایي بین" 98˚،81´،13تا
" 98˚،85´،91طول شرقي و  81˚،11´،81تا " 81˚،5´،13عرض شمالي واقع شده است .این
منطقه کوهستاني در قسمتهای میانبند و باالبند جنگلهای خزری واقع شده که به صورت
جنگلهای طبیعي دست نخورده و اراضي مرتعي مشجر و صخرهای است .بوم نظام جنگلي
پارک ملي کیاسر شامل تیپهای جنگلي ممرز و راش ،بلوط -ممرز ميباشد که در کل مساحت
 1191/11هکتار معادل  91/11درصد از مساحت پارک را به خود اختصاص داده است .این
بوم نظام شرایط خاصي برای زندگي گونههای مختلف گیاهي و جانوری فراهم کرده و دارای
تنوع گونهای باالیي است (بينام(1851 ،الف).
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(ب)

(ج)

(الف)

شکل( )1الف :استان مازندران ب :موقعيت منطقه مورد بررسی ج :پارک ملی کياسر

روشها:

الزمه ارزشگذاری خدمات بوم نظامي (اکوسیستمي) در درجه اول ،برآورد کمي میزان هر یك از
خدمات با استفاده از شاخصهای معین است .از اینرو در این تحقیق ،در آغاز ارزشگذاری
خدمات هر یك از کارکردهای بوم نظام جنگلي انجام و آنگاه ارزش کل کارکردهای اقتصادی
بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر محاسبه شد .ارزش کل کارکردهای بوم نظام جنگلي پارک
ملي کیاسر شامل ارزش کاکردهای حفاظت آب ،حفاظت خاک ،تنظیم گاز ،خاکزایي ،تولیدی،
حفاظتي و تفریحي ميباشد .در این بررسي برای محاسبه ارزش کارکرد تولیدی به عبارتي
ارزش تولیدات غیر چوبي بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر مانند میوهها ،گردو ،ازگیل و غیره
از اطالعات و آمارهای موجود استفاده شده است .ارزش این محصوالت بر پایه میانگین شمار
درختان در هر هکتار از هر نوع مربوطه ،تولید ساالنه برای هر نوع درخت و قیمت خالص برای
هر نوع میوه با استفاده از رابطه NTV = MNT .Pr.Pn :1محاسبه شد (امیرنژاد و عطایي
سلوط .)1831 ،که در این رابطه  Pr ،MNT ،NTVو  Pnبه ترتیب ارزش فرآوردههای غیرچوبي
(نظیر میوهها) ،میانگین شمار درختان در هر هکتار ،تولید ساالنه برای هر درخت و قیمت
خالص ميباشد.
کارکرد حفاظت آب بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر دارای سه جنبهای ذخیره آب (آب
نفوذی) ،تنظیم آب جاری (آب غیرنفوذی) و کنترل سیل ميباشد .لذا در این تحقیق برای
برآورد میزان آب ذخیره شده و تنظیم آب جاری از اطالعات هواشناسي موجود درباره میزان
میانگین و کل بارندگي ساالنه ،میزان تبخیر ،میزان نفوذ آب در خاک جنگل و میزان آب مورد
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نیاز پوشش گیاهي استفاده شده است .در آغاز میزان کل بارندگي ساالنه (حجم) ( )Riبر حسب
متر مکعب در هکتار بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر محاسبه (میرزایي1895 ،؛ جالیری،
 ،)1831آنگاه با ضرب این میزان در میزان نفوذ آب باران در خاک ( ،)Liمیزان آب ذخیره شده
هر ناحیه ( )WRiبر حسب متر مکعب در هکتار بر پایه رابطه WRi=Ri×Li :1برآورد شد.
بر پایه روش هزینه جایگزین و قیمت هر متر مکعب آب بر مبنای قیمت استحصال و فروش در
پای سد شهید رجایي (با توجه به حجم مفید سد شهید رجایي و ارزش حال هزینههای احداث
آن ،ارزش ذخیره هر واحد آب آن محاسبه شد) ،ارزش کارکرد ذخیره آب این بوم نظام با
استفاده از رابطه Ve =Fe × Ps :8تعیین شد که در این رابطه  Veارزش اقتصادی کارکرد
ذخیره آب بر حسب ریال Fe ،تأثیر ناشي از جنگلهای پارک در ذخیره آب یا میزان ذخیره آب
بر حسب متر مکعب در سال و  Psقیمت هر مترمکعب آب ذخیره شده بر حسب ریال ميباشد.
همچنین در این تحقیق برای برآورد میزان تنظیم آب جاری ( ،)WFiمیزان آب باران نفوذ
ناپذیر (غیر قابل نفوذ) در خاک یا جذب شده توسط تاج درختان و پوشش گیاهي کف جنگل
( )Viدر میزان تبخیر ( )Eiو میزان جذب آب توسط پوشش گیاهي برای استفاده آب مورد نیاز
( )Uiضرب شد (رابطه  .)WFi = Vi × Ei ×Ui :1آنگاه همانند رابطه ( ،)8بر پایه روش هزینه
جایگزین و قیمت هر مترمکعب آب پای سد شهید رجایي ،ارزش کارکرد تنظیم آب جاری
تعیین شد .برای برآورد ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد کنترل سیل بوسیله بوم نظام جنگلي
پارک ملي کیاسر با استفاده از روش هزینه جایگزین نیز از آمار تعداد سیلهای رخ داده شده و
میانگین ساالنه زیانهای مالي و تلفات جاني ناشي از سیل از سالهای  1858-1838در منطقه
کیاسر استفاده شد.
در این تحقیق برای ارزشگذاری کارکرد حفاظت خاک ،میزان حفاظت خاک بوم نظام جنگل از
تفاضل فرسایش خاک بین اراضي جنگلي و غیر جنگلي با استفاده از رابطه :9
 ST = Sr – Sf = MSrAr – MSF AFبرآورد شد (گو و همکاران .)1111 ،که در این رابطه
 STمیزان کاهش فرسایش خاک بوسیله بوم نظام جنگل در هر سال بر حسب متر مکعب Sr ،و
 Sfبه ترتیب میزان فرسایش خاک در اراضي غیرجنگلي و اراضي جنگلي در هر سال بر حسب
متر مکعب MSr ،و  MSfبه ترتیب میزان فرسایش خاک در اراضي غیرجنگلي و اراضي جنگلي
بر حسب تن در هکتار در سال و  Arو  Afبه ترتیب گستره اراضي غیرجنگلي و اراضي جنگلي
بر حسب هکتار ميباشد .همچنین برای برآورد میزان فرسایش در بوم نظام جنگلي پارک ملي
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کیاسر ،میزان فرسایش خاک این بوم نظام بر پایه اطالعات کتابچه طرح تفصیلي پارک ملي
کیاسر تعیین شد .آنگاه بر پایه اطالعات موجود میانگین میزان کاهش فرسایش خاک بوسیله
بوم نظام جنگلي پارک تعیین شده و در ادامه با توجه به جنبههای کارکرد حفاظت خاک که در
برگیرنده جنبههای کاهش استفاده نکردن زمین زراعي ،جلوگیری از افزایش رسوب و گل و
الی ،کاهش رسوبگذاری سدها و مخازن آب و حفظ حاصلخیزی خاک ميباشد ،ارزش
اقتصادی کارکرد حفاظت خاک در بوم نظام جنگلي پارک بر پایه روشهای ارزشگذاری هزینه
جلوگیری از زیان (خسارت) و هزینه جایگزین برآورد شد .در این برآورد سود اقتصادی فعالیت
کشاورزی به عنوان هزینه فرصت کاهش عدم استفاده از زمین ،هزینههای پرداختي به نیروی
کار برای پاکسازی رسوبات ،گل و الی به عنوان هزینه فرصت جلوگیری از افزایش گل و الی
و رسوب ،هزینه ساخت یك متر مکعب از ظرفیت سد شهید رجایي به عنوان هزینه فرصت در
تعیین کاهش رسوبگذاری در سدها و مخازن آب و هزینههای هدر رفت عناصر اصلي مغذی
خاک مانند نیتروژن ،پتاسیم و کلسیم به عنوان هزینه فرصت حفظ حاصلخیزی خاک در نظر
گرفته شده است.
برای محاسبه میزان استفاده نکردن زمین زراعي کاهش یافته بر حسب هکتار در بوم نظام
جنگلي پارک ملي کیاسر ( )Feاز رابطه  Fe=ST/h :1استفاده شده است که در این رابطه h
ضخامت سطح خاک برای فعالیتهای کشاورزی بر حسب سانتيمتر و  Feمیزان حفاظت خاک
توسط بوم نظام جنگلي ميباشد .در این تحقیق سود اقتصادی فعالیت کشاورزی به عنوان
هزینه فرصت کاهش عدم استفاده از زمین در نظر گرفته شد تا بر پایه رابطه :9
 ،Ve = Fe × Coارزش میزان کاهش استفاده نکردن زمین به وسیله بوم نظام جنگلي پارک
ملي کیاسر برآورد شود .در این رابطه Co ،هزینه فرصت یا هزینه هر متر مکعب خاک فرسایش
یافته و  Feمیزان حفاظت خاک توسط بوم نظام جنگلي ميباشد.
در این تحقیق برای محاسبه ارزش سودمندیهای ناشي از کارکرد خاکزایي جنگل ،در آغاز
میزان تشکیل خاک بوسیله بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر بر پایه آمار و اطالعات موجود،
حجم و وزن خاک تولید شده در هر سال برای این جنگلها برآورد شد و آنگاه با در نظر گرفتن
عامل وزن مخصوص خاک منطقه ،میزان خاک تولیدی بر حسب تن در هکتار تعیین شد .با
استفاده از روش هزینه جایگزیني مواد مغذی ،ارزش اقتصادی کارکرد خاکزائي برای هر هکتار
بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر برآورد شد.
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همچنین جهت برآورد ارزش کارکرد تنظیم گاز (جذب ،ذخیره کربن و عرضه اکسیژن) از
فرمول نور ساخت (فتوسنتز) و تنفس (رابطه  )3استفاده شده است .رابطه:3
)6Co2 (264g) +6H2O (108g) →C6H12O6 (180g) +6O2 (193g) →Polysaccharide (162g

