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چکیده
کننده از این جنگل هدف از این مطالعه براورد ارزش بازاري جنگل حرا در استان هرمزگان براي دو گروه استفاده

، بازده خالص )لیدتابع تو(ارزش بازاري، از سه روش ارزش نهاییيبراي محاسبه. استدار شامل صیاد و دام
يدست امدهه ارزش بازاري ب. داران منطقه استفاده شداجتناب براي دو گروه صیادان و داميو هزینه) تابع سود(

. ریال در سال بود7347700معادل ) تابع شفرد(هر هکتار جنگل حرا براي صیاد با استفاده از روش ارزش نهایی 
دست ه ریال در سال ب325000ع تولید، براي هر هکتار جنگل حرا معادل دار به کمک تابارزش بازاري براي دام

ریال در سال براورد 12387820کل ارزش بازاري با استفاده از روش ارزش نهایی براي هر هکتار جنگل حرا . امد
دار متر از داشود، که ارزش بازاري محاسباتی براي صیاد بیشگیري میاین دو ارزش نتیجهيبا مقایسه. شد

از طریق بازده خالص و ) پروريبراي صید میگو و دام(چنین مجموع ارزش بازاري هر هکتار جنگل حرا هم. است
باالهاي ارزشيمحاسبه. دشریال محاسبه 5064730ریال و 4083915اجتناب به ترتیب ساالنه يهزینه

تر، از طرف دولت و از تخریب بیشو جلوگیريحرا تر از جنگل تواند توجیه مناسبی بر حفاظت بیشمی
هاي ارزش بازاري تمام خدمات جنگليدهندهاست که ارزش محاسبه شده نشانگفتنی. کنندگان باشداستفاده

این مطالعه و مشکالت يدلیل محدود بودن دامنهه ها بارزشدیگربه نکردن توجه . نیستمورد مطالعه 
. استهاي دیگر ارزشيمحاسبه

JEL:Q51 ،Q23نديبطبقه

، تابع سود، تابع شفردجنگل حرا، ارزش بازاري: هاي کلیديواژه
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مقدمه
که در حد واسط اکوسیـستم خـشکی و اکوسیـستم دریـایی           نآبه دلیل    1محیط جنگلی حرا  
وجود امدن زیستگاه غذایی مناسبی براي انواع جانوران ابزي و پرنـدگان        ه  قرار گرفته، موجب ب   

بخشی از نیازهاي اقتـصادي اهـالی منطقـه          يکنندهمینااین جوامع گیاهی همیشه ت    . گشته است 
بـه  در گذشته ها که هاي نادرست، بقاي ان   اي نقاط، به خاطر برداشت    که در پاره  طوريه  بوده، ب 

هـاي  جنگـل ).1380قنواتی اصـل،  (هاي جنگلی انبوهی بوده، به خطر افتاده استصورت توده
يهـاي سـاحلی، اسـتفاده   راه يهـا، توسـعه   ق برداشت بیش از حد سرشاخه     حراي ایران از طری   

يهـا و یـا حـوادث دریـایی، توسـعه          کـش نامناسب تفرجی، الودگی نفتی ناشی از تـردد نفـت         
هـاي  وجـود جنگـل   ). 1377کـار، دانه(باشد  ها در معرض تهدید می    مجاورت ان پروري در ابزي

قشم، از این نظر براي جهان نیز اهمیت ویژه          يدر جزیره هاي جنوبی ایران، بویژه     حرا در کرانه  
خـاوري  يها در نیمـه هاي قشم اخرین مرز شمالی این جنگلزیرا کرانه). 1385صفوي، (دارد
زمین بوده و بررسی اکوسیستم و کنترل ان، که محل پرورش طبیعی میگوهـاي مرغـوب                 يکره

از موجودات ریز و درشت است از       ) ر گونه هزا 2حدود  (شماري  هاي بی جهان و زیستگاه گونه   
شماري از پرندگان، ماهیـان     گاه بی و توقف  گاهجاينخست این که    . چند نظر اهمیت ویژه دارد    

اي از زنـدگی خـود را در ایـن جنگـل          و جانوران مهاجري است که بخشی از سـال و یـا دوره            
ریـزي خـود را در      تخـم  يدرصد ابزیان خلـیج فـارس دوره       80طور  همین. گذراننددریایی می 