بر پایه رابطه  ،3هنگامي که بوم نظام جنگلي یك تن ماده خشك تولید ميکند ،میزان Co2

جذب شده و اکسیژن آزاد شده تعیین ميشود .بوم نظام جنگل  111گرم  Co2را برای تولید
 111گرم ماده خشك جذب ميکند .به عبارت دیگر 1/18 ،گرم  Co2و  1/1گرم اکسیژن برای
تشکیل یك گرم ماده خشك الزم است (امیرنژاد و عطایي سلوط.)1831 ،
پس از تعیین میزان تثبیت کربن ،برای محاسبه ارزش اقتصادی کارکرد تثبیت کربن از سه
روش شامل الف) پایگاه اطالعاتي ارزش خدمات بوم نظام (معروفترین آن پایگاه اطالعاتي ارزش
خدمات بوم نظام و تنوع زیستي ب( اطالعات ترازنامه انرژی وزارت نیرو و ج( اطالعات مجمع
بین المللي تغییرات آب و هوا استفاده شد .برای ارزشگذاری اکسیژن آزاد شده از روش هزینه
جایگزین استفاده شد .در این روش ارزش هر تن اکسیژن آزاد شده بوسیله بوم نظام جنگلي بر
پایه هزینه تولید هر تن اکسیژن در صنعت محاسبه ميگردد .بنابراین برای ارزشگذاری کارکرد
تنظیم گاز برای بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر از رابطه  11استفاده شده است :رابطه:11
 V=Fe ×Peکه  Feمیزان کل کربن تثبیت شده یا اکسیژن عرضه شده توسط بوم نظام جنگلي
پارک بر حسب تن Pc ،مالیات انتشار کربن و یا قیمت عرضه اکسیژن بر حسب واحد پول بر تن
ميباشد.
در این تحقیق برای تعیین ارزش تفریحي و حفاظتي بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر از
روش انتقال منافع استفاده شد .برای این منظور بر پایه نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه
محاسبه ارزش این کارکردها (میانگین ارزش به دست آمده در بررسيهای انجام شده در داخل
کشور) ،ارزش تفریحي و حفاظتي بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر برآورد شده است.

نتایج:
 .1ارزشگذاري کارکرد توليدي:
بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر دارای  9گونه درختان مثمر ،قابل استفاده و عرضه به بازار
شامل؛ ازگیل ،ولیك ،سیب وحشي ،گالبي وحشي و گوجه وحشي ميباشد .ارزش خالص  9نوع
میوه یاد شده در هر هکتار بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر در جدول ( )1آورده شده است.
بر پایه این جدول ،با توجه به گستره بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر ،مجموع ارزش ساالنه

 212اقتصاد کشاورزی/جلد /11شماره 1931/1

فرآوردههای غیرچوبي بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر معادل  9/9میلیون ریال (1/199
میلیارد ریال) و ارزش هر هکتار آن  1/1139میلیون ریال برآورد شده است.
جدول ( )1ارزش خالص ميوههاي جنگلی در هر هکتار بوم نظام جنگلی پارک ملی کياسر
موضوع

نوع فرآورده

شمار اصله درخت در هکتار
تولید هر اصله درخت (کیلوگرم)
تولید در هکتار (کیلوگرم)
برداشت در هکتار (کیلوگرم)
قیمت هر کیلوگرم (ریال)
ارزش ناخالص در هکتار (ریال)
هزینه هر کیلوگرم (ریال)
هزینه کل در هکتار (ریال)
ارزش خالص (ریال)

ازگیل

ولیك

سیب وحشي

گالبي وحشي

گوجه وحشي

19
9
99
1/11
81111
8111
11911
1191
1591

11
1/9
111
1/18
81111
511
11911
819
939

9
11
91
1/119
19111
199
3991
11/19
118/99

11
19
811
1/111
81111
111
11911
11
93

11
19
811
1/8
81111
5111
11911
8191
9391

منبع:یافته های تحقیق

 .2ارزشگذاري کارکرد حفاظت آب
کارکرد حفاظت آب بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر شامل ذخیره آب (آب نفوذی) ،تنظیم
آب جاری (آب غیرنفوذی) و کنترل سیل ميباشد که نتایج ارزشگذاری آنها به شرح زیر
ميباشد:
 .1.2ارزشگذاري کارکرد ذخيره آب باران

جدول ( )1میانگین بارندگي سالیانه ،میزان کل بارندگي سالیانه ،میزان نفوذپذیری آب باران و
میزان آب ذخیره شده در بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر را نشان ميدهد.
جدول ( )2ميانگين و کل بارندگی ساليانه ،ميزان نفوذپذیري و ميزان ذخيره آب
بوم نظام جنگلی پارک ملی کياسر
موضوع

میزان

میانگیم بارندگي سالیانه (میليمتر)
میزان کل بارندگي سالیانه (متر مکعب در هکتار)
میزان نفوذپذیری آب در خاک (درصد)
میزان آب ذخیره شده (متر مکعب در هکتار در سال)

911
9111
19
1939

منبع:یافته های تحقیق

بر پایه جدول ( )1میزان ذخیرهسازی آب باران توسط هر هکتار از بوم نظام جنگلي پارک ملي
کیاسر معادل 1939متر مکعب در سال ميباشد .به عبارت دیگر ،این جنگلها ميتوانند ساالنه
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معادل  1/11میلیارد متر مکعب ( 11/51میلیون متر مکعب) آب باران را وارد سفره آب
زیرزمیني نمایند .با توجه به اینکه قابلیت نفوذپذیری آب در جنگلها به طور میانگین  11برابر
اراضي کشاورزی و مرتعي ميباشد (عرب ،)1831 ،بنابراین ،هر هکتار بوم نظام جنگلي پارک
ملي کیاسر ساالنه معادل  1918/39متر مکعب آب باران را در خود ذخیره ميسازد .به بیان
دیگر ،در صورت تخریب جنگل ها و تبدیل آن به اراضي کشاورزی و مرتعي ،هر هکتار از این
اراضي تنها  31/18متر مکعب آب را ذخیره ميسازند .به استناد کمیسیون بین المللي آبیاری و
زهکشي ( )ICIDوزارت نیرو ( ،)1858ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب برابر  111111هزار
ریال بوده است .بنابراین ،بر پایه روش ارزشگذاری هزینه جایگزین ،ارزش هر هکتار بوم نظام
جنگلي پارک ملي کیاسر برای کارکرد ذخیره آب معادل 191/85میلیون ریال و ارزش کل بوم
نظام جنگلي پارک ملي کیاسر برای کارکرد ذخیره آب معادل  1181519/91میلیون ریال
( 1181/5199میلیارد ریال) برآورد شد.
 .2.2ارزشگذاري کارکرد تنظيم آب جاري

از کل حجم بارندگي ساالنه بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر 1939 ،متر مکعب در هکتار در
خاک نفوذ ميکند .بنابراین ،مابقي این مقادیر یعني  9899متر مکعب در هکتار به عنوان آب
نفوذ ناپذیر ميباشند .از این مقادیر ،درصدی تبخیر ميشود و درصدی هم به عنوان آب مورد
نیاز درختان و گیاهان علفي کف جنگل ،جذب پوشش گیاهي ميشود و بقیه به صورت جریان
سطحي در جنگل جاری ميشود .جدول ( ،)8میزان آب نفوذ ناپذیر ،درصد تبخیر ،درصد آب
مورد نی از برای پوشش گیاهي ،درصد آب سطحي و میزان آب جاری را برای بوم نظام جنگلي
پارک ملي کیاسر نشان ميدهد.
جدول ( )3ميزان آب نفوذ ناپذیر ،درصد تبخير و آب مورد استفاده پوشش گياهی،
درصد آب سطحی و ميزان آب جاري بوم نظام جنگلی پارک ملی کياسر
موضوع

میزان

میزان کل بارندگي سالیانه (متر مکعب در هکتار)
میزان آب نفوذ ناپذیر (متر مکعب در هکتار)
درصد تبخیر
در صد آب مورد استفاده پوشش گیاهي
درصد آب سطحي (جاری)
میزان آب جاری (متر مکعب در هکتار در سال)

9111
9899
11
81
18
1939

منبع:یافته های تحقیق
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بر پایه جدول ( ،)8میزان تنظیم آب سطحي (جاری) توسط هر هکتار از بوم نظام جنگلي پارک
ملي کیاسر معادل  1939متر مکعب در سال ميباشد .به عبارت دیگر ،این جنگلها ساالنه
حدود  11/51میلیون متر مکعب آب باران را به صورت آب سطحي وارد رودخانههای منطقه
ميکنند تا آب مورد نیاز برای محصوالت کشاورزی تأمین شود.
برابر محاسبات صورت گرفته ارزش هر متر مکعب آب پای سد شهید رجایي دست کم
 19395/193ریال در سال  1858ریال بوده است .بنابراین ،بر پایه روش ارزشگذاری هزینه
جایگزین ،ارزش هر هکتار بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر برای کارکرد تنظیم آب جاری
معادل  11/11میلیون ریال و ارزش کل آن  813199میلیون ریال ( 813/199میلیارد ریال)
برآورد شد.
 .3.2 .2.3ارزشگذاري کارکرد کنترل سيل

نقش بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر در کاهش شرایط سیلخیزی را ميتوان از طریق
میزان زیانهایي که در نتیجه بهره برداری غیر اصولي و یا تغییر کاربری به اشکال مختلف به
وجود ميآید به دو شکل هزینه جبران زیانهای پس از رخداد سیل و یا هزینه مهار و کنترل
سیالب ناشي از نبود شرایط مطلوب و یا بهرهبرداری بيرویه از این جنگلها برآورد کرد .جدول
( )1وضعیت رخداد سیل ،زیانهای مالي و تلفات جاني ناشي از سیلهای  1858-1838در
منطقه کیاسر را نشان ميدهد.
جدول ( )4وضعيت رخداد سيل و زیانهاي مالی و تلفات جانی در منطقه کياسر
بخش

جمع زیانهای مالي (میلیارد ریال)
1513/191

کیاسر

جمع تلفات جاني (نفر)
9

شمار سیلهای رخ داده
19

منبع:یافته های تحقیق

برای برآورد ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد کنترل سیل بوسیله بوم نظام جنگلي پارک ملي
کیاسر نیاز به میانگین ساالنه زیانهای مالي و تلفات جاني ناشي از سیل ميباشد .جدول ()9
میزان خسارات مالي و جاني طي  11سال (( )1858-1838وزارت نیرو 1858 ،الف) و میانگین
آن در منطقه کیاسر را نشان ميدهد.
جدول( )5ميزان زیانهاي مالی و تلفات جانی طی 11سال و ميانگين آن در منطقه کياسر
 11ساله

زیانهای مالي (میلیارد ریال)
میانگین ساالنه

1513/191

منبع:یافته های تحقیق

151/3191

 11ساله
9

تلفات جاني (نفر)
میانگین ساالنه
1/9
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با توجه به جدول ( ،)9ميتوان زیانهای مالي ناشي از سیل را در منطقه کیاسر ساالنه معادل
 151/31میلیارد ریال برآورد کرد .همچنین ،میانگین تلفات جاني ناشي از سیل را با توجه به
ارزش آماری حیات در ایران که معادل  1119191111ریال (کریمزادگان ،)1831 ،یا به عبارت
سادهتر بیش از  1میلیارد ریال ميباشد ،معادل  1/1میلیارد ریال در نظر گرفت .بنابراین ،کل
زیان جاني و مالي سیل در منطقه کیاسر معادل  151/11میلیارد ریال در سال برآورد شد .با
توجه به تأثیر مرتع معادل  11درصد تاثیر جنگل در کنترل سیل (یرن ،)1111 ،سهم بوم نظام
جنگلي پارک در کنترل سیل (کاهش سیلخیزی) معادل  191/31میلیارد ریال برآورد
مي شود .به بیان دیگر ،ارزش اقتصادی ساالنه هر هکتار بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر از
نظر کاهش سیلخیزی (کنترل سیل) معادل  11/11میلیون ریال تعیین ميشود .باید خاطر
نشان کرد که این رقم ،ارزش اقتصادی تأثیر وجود بوم نظام جنگلي پارک را در جلوگیری از
رخداد سیل یا کاهش سیلخیزی و یا کاهش شدت سیل و خسارات آن بیان نميکند .زیرا
مشخص نیست که در صورت نبود همین سطح پوشش جنگلي چه رویدادهای عظیم سیل در
سالهای پر باران را ميبایست تجربه ميکردیم .به طور کلي ،ميتوان عدد  11/11میلیون ریال
را به عنوان کمترین ارزش اقتصادی ساالنه هر هکتار بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر از نظر
کنترل سیل و کاهش زیانهای آن در نظر گرفت.
با توجه به برآورد ارزش اقتصادی جنبه های ذخیره آب ،تنظیم آب جاری و کنترل سیل ،ارزش
اقتصادی کارکرد حفاظت آب بوسیله هر هکتار از جنگلهای پارک معادل  111/95میلیون در
سال برآورد ميشود .جدول ( ،)1ارزش اقتصادی جنبههای ذخیره آب ،تنظیم آب جاری،
کنترل سیل و همچنین مجموع ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت آب را در سال  1858برای هر
هکتار از جنگلهای پارک نشان ميدهد.
جدول ( )6ارزش ساالنه جنبههاي ذخيره آب ،تنظيم آب جاري ،کنترل سيل و مجموع ارزش ساالنه
کارکرد حفاظت آب بوسيله جنگلهاي پارک
موضوع

ارزش هر هکتار (میلیون ریال)

ذخیره آب
تنظیم آب جاری
کنترل سیل
مجموع ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت آب

191/85
11/11
11/11
111/95

منبع:یافته های تحقیق

ارزش کل (میلیون ریال)
1181519/91
813199
191311
1111111/9
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 .3ارزشگذاري کارکرد حفاظت خاک
بنابر محاسبات انجام شده ،میانگین میزان فرسایش ساالنه خاک در اراضي تحت پوشش جنگل
و اراضي غیر جنگلي (در مناطقي که جنگل به دلیل چرای دام و یا دخالت انسان تخریب شده
است) در بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر به ترتیب معادل  9/13و  18/11تن در هکتار
ميباشد .بنابراین ،میزان کاهش فرسایش خاک توسط بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر 1/11
تن در هکتار در سال محاسبه شد .جدول ( ،)9میزان فرسایش ساالنه خاک در اراضي جنگلي و
غیر جنگلي و میزان کاهش فرسایش ساالنه خاک بوسیله بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر را
بر حسب تن در هکتار نشان ميدهد .بر پایه جدول ( ،)9میزان کاهش فرسایش ساالنه خاک
بوسیله جنگلهای پارک معادل  1/11تن در هکتار یا  1/31متر مکعب در هکتار به دست آمده
است (برای تبدیل تن در هکتار به متر مکعب در هکتار از ضریب  1/99استفاده شده است) .به
عبارت دیگر ،میزان کل کاهش فرسایش خاک بوسیله این جنگلها معادل  11991/11متر
مکعب در سال ميباشد.
جدول()7ميزان فرسایش و کاهش فرسایش ساالنه خاک در بوم نظام جنگلی پارک ملی کياسر
موضوع

میزان (تن در هکتار)

فرسایش خاک در اراضي جنگلي
فرسایش خاک در اراضي غیرجنگلي
کاهش فرسایش خاک بوسیله جنگل

9/13
18/11
1/11

منبع:یافته های تحقیق

در این تحقیق تأثیر کاهش فرسایش خاک بوسیله جنگلهای پارک در جنبههای کاهش
استفاده نکردن از زمین زراعي ،جلوگیری از افزایش رسوب و گل و الی ،کاهش رسوبگذاری
سدها و مخازن آب و حفظ حاصلخیزی خاک مورد بررسي قرار گرفت.
 .1.3کاهش استفاده نکردن از زمين زراعی

بر پایه میزان فرسایش خاک کاهشیافته بوسیله بوم نظام جنگلي پارک و متوسط ضخامت
خاک سطحي برای گیاهان ،گستره کاهش استفاده نکردن از زمین محاسبه شد .بنابر محاسبات
انجام گرفته ،گستره کاهش یافته استفاده نکردن از زمین بوسیله جنگلهای پارک معادل
 18/58هکتار در سال به دست آمد .سود اقتصادی ساالنه فعالیتهای کشاورزی (زراعي و
باغي) کیاسر در سال  1858بر پایه دادههای وزارت جهاد کشاورزی ،حدود  1391911میلیون
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ریال در هکتار بوده است (آمارنامه محصوالت کشاورزی )1858 ،که این میزان به عنوان هزینه
فرصت کاهش استفاده نکردن از زمین کشاورزی بوسیله بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر در
نظر گرفته شد .بنابراین ،ارزش میزان کاهش استفاده نکردن از زمین بوسیله این جنگلها
معادل  1/1853میلیارد ریال ( 85/31میلیون ریال) برآورد شد که با توجه به گستره بوم نظام
جنگلي پارک ملي کیاسر ،ارزش ساالنه هر هکتار از این جنگلها برای کاهش استفاده نکردن از
زمین 9511/19 ،ریال (1/111میلیون ریال) محاسبه شد.
 .2.3جلوگيري از افزایش گل و الي و رسوب