هاي حرا، درختانی هـستند کـه در اب دریـا رشـد     اکوسیستم جنگل. گذرانندهاي حرا می  جنگل
).1385صفوي، (سازند بازدهی را میکنند و اکوسیستم پرمی

هاي غیر اصولی از درختـان جنگلـی        برداريها با مسایل مربوط به بهره     احیا و عمران جنگل   
هـاي قـدیم در    و گاهی اوقات سوختی، از زمان     ) دام در منطقه   يتغذیه(ي  دارمصارف دام  براي

يقـشم مجـاور دهکـده   يهاي حـرا در جزیـره     در حال حاضر جنگل   . معرض خطر بوده است   
هـاي حـرا را در ایـران تـشکیل     ترین جنگلنظر وسعت و تراکم مهمخوران از  يالفت در تنگه  

ي شدید روسـتاییان هنـوز از تـراکم مطلـوبی برخـوردار       برداراین منطقه با وجود بهره     .دهندمی
____________________________________________________

1-Mangrove
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داران در منطقـه    وسـتاییان و دام   راگـاهی   نابـرداري غلـط در اثـر        بهـره ). 1364،  جوانشیر(است  
هاي جوان یک   سرشاخه يرویهها به صورت قطع بی    برداريتر این بهره  بیش. صورت می پذیرد  

رسـی بـه   دسـت نداشتن بود و لب به علت کمکه اغاست درختان به منظور تامین علوفه       يساله
). 1383، زادهزعیم(استداران مورد نیاز داميعلوفه

هـا،  گـذاري محیطـی در سـرمایه  هـاي زیـست  دن ارزشکـر امروز نیـاز بـه شـناخت و وارد          
؛ به طـور   هاگیريهاي مربوط به تصمیم   هاي عمرانی، صنعتی و خط مشی     ها، پروژه گذاريقیمت

کاالهـا و    يکـه بـراي تعیـین هزینـه       است  در جهان کنونی پذیرفته شده      . استکامل محسوس   
به طور کلی هزینه یـا  . محیطی را نیز مورد شناسایی قرار دادهاي کلی زیستخدمات باید هزینه 

هایی است کـه    ها و اسیب  ها، تخریب صدمه يمحیطی دربرگیرنده بهاي کاالها و خدمات زیست    
.دشومحیط تحمیل میصرف کاالها و خدمات برتولید، توزیع، مزماندر 

ریـزي،  گیـري و برنامـه    مخاطبان از نظر تـصمیم     يجامعه يگویی به نیاز فزاینده   براي پاسخ 
و اقتصاددانان  است  هاي روز تبدیل شده     خدمات به موضوع بحث   گذاري برخی کاالها و   ارزش

اي از کاالهـا و  هـاي پـولی رشـته   ، ارزشهاکارگیري انده که با به   کرفنونی   يرا وادار به توسعه   
).2001کریگر،(تر براورد شوند محیطی، دقیقخدمات زیست

کاالها و خدمات حاصل از برخی منابع طبیعـی    يتالش براي براورد ارزش واقعی مجموعه     
ها و اکنون فشارهاي گوناگون برامده از انگیزهیابد که هم  جا ضرورت می  ها از ان  و بویژه جنگل  

در بخـش جنگـل،     بـویژه . ها شده اسـت   ساز زوال و انهدام همیشگی ان     اصد اقتصادي، زمینه  مق
پیـرز  (هاي جنگلی در گوشه و کنار جهان هـستیم  عرصهافزایششاهد نابودي و تخریب رو به       

).2002وتورنر، 
فـرض  . هاي متعددي براي تعیین ارزش بازاري منابع محیطی اسـتفاده شـده اسـت             از روش 

محیطی در تـابع تولیـد      کردن یک ویژگی زیست   دها ان است که به هنگام وار      ن روش اساسی ای 
هـاي  گذاري چنین اثري بر قیمـت محیطی ممکن با ارزش  بنگاه، اثرات اقتصادي تغییرات زیست    