بنابر نتایج برسيهای سازمان جنگلها و مراتع کشور ،میانگین میزان کاهش گل و الی و
رسوب بوسیله جنگلها در حدود  11درصد کل فرسایش خاک کاهش یافته ميباشد (امیرنژاد،
 .)1831بنابراین ،جنگلهای پارک ساالنه حدود  11913/19متر مکعب از ایجاد گل و الی
جلوگیری ميکنند .بنابر یافتههای تحقیق امیرنژاد ( ،)1831یك کارگر ميتواند  1/1متر مکعب
گل و الی را با انتقال  11متر در هر روز کاری جمعآوری کرده و گل و الی را از جادهها،
خیابانها و حاشیه رودخانهها پاک کند .میانگین دستمزد روزانه هر کارگر در سال  1858در
منطقه معادل  811111ریال ميباشد .بنابراین ،هزینه جمعآوری یك متر مکعب از گل و الی و
رسوب معادل  119831/1191ریال در متر مکعب به دست ميآید .ارزش ساالنه این جنگلها
برای جلوگیری از افزایش گل و الی  1519/399میلیون ریال ( 1/519میلیارد ریال) برآورد
شد .به عبارت دیگر ،ارزش ساالنه هر هکتار از بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر ،در کاهش
ایجاد گل و الی و رسوب معادل  133518/19ریال ( 1/133میلیون ریال) ميباشد.
 .3.3کاهش رسوبگذاري سدها و مخازن آب

در این تحقیق هزینه ساخت سدها و مخازن آب به عنوان هزینه فرصت در تعیین ارزش کاهش
رسوبگذاری خاک بوسیله جنگلهای پارک در نظر گرفته شد .بنابر نتایج بررسيهای سازمان
جنگلها و مراتع کشور ،سهم رسوبدهي ویژه ساالنه ،از فرسایش ویژه ساالنه خاک به طور
میانگین  19درصد ميباشد (امیرنژاد .)1831 ،در نتیجه ،میزان کاهش رسوبگذاری به وسیله
این جنگلها معادل  11111/19متر مکعب در سال به دست ميآید .همچنین ،بر پایه
محاسبات وزارت نیرو ،هزینه ای هر سد بتوني به ازای هر متر مکعب حداقل  19395/193ریال
در سال  1858برآورد شده است (وزارت نیرو(1858 ،ب) .بنابراین ،ارزش اقتصادی بوم نظام
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جنگلي پارک ملي کیاسر ،در کاهش رسوبگذاری سدها و مخازن آب معادل  191/19میلیون
ریال ( 1/19119میلیارد) در سال  1858برآورد شد .به عبارت دیگر ،ارزش ساالنه هر هکتار از
جنگلهای پارک برای کاهش رسوبگذاری در سدها و مخازن آب معادل  1/119میلیون ریال
ميباشد.
 .4.3حفظ حاصلخيزي خاک

جنگلها ميتوانند بوسیله کاهش فرسایش خاک ،حاصلخیزی آن ،عنصرهای اصلي و ضروری
برای رشد گیاهان مانند نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را حفظ کنند (نجفينژاد .)1891 ،نقش
جنگلها برای حفظ مواد  P ،Nو  Kخاک به ترتیب  1/31 ،15/9و  5/9کیلوگرم در هکتار در
سال ميباشد (امیرنژاد و همکاران .)1839 ،با توجه به محاسبات صورت گرفته بوم نظام
جنگلي پارک ملي کیاسر  91111/91تن از فرسایش خاک جلوگیری ميکند که در مجموع
منجر به حفظ عناصر نیترات ،فسفات و پتاسیم نزدیك به میزان  11/11 ،599/18و151/91
کیلوگرم ميشود .ارزش کل آنها به ازای قیمت هر کیلوگرم کود ( NPK1)20-20-20موجود در
بازار در سال  91111 ،1858ریال (شرکت سهامي خدمات حمایتي کشاورزی،)1858 ،
 88951/1میلیون ریال به دست ميآید .بنابراین ،ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد حفظ
حاصلخیزی خاک بوسیله بوم نظام جنگلي منطقه ،با استفاده از روش هزینه جایگزین مواد
مغذی معادل 88951/1میلیون ریال برآورد ميشود .در نتیجه ،ارزش ساالنه هر هکتار از این
جنگلهای منطقه در حفظ حاصلخیزی خاک  9/111میلیون ریال تعیین شد.
با توجه به برآورد ارزش اقتصادی جنبههای کاهش استفاده نکردن از زمین زراعي ،جلوگیری از
افزایش رسوب و گل و الی ،کاهش رسوبگذاری سدها و مخازن آب و حفظ حاصلخیزی
خاک ،ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک بوسیله هر هکتار از جنگلهای پارک معادل
 9/918میلیون ریال در سال برآورد شد .جدول ( ،)3ارزش اقتصادی جنبههای کاهش استفاده
نکردن از زمین زراعي ،جلوگیری از افزایش گل و الی و رسوب ،کاهش رسوبگذاری سدها و
مخازن آب و حفظ حاصلخیزی خاک و همچنین مجموع ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت
خاک را در سال  1858برای هر هکتار از جنگلهای پارک نشان ميدهد.

 1در کود های 59 ،11-11-11الي  53درصد از کود شامل همان  8ماده اصلي نیترات ،فسفات و پتاسیم ميشود و مابقي
آنرا ریزمغذیها تشکیل ميدهد.

ارزشگذاری خدمات و کارکرد های222...
جدول( )8ارزش ساالنه جنبههاي مختلف حفاظت خاک و مجموع ارزش ساالنه کارکرد حفاظت خاک
بوم نظام جنگلی پارک ملی کياسر
موضوع
کاهش استفاده نکردن از زمین زراعي
جلوگیری از افزایش رسوب و گل و الی
کاهش رسوبگذاری سدها و مخازن آب
حفظ حاصلخیزی خاک
مجموع ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک

ارزش هر هکتار (میلیون ریال)
1/111
1/133
1/119
9/111
9/918

 .4ارزش اقتصادي کارکرد خاکزایی
در محاسبات مربوط به ارزش اقتصادی کارکرد خاکزایي ،به منظور تعیین میزان خاک تولید
شده ،زمان الزم برای تشکیل یك سانتيمتر خاک  111سال و ضریب  111درصد برای تبدیل
به مناطق تحت پوشش جنگلي در نظر گرفته ميشود (عباسي .)1831 ،بنابراین برای بوم نظام
جنگلي پارک ملي کیاسر که  1191/11هکتار وسعت دارد ،حجم خاک تولید شده به صورت
زیر محاسبه شد :تن 1191/11× %111 =1191/11وسعت اراضي جنگل
محاسبات مربوط به حجم و وزن خاک تولید شده در هر سال برای بوم نظام جنگلي پارک ملي
کیاسر به صورت زیر ميباشد:
متر مکعب خاک تولید شده در  111سال 1191/11×11111×1/11 =119111
 119111÷111 =1191/11که حدود  1191/11متر مکعب خاک در یك سال تولید شده است.
برای محاسبه حجم خاک بر حسب تن از وزن مخصوص خاک منطقه استفاده شد .متوسط وزن
مخصوص خاکهای منطقه ( 1/1گرم بر سانتیمتر مکعب) ميباشد .بر این پایه 3119/111
تن خاک در یك سال در جنگل تولید شده است .حال به منظور تعیین ارزش اقتصادی کارکرد
خاکزایي ميتوان از روش هزینه جایگزیني مواد مغذی استفاده کرد .با توجه به اینکه میزان
عنصرهای مورد نیاز گیاه و موجود به درصد خاکهای جنگلي برای عنصرهای نیتروژن ،فسفر
و پتاسیم به ترتیب  1/31 ،15/9و  5/9کیلوگرم در هکتار در سال ميباشد و قیمت بازاری هر
کیلوگرم کود  NPKموجود در بازار 91111 ،ریال است ،ارزش کارکرد خاکزائي بوم نظام 
جنگلي پارک ملي کیاسر  9853/9819میلیون ریال برآورد شده است .ارزش خاکزایي بوم
نظام  جنگلي پارک ملي کیاسر در جدول ( )5ارائه شده است.
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جدول( )9ارزش اقتصادي ساالنه کارکرد خاکزایی جنگلهاي پارک
میزان تقریبي خاک
تولید شده برحسب تن
3119/111

کل ارزش اقتصادی
(میلیارد ریال)
9/8539

ارزش به ازاء هر هکتار
(میلیون ریال)
1/31

منبع:یافته های تحقیق

 .5ارزشگذاري کارکرد تنظيم گاز (جذب کربن و عرضه اکسيژن)
نتایج ارزشگذاری کارکرد تنظیم گاز بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر شامل جذب دی اکسید
کربن و عرضه اکسیژن به شرح زیر ميباشد.
.1.5تعيين ارزش جذب دياکسيد کربن

بر پایه فرمول فتوسنتز و تنفس ،بوم نظام جنگل  111گرم  Co2را برای تولید  111گرم ماده
خشك جذب ميکند .به عبارت دیگر 1/18 ،گرم  Co2و  1/1گرم اکسیژن برای تشکیل یك
گرم ماده خشك الزم است .بنابراین ،در آغاز میزان ساالنه رشد ماده خشك جنگلهای پارک
محاسبه شد .اگر متوسط رشد ساالنه جنگلهای پارک را  1/11متر مکعب در هکتار در نظر
بگیریم (یخکشي ،)1831 ،مجموع رشد ساالنه جنگلهای پارک با توجه به گستره 1191/11
هکتاری آن 19813/31 ،متر مکعب خواهد شد .از آنجا که در محاسبه حجم سرپای گونههای
جنگلي پارک شاخ و برگها و تنهای درختاني که قطر برابر سینه آنها کمتر از  11/9سانتيمتر
باشد ،در نظر گرفته نميشود ،باید به رقم باال ،دست کم  81درصد ( 9111/11متر مکعب)
اضافه کرد (حسني و همکاران ،)1898 ،که در این صورت مجموع رشد ساالنه جنگلهای پارک
به  11998/11متر مکعب ميرسد .بنابراین ،با توجه به اینکه میانگین وزن مخصوص گونههای
جنگلي پارک  1/19تن بر متر مکعب ميباشد ،میزان رشد ماده خشك جنگلهای پارک
 11195/99تن در سال محاسبه شد.
برای محاسبه توان جذب  Co2توسط جنگلهای پارک باید کل کربن ذخیره شدده ( )Cتوسدط
بوم نظام جنگلي پارک را برآورد کرد .میزان  Cاز رابطه  C= C1+ C2+ C3+ C4بدست ميآیدد:
که در آن  C3 ،C2 ،C1و  C4به ترتیب کربن ذخیره شده در اندامهای هوائي ،کربن ذخیره شدده
در اندامهای زیر زمیني ،کربن ذخیره شده در الشبرگ و علوفده سدطح جنگدل و کدربن ذخیدره
شده در خاک (تا عمق  81سانتيمتری) ميباشد.
با توجه به جذب  1/18تن  Co2هنگام تشکیل یك تن ماده خشك ،مجموع جذب  Co2بوسیله
اندامهای هوائي ( )C1رویشگاه جنگلي پارک که از ضرب  11195/99تن ماده خشك اندامهای
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هوائي در  1/18تن  Co2به دست ميآید 18359/85 ،تن  Co2در سال ميباشد .برای محاسبه
 ،C2نیاز به محاسبه میزان زیست تودهی زیر زمیني ميباشد که این میزان را به طور معمول
حدود یك پنجم زیست تودهی هوائي در نظر ميگیرند (فائو .)1111 ،بنابراین ،میزان  C2معادل
 1995/199تن  Co2به دست ميآید .برای محاسبه  ،C3با توجه به نبود آمار ،رقم پنج درصد
 C1یعني  1151/91تن  Co2در نظر گرفته ميشود (مك دیکن .)1559 ،در نهایت ،برای
محاسبه رشد ساالنه کربن ذخیره شده در خاک ( )C4از گزارشهای سازمان خواربار کشاورزی
جهاني (فائو )1111 ،و هارگرس و همکاران ( )1118استفاده شده است که برای خاک
جنگل های هیرکاني یك تن در هکتار در نظر گرفته شده است .یك تن کربن در هکتار معادل
 8/19تن ( Co2نسبت وزني کربن به دی اکسید کربن  11به  11است) ميباشد .بنابراین،
میزان  C4برابر  39151/19تن  Co2خواهد شد .بدین ترتیب ،میزان ساالنه جذب  Co2توسط
جنگلهای پارک ( 119919/8 ،)C4+ C3+ C2+ C1تن در سال (حدود  19میلیون تن) برآورد
ميشود .بعبارت دیگر ،هر هکتار از عرصهی  1191/11هکتاری جنگلهای پارک 19/11 ،تن
 Co2در سال ( 1/31تن کربن) جذب ميکند .توان ساالنه جنگلهای پارک در جذب  Co2و
کربن در جدول ( )11ارائه شده است .بر پایه این جدول ،هر هکتار از جنگلهای پارک ميتواند
 19/11تن  Co2از هوا جذب نماید که این میزان معادل  1/31تن کربن ميباشد.
جدول ( )11توان ساالنه جنگلهاي پارک در جذب  Co2و کربن
گستره

جذب کربن (تن)

جذب ( Co2تن)

هکتار

در هکتار

مجموع

در هکتار

مجموع

1191/11

19/11

119919/8

1/31

81113/93

منبع:یافته های تحقیق

در این تحقیق به منظور تعیین ارزش کارکرد ترسیب کربن پس از تعیین میزان تثبیت کربن،
از سه روش شامل الف) پایگاه اطالعاتي ارزش خدمات بوم نظام ب) اطالعات ترازنامه انرژی
وزارت نیرو و ج) اطالعات مجمع بین المللي تغییرات آب و هوا استفاده شد.
الف :پایگاه اطالعاتی ارزش خدمات بوم نظام
برای برآورد ارزش اقتصادی تثبیت کربن ،از پایگاه اطالعاتي ارزشگذاری اقتصادی بدوم نظدام و
تنوع زیستي استفاده شده است .بدرای بدرآورد ارزش کدارکرد ترسدیب کدربن در ایدن بخدش از
هزینههای سایهای تثبیت کربن استفاده شد .در این تحقیدق بده منظدور تعیدین ارزش کدارکرد
ترسیب کربن با استناد به نتیجه بررسي یگانه ( ،)1851رقم  19/8دالر بر تن بده عندوان ارزش
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سایهای کربن برای سال  1858مد نظر قرار گرفته و بر پایه آن ،ارزش کارکرد بوم نظام جنگلدي
منطقه در ترسیب کربن محاسبه شد.
ارزش سایه ای جذب کربن توسط بوم نظام های جنگلي پارک ملدي کیاسدر برابدر بدا 311818
دالر در سال و با تبدیل آن بر پایه ندرخ برابدری ارز (ندرخ برابدری دالر مرجدع آمریکدا در سدال
( )1858بانك مرکزی ،)1858 ،برابر با  11911/19میلیون ریال ( 11/91میلیدارد) در سدال بده
دست آمد و همچنین ارزش هر هکتار از این جنگدل بدرای کدارکرد ترسدیب کدربن برابدر بدا 1
میلیون ریال برآورد شد.
ب( اطالعات ترازنامه انرژي وزارت نيرو:
بنابر ترازنامه انرژی منتشره از سوی وزارت نیرو در سال  ،1858میزان هزینههای اجتماعي ناشي
از انتشار هر تن گاز  Co2در سال برابر  111819/91ریال در سال ميباشد که با توجه به
تثبیت 1/31تني کربن در منطقه مورد بررسي ،ارزش اقتصادی تثبیت کربن معادل 1/33
میلیون ریال در هکتار برآورد ميشود .همچنین با توجه به گستره  1191/11هکتاری منطقه،
ارزش اقتصادی تثبیت کربن در کل اراضي منطقه معادل  15/11میلیارد ریال قابل برآورد خواهد
بود.
ج( اطالعات مجمع بين المللی تغييرات آب و هوا:
به استناد گزارشهای مجمع بین المللي تغییرات آب و هوایي ،هزینه تثبیت هر تن دی اکسید
کربن برابر 91/91دالر در سال  1111بوده است که با توجه به میانگین نرخ دالر آمریکا در سال
 88111( 1858ریال) این هزینه معادل  1/19میلیون ریال خواهد بود .بنابراین با توجه جذب
 19/11تني دی اکسید کربن (هر تن کربن معادل  8/19تن دی اکسید کربن است) در هر هکتار
بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر ،ارزش تثبیت کربن در هر هکتار معادل  18/81میلیون ریال
قابل برآورد است .همچنین ارزش این کارکرد در کل بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر برابر با
 133/58میلیارد ریال برآورد شد.
با توجه به اختالفهای موجود در برآورد ارزش کارکرد تثبیت کربن در بوم نظام جنگلي پارک
ملي کیاسر ،استفاده از روش هزینههای اجتماعي انتشار گاز  Co2ارائه شده از سوی وزارت نیرو
(که به طور مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابي شده است) به دلیل استناد به
اطالعات معتبر ،به روز و بومي بودن ،به عنوان روش برتر انتخاب شده است.
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 .6تعيين ارزش توليد اکسيژن
بنابر رابطه نور ساخت (فتوسنتز) و تنفس ،بوم نظام جنگل با تولید  111گرم ماده خشك،
ميتواند معادل  158گرم اکسیژن آزاد سازد .به عبارت دیگر 1/1 ،تن اکسیژن هنگامي که یك
تن ماده خشك تشکیل ميشود ،آزاد ميگردد .بنابراین ،اکسیژن عرضه شده بوم نظام جنگلي
پارک ملي کیاسر ،با توجه به میزان ساالنه  11195/99تن ماده خشك این جنگلها ،معادل
 19951/9تن در سال برآورد شد .بنابراین با توجه به گستره این جنگلها ،هر هکتار بوم نظام
جنگلي منطقه ،ميتواند ساالنه  1/18تن اکسیژن آزاد سازد .با توجه به اینکه  1/9تن اکسیژن
ميتواند نیاز ساالنه  11نفر را تأمین کند (زماالچیکوف و همکاران ،)1111 ،هر هکتار پوشش
جنگلي پارک ساالنه نیاز اکسیژن  11/91نفر را تأمین ميکند .به عبارت دیگر ،اکسیژن آزاد
شده بوسیله جنگلهای پارک ساالنه اکسیژن  91811/93نفر را تأمین ميکنند .جدول ()11
توان ساالنه جنگلهای پارک در تولید اکسیژن را نشان ميدهد.
جدول ()11توان ساالنه جنگلهاي پارک در آزادسازي اکسيژن
گسنره

معادل نیاز انسان (نفر در سال)

عرضه اکسیژن (تن)

(هکتار)

در هکتار

مجموع

در هکتار

مجموع

1518851/1

1/18

19951/9

11/91

91811/93

منبع:یافته های تحقیق

هزینه تولید هر تن اکسیژن در واحدهای تولیدی اکسیژن صنعتي و پزشکي در سال  ،1858به
طور متوسط  911هزار ریال بوده است (بينام(1858 ،ب) .بنابراین ،با توجه به آزادسازی ساالنه
 1/18تن اکسیژن بوسیله بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر ،ارزش هر هکتار از این جنگلهای
برای تولید و آزادسازی اکسیژن بر پایه رابطه  ،3معادل  1819111ریال ( 1/81میلیون ریال) و
ارزش کل آن  3991/91میلیون ریال ( 3/991میلیارد ریال) در سال  1858برآورد شده است.
جدول ( ،)11مجموع ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم گازها توسط بوم نظام جنگلي پارک ملي
کیاسر را در سال  1858برای هر هکتار از جنگلهای پارک نشان ميدهد.
جدول ( )12برآورد ارزش کارکرد تنظيم گازها توسط بوم نظام جنگلی پارک ملی کياسر
کارکرد