تواند به عنـوان  مده از این روش، میآبراوردهاي پولی به دست . گیري شود محصول بازار اندازه  
. محیطی تلقی شودفاهی نهایی تغییرات زیستتقریبی از اثرات ر
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گذاري اثار تغییرات کیفیت اي، بویژه براي ارزشبه طور گسترده) PFA(1یافت تابع تولیدره
مورد استفاده قرار بر کشاورزي و شیالت) بآمانند باران اسیدي یا الودگی (محیطیزیست

توان به تحلیل اثرات انحراف ن روش میاز سایر موارد کاربرد ای). 1998، چومیتز(گرفته است
به دلیل وابستگی مستقیم بسیاري ) 1998(از دیدگاه باربیر). 1998باربیر، (اشاره کردبازار اب
هاي تولیدي کشورهاي در حال توسعه به منابع طبیعی و کارکردهاي اکولوژیکی، این از نظام

ذاري در این کشورها، قابلیت کاربرد گیافت براي بسیاري از تصمیمات اقتصادي و سرمایهره
. اي داردگسترده
اثرات فیزیکی نخستيدر مرحله. استاي یافت تابع تولید شامل فرایندي دومرحلهره

دوم، این تغییرات به در مرحله.شوده مییمحیطی بر یک فعالیت تولیدي اراتغییرات زیست
مشخص است که . دشوگذاري میارزش،یتحاصل از فعاليصورت تغییراتی منطبق با ستاده

گران، اقتصاددانان و دانشمندان محیط زیست براي گام اول، مستلزم مشارکت میان پژوهش
.)1998باربیر، (باشدـ تولید میتعیین ماهیت پیوندهاي محیط زیست

در این. هاي مانگرو در جنوب ایران پرداخته استبه ارزیابی جنگل) 2006(اسماعیلی 
. مطالعه ارزش بازاري جنگل حرا با استفاده از تابع شفرد براي صیادان منطقه براورد شد

گذاري مشروط محیطی جنگل مانگرو با استفاده از روش ارزشچنین ارزش زیستهم
)CVM(2محیطی جنگل حرا به ترتیب معادل ارزش بازاري و ارزش زیست. محاسبه شد

صدمات ) 1378(کاران زارع مایوان و هم.جنگل براورد شددالر براي هر هکتار 211و 1300
نهادي از سوي وارده به جنگل حرا ناشی از جنگ در خلیج فارس را با استفاده از روش پیش

ها ارزش وجودي زیستگاهی و ان. مورد ارزیابی قرار دادند) 1997(کاران کوستانزا و هم
. رد کردنددالر در هکتار براو169پناهگاهی جنگل حرا را 

توانــد موجــب توجیــه ي ارزش ذخــایر طبیعــی از ان جهــت مهــم اســت کــه مــیمحاســبه
چنـین در صـورت بـروز    هـم . هـا را فـراهم اورد     گذاري و حفاظت از ان    مردان در سرمایه  دولت

____________________________________________________
1-Production function analysis
2-Contingent Valuation Method -
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بر همین اساس در این مطالعه سعی       . خسارات؛ مبنایی براي گرفتن جریمه وجود خواهد داشت       
هـایی  تا سیاسـت ودجنگل حرا مشخص شيحفاظت شده  يزاري منطقه شده است تا ارزش با    

. دشوفراهمکشور يتر از این منابع در جهت توسعهمندي بیشبراي بهره
ي مـورد مطالعـه     ن اساس در این مطالعه، به براورد ارزش بازاري جنگل حرا در منطقه            ایبر

تـر قـسمتی از منـافع ایـن         اسـایی بـه   تواند به شن  روشن است نتایج مطالعه می    . اقدام شده است  
تـر از ایـن منبـع    گیـران در حفاظـت بـیش     جنگل کمک کرده و موجب توجه جامعه و تـصمیم         

. مند شودارزش

تحقیقروش 
به برداري واقعی یک جنگل ارزش بازاري یک جنگل، طبق تعریف، از مصرف و بهره

است هایی استفادهمانندجنگل حرا مستقیم از يها بر اساس استفادهاین ارزش. ایددست می
. ایددام، به دست میيداران براي علوفهصیاد براي صید و پرورش ابزیان و داميبه وسیلهکه 

توان از سه روش ارزش نهایی، تابع سود و روش هزینه ارزش بازاري میيبراي محاسبه
،و اسماعیلی1998، ف و زانگری؛1998، بربیر و استراند؛2000، بربیر(اجتناب استفاده کرد 

2006.(
(MV)1روش ارزش نهایی-

بر همین اساس با براورد . تولیدي استيارزش نهایی، ارزش تولید اخرین واحد نهاده
ه توان ارزش نهایی بضرب ان در قیمت واحد تولیدي میاخرین واحد تولید شده و حاصل

. دکردست امده توسط جنگل حرا را محاسبه 
استفاده 2شود از تابع شفردارزش نهایی که براي صیادان منطقه حاصل میيمحاسبهبراي 

بربیر ؛2006،اسماعیلی(فرم عمومی تابع شفرد مورد استفاده به صورت زیر است . شده است
).1998،و گریف و زان1998،و استراند

____________________________________________________
1-Marginal Value
2-Shepherd
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)1(EMEEH 2 

)2(MECPUE 

Hمیزان صید ،E ،میزان تالش براي صیدM 1مساحت جنگل حرا وCPUE میزان صید به
را نتیجه ) 4(و ) 3(يمعادلهتوان می) 2(و ) 1(يمعادلهبا توجه به . استازاي هر واحد تالش 

.گرفت
)3(

M

CPUE
MP 

)4(PMPMV 

MP ،میزان صید به ازاي هر واحد سطح جنگل حراPیمت واحد تولیدي و قMV ارزشی
.کنداست که هر واحد سطح جنگل حرا براي صیاد در منطقه ایجاد می

داران منطقه از تابع ارزش نهایی حاصل از هر واحد جنگل حرا، براي داميبراي محاسبه
ي مورد بررسی تعلیف از جنگل به دلیل ان که غذاي اصلی دام در منطقه. تولید استفاده شد

در نظر گرفته هاي منطقه مساحت جنگل حرا ثیرگذار براي پرورش داماتنها عامل تست،حرا ا
. شده است

.در نظر گرفته شده است) 5(يداران به صورت رابطهتابع تولید دام
)5(MY 

Y میزان تولید دام وM را خواهیم ) 7(و ) 6(يمعادلهپس. استمساحت جنگل حرا
.داشت

)6(
M

Y
MP 

)7(PMpMV 

MP ،میزان تولید دام در هر هکتار سطح جنگل حراPس دام و اقیمت متوسط هر رMV

.کنددار منطقه ایجاد میارزشی است که هر هکتار جنگل حرا براي دام

____________________________________________________
1-Catch Per Unit of Effort
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روش بازده خالص-
و درامد حاصل از تولید هر واحد را بایست میزان هزینه ، می1بازده خالصيبراي محاسبه

ه دن میزان هزینه از درامد حاصل شده از کار تولیدي، سودي بکربراورد کرد، سپس با کسر 
پروري اید که ان را رانت حاصل از هر واحد جنگل حرا مرتبط با صید ابزیان و دامدست می

).2000،و بربیر2006،اسماعیلی؛2009،اسماعیلی و وزیرزاده(نامند می
)8(TcTR 

TRاي است که از جنگل حرا براي کار تولیدي شده استمیزان درامد حاصل از استفاده .
TCاي است که براي انجام کار تولیدي در جنگل حرا صرف شده استمیزان هزینه .

را با تقسیم کردن میزان سود حاصله بر سطح جنگل، سود یا رانت هر واحد جنگل ح
گذاري منابع طبیعی مورد استفاده گذاري و قیمتروش بازده خالص در ارزش. شودمحاسبه می

گذاري روش براي قیمتاین از ) 2009(اسماعیلی و وزیرزاده براي نمونه،.قرار گرفته است
.انددهکراب کشاورزي در جنوب ایران استفاده 

گیريروش ارزش پیش-
هزینه تحمیل شده به جامعه در صورت 2اجتنابيینهگیري یا هزدر روش ارزش پیش

الزم بر تهیه یا خرید يدر این روش هزینه. دشومحاسبه می) جنگل حرا(نبود منبع طبیعی 
در صید میگو، چنانبراي نمونه،. شودمحصوالت حاصل از جنگل حرا در محاسبه لحاظ می

. داده یا واردات میگو داشته باشیمچه جنگل حرا وجود نداشت مجبور بودیم میگو را پرورش 
این روش . اجتناب در نظر گرفته شده استيپرورش میگو به عنوان هزینهيجا هزینهدر این