ارزش کارکرد در واحد سطح
(میلیون ریال در هکتار در سال)

ارزش کل کارکرد
(میلیون ریال در سال)

ارزش تولید اکسیژن (میلیون ریال)
ارزش ترسیب کربن (میلیون ریال)
جمع

1/81
18/81
11/11

3991/91
133581
159911/9

منبع:یافته هاي تحقيق
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.6ارزشگذاري کارکرد تفریحی و حفاظتی بوم نظام جنگلی پارک ملی کياسر
با توجه به نرخ بهره  11درصد ارزش ریالي کارکرد تفریحي هر هکتار بوم نظام جنگلي پارک
ملي کیاسر در سال 1/11 ،1858میلیارد ریال ( 11میلیون ریال) به دست آمد که بدین صورت
ارزش ریالي کارکرد تفریحي بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر با این میانگین 188/819
میلیارد ریال ( 188191/11میلیون ریال) برآورد شد.
جدول ( )13نتيجه برآورد ارزشهاي کارکرد تفریحی بوم نظام جنگلی
مکان

مطالعه

تفریحي
ارزش (میلیارد در هکتار)

امیرنژاد1831 ،
صالح و موالیي1831 ،
منفرد و همکاران1835 ،
سازمان حفاظت محیط زیست1851 ،

پارک جنگلي سیسنگان
ارسباران
پارک جنگلي تنگه مینودشت
پارک ملي گلستان

ميانگين ارزش به دست آمده

تفریحي
ارزش حال
(میلیارد در هکتار)

1/111
1/11
1/111
1/111

1/11
1/11
1/11
1/11

1/117

1/12

منبع:یافته هاي تحقيق

با توجه به نرخ بهره  11درصد ارزش ریالي کارکرد حفاظتي هر هکتار بوم نظام جنگلي در سال
 1/111 ،1858میلیارد ریال یا  1میلیون ریال به دست آمد که بدین صورت ارزش ریالي
کارکرد حفاظتي بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر با این میانگین  11میلیارد ریال (11111
میلیون ریال) محاسبه شد.
جدول ( )14مطالعات ارزش کارکرد حفاظتی بوم نظام جنگلی
مطالعه

امیرنژاد1831 ،
امیرنژاد1839 ،
صالح و موالیي1831 ،
منبع:یافته هاي تحقيق

حفاظتي

حفاظتي

مکان

ارزش
(میلیارد در هکتار)

ارزش حال
(میلیارد در هکتار)

پارک جنگلي سیسنگان
پارک ملي گلستان
ارسباران

1/111
1/111
1/111

1/119
1/111
1/11

ميانگين ارزش بدست آمده

1/112

1/116

ارزشگذاری خدمات و کارکرد های291...

ارزش کل اقتصادي بوم نظام جنگلی پارک ملی کياسر
جدول ( )19نتایج برآورد ارزش اقتصادی کل بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر را به تفکیك
هر یك از کارکردها نشان ميدهد .با توجه به جدول باال ،کارکرد حفاظت آب بیشترین درصد
ارزش اقتصادی کل را در بین دیگر کارکردها به خود اختصاص داده است ( 99/51درصد) و
دارای ارزشي بالغ بر  1111میلیارد ریال در سال ميباشد .بعد از آن کارکرد تنظیم گاز حدود
 18/51درصد از ارزش اقتصادی کل بوم نظام را به خود اختصاص داده است .کارکردهای
خاکزایي و تولیدی کمترین درصد از ارزش کل را به خود اختصاص دادهاند .بنابر نتایج جدول
 19ارزش کل بوم نظامهای جنگلي پارک ملي کیاسر برابر با  1181/11میلیارد ریال در سال
 1858برآورد شد .ارزش هر هکتار از بوم نظام جنگل منطقه به طور میانگین معادل 811
میلیون ریال در سال ميباشد.
جدول()15برآورد ارزش کل اقتصادي هر یك از خدمات و کارکردهاي
بوم نظام جنگلی پارک ملی کياسر
بوم نظام جنگل
کارکردها

حفاظت آب

خدمات

ارزش کل
(میلیون ریال)

ارزش کل
(میلیارد ریال)

ارزش هر هکتار
(میلیون ریال)

درصد هر یك
از خدمات

ذخیره آب باران

1181519/91

1181/5199

191/85

98/81

تنطیم آب جاری

813199

813/199

11/1

11/11

کنترل سیل

191311

191/31

11/11

3/11

1111111/9

1111/1119

111/95

99/51

مجموع

حفاطت
خاک

کاهش استفاده نکردن از زمین

85/31

1/1853

1/111

1/111

جلوگیری از افزایش گل و الی

1519/399

1/51939

1/133

1/11

کاهش رسوبگذاری

191/19

1/19119

1/119

1/118

حفظ حاصلخیزی خاک

88951/1

88/9511

9/111

1/93

81/181119

9/918

1/91

مجموع
تنظیم گاز

81181/119

عرضه اکسیژن

3391/91

3/9919

1/81

1/11

ترسیب کربن

133581

133/58

18/81

18/99

159911/9

159/9119

11/11

18/51

مجموع
خاکزایي

خاکزایي

تولیدی

فرآورده غیر چوبي

حفاظتي

حفاظتي

تفریحي

9853/981

9/8539

1/31

1/19

9/9

1/199

1/1139

1/11111

11111

11

1

1/33

تفریح و توریسم (گردشگری)