کار ه چنین تولید میگو بگزین مثل باد و انرژي خورشیدي و همجاييهابویژه در انرژي
.Baskette et alگرفته شده است  2006, Cardoch et al. ).2006، اسماعیلیو (2000

____________________________________________________
1-Net-back value
2-Avoided Cost
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نتایج و بحث
شود که شامل درامدهاي واقعی جنگل مشتق می) برداريبهره(ارزش مصرفی، از مصرف 

. است) هیزم(تعلیف دام و سوخت برايحاصل از صید ماهی از دریا و یا برداشت جنگل 
گروه ارزش بازاري براي دو Eviewsافزاري نرميدر این مطالعه با استفاده از بسته

هاي داده. باشد مورد محاسبه قرار گرفتدار میکننده از جنگل حرا که شامل صیاد و داماستفاده
ي، شیالت ایران و ادارهFAOاز سایت اینترنتی 1385-1372هاي مورد نیاز طی سال

.اوري شدقشم جمعيپزشکی جزیرهدام
ارزش بازاري به روش ارزش نهایی-الف

چه مطابق اندارش نهایی تابع شفرد براي صیاد و تابع تولید براي دامارزيبراي محاسبه
سپس تولید نهایی به ازاي هر هکتار جنگل در هر . دشدر روش تحقیق به ان اشاره شد، براورد 

ارزش بازاري جنگل حرا، تولید نهایی در ارزش يبراي محاسبهسرانجام. دو تابع محاسبه شد
.جنگل، ضرب شده استيوسیلهه هر واحد تولیدي ب

میگوارزش بازاري حرا براي صید-
براي انجام محاسبات، براساس مطالعات انجام شده فرض شد که تمام میگوي صید شده 

صید میگو تابعی از تالش صیادي و سطح جنگل پس.استدر منطقه به جنگل حرا وابسته 
Macnae)حرا در نظر گرفته شده است  1974, Chomitz 1998, Graaf and Xuan 1998) .

ارزش نهایی صید بهره گرفته شده يارزش بازاري از تابع شفرد و محاسبهي براي محاسبه
).1998،و گریف و زان1998،بریر و استراند؛2006،اسماعیلی(است 

. نتایج حاصل از تخمین تابع شفرد براي صیادان منطقه اورده شده است)1(در جدول 
مساحت جنگل به عنوان متغیرهاي مستقل و میزان صید به عنوان متغیر متغیرهاي تالش و

.استکار گرفته شده هوابسته ب
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نتایج حاصل از تخمین تابع شفرد براي صید میگو). 1(جدول 
tي امارهضریبمتغیر

232/714/0-ضریب ثابت
M(00032/0***29/3(مساحت جنگل حرا
-E(0016/0-***52/3(تالش براي صید

R2 = 69/0     D.W = 61/1      F = 02/11
درصد 90درصد و 95درصد، 99به ترتیب متغیر با احتمال *و **، ***.هاي پژوهشیافته: خذام

.دار شده استامعن

99، مساحت جنگل، تالش براي صید و ضریب ثابت در سطح )1(با توجه به جدول 
به ازاي . د شناور بر روي میزان صید اثر مثبت داشتمساحت جنگل و تعدا. دار شدادرصد معن

به به تقریبهاي اطراف جنگل هر هکتار افزایش در مساحت جنگل حرا میزان صید از اب
. یابدتن افزایش می00032/0میزان

میزان صید حاصل هر واحد تالش در هر هکتار جنگل حرا از مشتق ) 1(با توجه به جدول 
CPUE)نسبت به مساحت جنگل حرا که همان ) زاي هر واحد تالشمیزان صید به اM ،است

تن صید به ازاي هر واحد تالش در هر هکتار جنگل 00032/0این رقم برابر با . به دست امد
.دشحرا براورد 

ثیر یک هکتار جنگل حرا بر صید ساالنه، میزان متوسط تالش را در اتيبراي محاسبه
ده که در این صورت نقش هر هکتار جنگل کرتالش ضرب میزان صید حاصل از هر واحد

.ایددست میه حرا در صید میگو ب
ثیر یک هکتار جنگل حرا بر صید ساالنهات)9(  = 00032/0 1291× = 4131/0    ( تن/هکتار  )

تن 4131/0ثیر هر هکتار جنگل حرا بر صید ساالنه معادل امیزان ت) 9(يبا توجه به معادله
.است

هر هکتار جنگل حرا، میزان صید يوسیلهه میزان ارزش حاصل شده بيي محاسبهبرا
.شودساالنه به ازاي هر هکتار در قیمت هر واحد صید ضرب می



١٣٨٩/ ٤/٢جلد /  ١٤٠

)10(MV = 4131/0 × 17000000 = 7022700    ( ریال/ هکتار  )

کند معادل بنابراین ارزش نهایی که هر هکتار از سطح جنگل حرا براي صیاد ایجاد می
.ریال براورد شد7022700

دارارزش بازاري براي دام-
کند داران منطقه ایجاد میبه کمک تابع تولید دام، ارزش نهایی که جنگل حرا براي دام

ثیر مساحت جنگل بر ابراي این منظور تابع تولید دام براورد شده و به بررسی ت. محاسبه شد
.دشروي تعداد دام منطقه اقدام 

نتایج حاصل از تخمین تابع تولید دام).2(ول جد
ي  امارهtضریبمتغیر

25/12***32/13348ضریب ثابت
1/9***5/0مساحت جنگل حرا

R2 = 88/0      D.W = 15/2        F = 40/80
درصد 90درصد و 95درصد، 99به ترتیب متغیر با احتمال *و**، ***.هاي پژوهشیافته: خذام

.دار شده استانمع

. دار شدادرصد معن99مساحت جنگل و ضریب ثابت در سطح ،)2(با توجه به جدول 
به ازاي هر هکتار . مساحت جنگل بر روي تعداد دام تولید شده در منطقه اثر مثبت داشته است

ا ب. یابدراس افزایش می5/0افزایش در مساحت جنگل حرا میزان تولید دام در منطقه به میزان 
هاي تولید شده در منطقه تاثیرگذار توجه به نتایج مساحت جنگل حرا به نسبت بر روي دام

1383تا 1378هاي سالی در منطقه طی سالتوان به وجود خشکن را میآعلت . بوده است
ها در بعضی روستاهاي محیط زیست از چیدن سرشاخهيادارهجلوگیرياما به علت . دانست

. روي تولید دام منطقه شده استري از تاثیر باالتر این جنگل برمنطقه باعث جلوگی
ضرب کند از حاصلارزش نهایی که هر واحد سطح جنگل حرا ایجاد میيبراي محاسبه

.دشتولید نهایی در قیمت هر دام استفاده 
MV = 5/0 × 650000 = 325000 )ریال/ هکتار ( )11(
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ه هر هکتار از سطح جنگل حرا ساالنه براي تولید دام مده کآدست ه بنابراین ارزش نهایی ب
. ریال براورد شد325000کند معادل  ایجاد می

شود که ارزش بازاري براي صید میگو مده، نتیجه میآدست ه هاي بارزشيبا مقایسه
.استدار باالتر از ارزش بازاري براي دام

)Net-back value(ارزش بازاري به روش بازده خالص -ب
میگو ارزش بازاري براي صید-

ناشی از صید کم يمقدار درامد حاصل از صید را از مقدار هزینه،سوديبراي محاسبه
ضرب مقدار در قیمت درامد از حاصل.کرده سپس میزان سود براي هر واحد صید براورد شد

هر واحد يهزینهضرب مقدار در چنین هزینه نیز از حاصلهم. یدآدست میه هر واحد صید ب
تالش براي صید نیز از صیادان يچنین میزان هزینهقیمت هر تن صید و هم. شودحاصل می

هاي اطراف جنگل حرا به صورت بآدر نتیجه سود حاصل از صیادي در . مدآدست ه منطقه ب
:شودزیر محاسبه می

)12(
یگوسود حاصل از صید م)= 1889×30000000(-) 1889×9000000(

=39669000000)       ریال/ تن/ سال (
بدون (ریال بوده 9000ن آصید يریال و هزینه30000قیمت فروش هر کیلو میگو 