188191/1

188/19

11

1/11

مجموع ارزش اقتصادی

1181111

1181/11

811

111

منبع:یافته هاي تحقيق
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بحث و نتيجهگيري:
یکي از عوامل مهم به منظور قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار و حفاظت بوم نظام های طبیعي
به ویژه بوم نظامهای جنگلي ،توجه به اهمیت و ارزش این منابع ميباشد (لي و همکاران،
 .)1111جنگلها افزون بر تولید چوب ،ارزشهای تجاری زیادی از لحاظ فرآوردههای غیرچوبي
مانند گیاهان و میوههای خوراکي ،قارچها ،گیاهان داروئي و غیره ارائه ميکنند .در این بررسي
مجموع ارزش اقتصادی ساالنه فرآوردههای غیرچوبي بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر (ارزش
کارکرد تولیدی) حدود  1/199میلیارد ریال و ارزش اقتصادی ساالنه هر هکتار آنها در تولید
فرآوردههای غیرچوبي  1/1139میلیون ریال به دست آمده است .بر پایه میانگین نرخ دالر در
سال  88111( 1858ریال) ،ارزش فرآوردههای غیرچوبي بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر
معادل  191/91دالر در سال محاسبه شده است .ون بیکوینگ و همکاران ( )1118ارزش این
فرآورده را در جنگل ملي  Leuserدر سوماترای اندونزی حدود  189دالر و نینِن و اینو ()1118
برای جنگلهای جهان حدود  118دالر تعیین کردند که با نتایج این بررسي تا حدودی
همخواني دارد .همان طوری که مشاهده ميشود ارزش فرآوردههای غیرچوبي برای جنگلهای
مختلف جهان ،تا حدودی متفاوت برآورد شده است که این اختالف ميتواند ناشي از کیفیت
بررسيهای انجام شده و میزان برداشت این فرآوردهها در نقاط مختلف جهان باشد.
یکي از شناخته شدهترین خدمات بوم نظام های طبیعي ،عرضه آب همراه با خدمت تنظیمي
مربوط به رژیمهای آبي ميباشد .در این تحقیق ،بر پایه محاسبات انجام شده ،ارزش هر هکتار
از بوم نظام جنگلي منطقه برای جنبههای ذخیره آب و تنظیم آب جاری به ترتیب معادل
 191/85و  11/1میلیون ریال ميباشد (جدول  .)1این نتایج در راستای نتایج بررسيهای
کاستانزا و همکاران ( )1111در جنگلهای تروپیکال جهان ( 151میلیون ریال در هکتار) و بایو
و همکاران ( )1111در جنگلهای چین ( 191میلیون ریال در هکتار) ميباشد .از جمله
کارکردهای مهم دیگر بوم نظامهای جنگلي ارائه خدمات مرتبط با کارکردهای تنظیمي مانند
حفظ ،جذب ،انباشت و آزادسازی آب است .بنابر نتایج این تحقیق ،ارزش اقتصادی ساالنه هر
هکتار بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر از نظر کاهش سیلخیزی (کنترل سیل) معادل
 11/11میلیون ریال تعیین شد .این نتایج در راستای نتایج بررسي الیت و همکاران (،)1111
در بوم نظام جنگلي مریلند ميباشد .آنان ارزش هر هکتار جنگل مریلند را برای کارکرد کنترل
سیل  19میلیون ریال برآورد کردند .به طور کلي ،با توجه به برآورد ارزش اقتصادی جنبههای
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ذخیره آب ،تنظیم آب جاری و کنترل سیل ،ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت آب بوسیله هر
هکتار از بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر معادل  111/95میلیارد ریال در سال برآورد شده
است .نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسيهای شرکت مهندسان جامع ()1831
برای کارکرد حفاظت آب در پارک ملي کویر ( 111/11میلیارد ریال) همسان بوده است.
در این تحقیق ارزش اقتصادی جنبههای کارکرد حفاظت خاک بوم نظام جنگلي پارک ملي
کیاسر بر پایه روش ارزشگذاری هزینه جلوگیری از زیان و روش هزینه جایگزین برآورد شده
است .با توجه به گستره بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر ،ارزش ساالنه هر هکتار از این
جنگلها برای کاهش استفاده نکردن از زمین 9511/19 ،ریال برآورد شد که با نتایج بررسي
امیرنژاد ( )1831همخواني ندارد .نداشتن این همخواني به گستره زیاد جنگلهای شمال بر
ميگردد.
بنابر نتایج این تحقیق ،ارزش ساالنه هر هکتار از بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر در کاهش
ایجاد گل و الی و رسوب معادل  133518/19ریال ميباشد که با نتایج بررسيهای
زی و همکاران ( )1111همخواني دارد .همچنین میزان کاهش رسوبگذاری بوسیله بوم نظام
جنگلي پارک ملي کیاسر در سدها و مخازن آب معادل  11111/19متر مکعب در سال بدست
آمده که دارای ارزشي معادل  191/19میلیون ریال در سال ميباشد .بنابراین ،ارزش ساالنه هر
هکتار از بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر برای کاهش رسوبگذاری در سدها و مخازن آب
معادل  11911/88ریال محاسبه شد (جدول  .)3چنانچه نتایج بررسيهای امیرنژاد ( )1831در
جنگلهای شمال و کاستانزا و همکاران ( )1559در جنگلهای جهان و جنگلهای گرمسیری
جهان نیز همسان با نتایج این تحقیق ميباشد.
یکي از کارکردهای مهم بوم نظامهای طبیعي ،حفظ خاکهای حاصلخیزی به ویژه در مناطق پر
شیب کوهستاني ميباشد که با بروز هر اختاللي در آن ،از سطح زمین جدا شده و به از دست
رفتن توان طبیعي اراضي از جهت میزباني گیاهان گوناگون ،خواهد انجامید .بنابراین ،نقش
جنگلهای پارک ملي کیاسر در حفظ  P ،Nو  Kبرای حفظ حاصلخیزی خاک ساالنه بترتیب
 11/11 ،599/18و 151/91کیلوگرم بدست آمده است .ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد حفظ
حاصلخیزی خاک بوسیله بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر با استفاده از روش هزینه
جایگزین مواد مغذی معادل  88951/1میلیون ریال برآورد شد .در نتیجه ،ارزش ساالنه هر
هکتار از این جنگلها در حفظ حاصلخیزی خاک  9/111میلیون ریال تعیین شد .به طور کلي
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با توجه به برآورد ارزش اقتصادی جنبههای کاهش استفاده نکردن از زمین زراعي ،جلوگیری از
افزایش رسوب ،گل و الی ،کاهش رسوبگذاری سدها و مخازن آب و حفظ حاصلخیزی خاک،
ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک بوسیله هر هکتار از بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر
معادل  991811ریال در سال برآورد شد (جدول  .)3به عبارت دیگر ارزش حفاظت خاک
توسط بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر معادل  81/18میلیارد ریال محاسبه شد .امیرنژاد
( )1831ارزش کارکرد حفاظت خاک هر هکتار از جنگل شمال را  111983/3ریال برآورد کرد
که با تحقیق اخیر تا حدودی همخواني دارد.
میزان تقریبي خاک تولید شده بوسیله بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر معادل 3119/111
تن در سال تعیین شده که این میزان معادل  1/11هکتار زمین حاصلخیز ميباشد .بنابر نتایج
جدول  5مجموع ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد خاکزائي این جنگلها  9/85میلیارد ریال
برآورد شده که برای هر هکتار از بوم نظام جنگلي پارک ،ارزش این کارکرد  315133ریال به
دست ميآید .نتایج بررسيهای کاستانزا و همکاران ( )1111نیز همسان با نتایج این تحقیق
بوده است.
میزان ساالنه جذب  Co2توسط بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر حدود 119919/8تن برآورد
شده است که معادل  19/11تن جذب  Co2برای هر هکتار در سال ميباشد (جدول  .)11با
توجه به اختالفهای موجود در برآورد ارزش کارکرد تثبیت کربن در بوم نظام جنگلي پارک ملي
کیاسر توسط روشهای یاد شده ،استفاده از روش هزینههای اجتماعي انتشار گاز  CO2ارائه شده
از سوی وزارت نیرو (که به طور مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابي شده است) به
دلیل استناد به اطالعات معتبر ،به روز و بومي بودن ،به عنوان روش برتر انتخاب شده است .به
استناد گزارشهای مجمع بین المللي تغییرات آب و هوایي ،با توجه به جذب  19/11تني دی
اکسید کربن در هر هکتار از بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر ،ارزش تثبیت کربن در هر هکتار
معادل  18/15میلیون ریال قابل برآورد است .همچنین ارزش این کارکرد در کل بوم نظام
جنگلي پارک ملي کیاسر برابر با  133/33میلیارد ریال برآورد ميشود .سازمان حفاظت محیط
زیست ( )1851در پارک ملي گلستان ،ارزش تثبیت کربن را  115/188میلیارد ریال برآورد
کرد که با نتایج تحقیق اخیر همخواني دارد .سازمان حفاظت محیط زیست ( )1851در پارک
ملي الر نیز روشهای پایگاه اطالعاتي ارزش خدمات بوم نظام ،اطالعات ترازنامه انرژی وزارت
نیرو و اطالعات مجمع بین المللي تغییرات آب و هوا به منظور ارزشگذاری تثبیت کربن مورد
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استفاده قرار دادند آنها نیز در بررسي خود به این نتیجه رسیدند که روش اطالعات مجمع بین
المللي تغییرات آب و هوا نسبت به دیگر روشها به دلیل استناد به اطالعات معتبر و به روز و
بومي بودن ،روش مناسبتری در برآورد ارزش تثبیت کربن ميباشد.
ارزش هر هکتار بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر برای تولید و آزادسازی اکسیژن معادل
 1819111ریال ( 1/81میلیون ریال) در سال  1858برآورد شده است .بنابر نتایج جدول ،11
بر پایه ارزشگذاری جذب  Co2و آزادسازی اکسیژن ،ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم گاز بوسیله
بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر معادل  159/91میلیارد ریال و ارزش هر هکتار 11/11
میلیون ریال در سال  1858برآورد ميشود .زی و همکاران ( )1111نیز در بررسيهای خود
ارزش کارکرد تنظیم گاز در هر هکتار از جنگلهای مرکزی چین 11/11 ،میلیون ریال برآورد
کردند که مشابه نتایج تحقیق ما بوده است .اما صالح و موالیي ( )1831ارزش اقتصادی کارکرد
تنظیم گاز بوسیله بوم نظام جنگلي ارسباران را حدود  899/91میلیارد ریال برآورد کردند که
نتایج این تحقیق کمتر از آن ميباشد .که دالیل اصلي تفاوت در نتایج روش ارزشگذاری ،نوع
جنگلها و وزن مخصوص چوب درختان آن ميباشد.
در این بررسي با توجه به نرخ بهره  11درصد ارزش تفریحي و حفاظتي هر هکتار بوم نظام
جنگلي پارک ملي کیاسر به ترتیب معادل  11و  11میلیون ریال محاسبه شد که تا حدودی با
نتایج به دست آمده در بررسيهای سازمان حفاظت محیط زیست ( )1851در پارک ملي
گلستان و لي و هان ( )1111در پنج پارک ملي کره جنوبي و کیبیوزسکي و همکاران ()1118
در بوم نظام جنگلي بوتان و پاالمو و همکاران ( )1111در پارک ملي  Donanaهمخواني دارد.
نتایج ارزشگذاری کاکردها و خدمات بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر در سال  1858نشان
داد ارزش اقتصادی کل بوم نظام جنگلي این پارک 1181/11 ،میلیارد ریال بوده و ارزش هر
هکتار از آن 811 ،میلیون ریال بوده است (جدول .)19 ،نکته شایان یادآوری در مورد هر یك از
اجزای تشکیلدهنده ارزش کل بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر این است که  99/51درصد
ارزش بوم نظام جنگلي پارک ،به کارکرد حفاظت آب مربوط ميشود .پس از آن کارکرد تنظیم
گاز حدود  18/51درصد از ارزش اقتصادی کل بوم نظام را به خود اختصاص داده است .نتایج
برآورد ارزش اقتصادی کارکردهای بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر نشان داد ،کارکرد
حفاظت آب و تنظیم گاز بیشترین درصد ارزش اقتصادی کل را در بین سایر کارکردها به خود
اختصاص دادهاند و کارکردهای خاکزایي و تولیدی کمترین درصد از ارزش کل اقتصادی بوم
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نظام جنگلي پارک ملي کیاسر را کسب کردند .لذا با توجه به نقش با اهمیت این بوم نظام
طبیعي در عملکردهای زیست محیطي ،پیشنهاد ميشود برای استفاده از این خدمات ،از
تخریب بوم نظام جنگلي جلوگیری شده و احیای آنها هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد و
همه ساله نقش این کارکردها در برنامهریزیها ،سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در نظر گرفته
شود .همچنین بنابر نتایج بررسي ،ارزش کل کارکردهای بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر
معادل  1181/11میلیارد ریال بدست آمده است .لذا پیشنهاد ميشود در تهیه حسابهای ملي
به ویژه در استان مازندران ،ارزش و نقش واقعي بوم نظام جنگلي پارک ملي کیاسر ،با توجه به
کارکردها و خدمات مختلف ارائه شده توسط این منبع تجدیدشونده مشخص گردد .همچنین با
توجه به ماده  95برنامه چهارم و  181برنامه پنجم توسعه کشور به بانك مرکزی و دیگر
دستگاههایي که در تنظیم و تهیه  GDPو  GNPتالش ميکنند پیشنهاد ميشود حساب
اقماری برای ارزشهای غیر بازاری بوم نظامهای پارکهای ملي ایجاد کنند و همه ساله نقش
این خدمات را در برنامهریزی کالن و ارائه بودجه برای حفاظت این پارکها در نظر گیرند.

منابع
آمارنامه محصوالت کشاورزی )1858( .اداره کل آمار و اطالعات ،معاونت برنامهریزی و بودجه،
وزارت جهاد کشاورزی.
امیرنژاد ،ح .و عطایي سلوط ،ک )1851( .ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطي ،نشر آوای
مسیح 181 .ص.
امیرنژاد ،ح )1839( .برآورد ارزش حفاظتي پارک ملي گلستان با استفاده از تمایل به پرداخت
افراد ،نشریه اقتصاد کشاورزی.133-199 :8 ،
امیرنژاد ،ح )1831( .تعیین ارزش کل اقتصادی بوم نظام جنگلهای شمال ایران با تاکید بر
ارزشگذاری زیست محیطي -اکولوژیکي و ارزشهای حفاظتي .رساله دکتری دانشکده
کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 189 .ص.
امیرنژاد ،ح .خلیلیان ،ص .و عصاره ،ح )1839( .تعیین ارزشهای حفاظتي و تفرجي پارک
جنگلي سیسنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد .مجله پژوهش و سازندگي:91 .
.11-19
بانك مرکزی جمهوری اسالمي ایران )1858( .میانگین نرخ رسمي ارز در سال .1858

ارزشگذاری خدمات و کارکرد های292...

بينام( )1851( .الف) گزارش طرح تفصیلي پارک ملي کیاسر (مطالعات و تهیه طرح تفصیلي
پارک ملي شاهدژ در استان مازندران) ،سازمان حفاظت محیط زیست کشور119 .ص.
بينام( )1831( .ب) متوسط هزینه تولید اکسیژن صنعتي و پزشکي .شرکت اراک.
جالیری ،م )1831( .بررسي اثر منابع طبیعي تجدید شونده بر تولید ناخالص ملي ،پایاننامه
کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
حسني ،م .رستمي ،ا و تجلي ،پ )1898( .بررسي پهنای دوایر سالیانه در کندههای درختان
راش و بلوط بلندمازو و رابطه آن با شاخصهای برداشت (قطر و سن) در جنگلهای نکا.
پایاننامه کارشناسي جنگلداری ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دانشکده منابع طبیعي چالوس.
131ص.
سازمان حفاظت محیط زیست کشور )1851( .ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستي -پارک
ملي بمو ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری 119 .ص.
سازمان حفاظت محیط زیست کشور )1851( .ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستي -پارک
ملي گلستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان 898 .ص.
سازمان حفاظت محیط زیست کشور )1851( .ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستي -پارک
ملي الر ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری 91.ص.
سند جمهوری اسالمي ایران )1838( .الیحه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمي ایران،
انتشارات معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور11 .ص.
سند جمهوری اسالمي ایران )1833( .الیحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران
( ،)1858-1835انتشارات معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور 381 .ص.
شرکت سهامي خدمات حمایتي کشاورزی )1858( .قیمت انواع کودهای شیمیایي ،دفتر طرح و
برنامه.
شرکت مهندسین جامع ایران )1831( .ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطي پارک ملي
کویر ،مجموعه مقاالت همایش طرح ملي ارزش اقتصادی منابع ،سازمان حفاظت محیط
زیست 11 .ص.
صالح ا ،م .و موالیي م )1831( .ارزش اقتصادی حوزه کلیبرجای -ارسباران ،مجموعه مقاالت
همایش طرح ملي ارزش اقتصادی منابع ،سازمان حفاظت محیط زیست.11-1 .

 292اقتصاد کشاورزی/جلد /11شماره 1931/1

عرب خ )1831( .بررسي رسوبدهي حوضههای آبخیز .گزارش نهایي طرح تحقیقاتي ،مرکز
تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری.
فائو )1111( .کشاورزی در جهان ،به سوی( 1119-1181ترجمه هومن فتحي) .انتشارات
مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی 191 .ص.
کریمزادگان ،ح )1831( .مباني اقتصاد محیط زیست .چاپ اول ،انتشارات نقش مهر ،تهران.
 199ص.
مشایخي ،ع .فرهنگي ،ع .مؤمني ،م .و علیدوستي س )1831( .بررسي عوامل کلیدی مؤثر بر
کاربرد فناوری اطالعات در سازمانهای دولتي ایران :کاربرد روش دلفي.181-151 .
منفرد ،ه .معیری ،ه .دریجاني ،ع .و حیدری ،ح .)1835( .برآورد ارزش تفرجي پارک جنگلي
النگدره با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط .پایاننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده
جنگلداری و فناوری چوب گرگان159 .ص.
نجفينژاد ،ع )1891( .مطالعه مقدماتي فرسایش خاک .پژوهش و سازندگي.19-19 :11 .
وزارت نیرو( )1858( .الف) .گزارش آخرین وضعیت آماری مناطق آسیب دیده از سیل سالهای
 1838تا  .1858اداره کل آب استان مازندران ،شرکت سهامي آب منطقهای ساری.
وزارت نیرو( )1858( .ب) .گزارش هزینههای احداث سدهای بتوني در ایران .اداره کل آب
استان مازندران ،شرکت سهامي آب منطقهای مازندران.
یخکشي ،ع )1831( .شناخت ،حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران .نشر آموزش کشاورزی،
مؤسسه آموزش علمي و کاربردی جهاد کشاورزی ،تهران 111 ،ص.
یگانه ،ح )1851( .ارزیابي و ارزشگذاری اقتصادی پروژههای احیایي در بوم نظام های مرتعي
کشور (حوزه آبخیز تهم زنجان) .رساله دکتری دانشکده منابع طبیعي دانشگاه تهران888 .
ص.
Biao, Z., Wenhua, L., Gaodi, X., Yu, X. (2010) Water conservation of forest
–ecosystem in Beijing and its value. Ecological economics journal. 69: 1416
1426.
Costanza, R., D'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B.,
Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.J., Sutton, P. and
Van Den Belt M. (1997) The value of the world’s ecosystem services and
natural capital, nature. 387: 253-260.
Costanza, R., Groot, R., Sutton, P., Ploeg, S., Anderson, S., Kubiszewski, I.,
Farber, S. and Turner, R. (2014) Changes in the global value of ecosystem
services. Global environmental change. 26: 152–158.

293...ارزشگذاری خدمات و کارکرد های
Elliott, T., Campbell, D., Tilley, R. (2014) Valuing ecosystem services from
Maryland forests using environmental accounting. Ecosystem services. 7: 141151.
Guo, Z., Xiao, X., Gan, Y and Zheng, Y. (2001) Ecosystem functions, services
and their values- a case study in Xingshan county of China. Ecological
economics. 38: 141-154.
Hargreaves, K.J., Milne, R. and Cannell, M. (2003) Carbon balances of afforested
peatland in Scotland. Journal of forestry.76(3): 299-318.
Kubiszewski, I., Costanza, R., Dorji, L., Thoennes, P. and Tshering, K. (2013) An
initial estimate of the value of ecosystem services in Bhutan. Journal of
ecosystem services.1-21.
Li, J., Ren, Z. and Zhou, Z. (2006) Ecosystem services and their values: a case
study in the Qinba Mountains of China, ecological researches. 21: 597–604.
MacDicken, K.G. (1997) A guide to monitoring carbon storage in forestry and
agro forestry project. Winrock international institute for agricultural
development forest carbon monitoring program. 91.
Ninan, K.N. and Inoue, M. (2013) Valuing forest ecosystem services: What we
know and what we don't. Ecological economics journal. 93: 137–149.
Palomo, I. and Martn-lopez, B., (2014) Deliberative mapping of ecosystem
services within and around Donana national park (SW Spain) in relation to
land use change. Reg environ change. 14: 237-251.
Van Beukering, P.J.H., Cesar, H.S.J. and Janssen, M.A. (2003) Economic
valuation of the leuser national park on Sumatra, Indonesia. Ecological
economics. 44: 43-62.
Xie, G., Li, W., Xiao,Y., Zhang, B., Lu, C., An, K., Wang, J., Xu, k. and Wang,
J. (2010) Forest ecosystem services and their values in Beijing. Chinese
geographical science journal. 20 (1): 051–058
Yaron, G. (2001) Forest, plantation crops or small-scale agriculture? An economic
analysis of alternative land use options in the Mount Cameroun area. Journal
of environmental planning and management. 44 (1): pp. 85-108.
Zamolodchikov, D.G., Korovin, G.N. and Utkin, A.I. (2000) Mitigation potential
for carbon sequestration through forestry activities in Russia. Internet. 16.