در منطقه صید 1385تن میگو در سال 1889سرجمعو ) فرصت سرمایهياحتساب هزینه
اطراف جنگل هاي بآمیزان سود حاصل از صید در پس). 1386، ایرانشیالت(شده است 
. براورد شد1385ریال براي کل صید در سال 39669000000حرا معادل 

کند، میزان سود بر سودي که هر واحد سطح جنگل حرا ایجاد میيبنابراین براي محاسبه
هاي حراي هکتار از جنگل10000مار موجود حدود آبر اساس . مساحت جنگل تقسیم شد

).1377،کاردانه(شم قرار دارد قيحفاظت شدهيکشور در منطقه

= سود حاصل از هر واحد جنگل )13( 39669000000 / 10000
= 3966900 )ریال/ هکتار(
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شود که میزان سودي که از هر هکتار جنگل حرا به ازاي نتیجه می) 14(يبا توجه به رابطه
.استریال  در سال 3966900معادل ،حاصل شده1385کل صید در سال 

دارارزش بازاري براي دام-
ناشی از يمد حاصل از پرورش دام را از مقدار هزینهآسود، مقدار دريبراي محاسبه

.سپس میزان سود براي هر واحد تولید براورد شد،ن کم کردهآپرورش 
چنین هم. یدآدست میه ضرب مقدار در قیمت هر واحد تولیدي دام بمد از حاصلآدر

هاي تعداد دام. شودپرورش هر واحد حاصل میيضرب مقدار در هزینههزینه نیز از حاصل
پزشکی دامياز اداره،شودها استفاده مینآها براي تعلیف موجود در منطقه که از سرشاخه

ها نآاي که صرف تعلیف قیمت هر راس دام از مردم منطقه و هزینه. وري شدآقشم جمع
کردند، ها براي تعلیف دام خود استفاده میاران تنها از سرشاخهدکه دامبا توجه به این؛شودمی
قیمت هر بسته سرشاخه ،داران منطقهبا توجه به اطالعات گرفته شده از دام. ورد شدآبر

يهزینه.کندها را مصرف میریال بوده و هر دام ماهانه سه بسته از این سرشاخه10000
در نتیجه سود حاصل از . )پزشکی قشمي دامهشبک(تعلیف به صورت ساالنه محاسبه شد

:مدآدست ه پرورش دام به صورت زیر ب

)14(
  -)650000 ×4035( )360000×4035(

= 2622750000 – 1452600000 = 1170150000 )ریال/ سال (
میزان سود حاصل از پرورش دام در روستاهاي اطراف جنگل حرا ،)15(يطبق رابطه

. براورد شد1385ریال در سال 1170150000معادل 
کند، میزان سود بر سودي که هر واحد سطح جنگل حرا ایجاد میيبنابراین براي محاسبه

.مساحت جنگل تقسیم شد

= سود حاصل از هر واحد تولید دام )15( 1170150000 / 10000
= 117015 )ریال/ هکتار(

که میزان سودي که از هر هکتار جنگل حرا به شود نتیجه می،)16(يبا توجه به رابطه
.استریال  در سال 117015معادل به دست آمد،1385ازاي کل تولید دام  در سال 
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مده براي آدست ه گیریم که ارزش بازاري مستقیم بنتیجه می،این دو ارزشيبا مقایسه
. استدار تر از دامصیاد بیش

گیريزش پیشارزش بازاري جنگل حرا به روش ار-ج
يگیري یا هزینهارزش پیش،طور که در قسمت روش تحقیق اشاره شدهمان

دیگر سخنبه . استهاي حرا تحمیل شده به جامعه در صورت نبودن جنگليهزینه؛اجتناب
در این . ده استکرپرهیزهایی حرا، جامعه از تحمیل هزینهيحفاظت شدهيبا وجود منطقه

ماهی و میگو به روش پرورشی و یا واردات و تولید گوشت مورد يتهیهمطالعه اجتناب از 
.توجه بوده است

با پرورش میگو و ماهی فرض شده که اگر جنگل حرا وجود نداشت باید ماهی ارتباطدر 
جنگل حرا، نبودشد و براي پرورش دام نیز در صورت و میگو از روش پرورش تامین می

اجتناب يهزینه. ندکنریداري ختعلیف دام خود علوفه یا جو رايبداران مجبور بودند که دام
هرمزگان در نظر گرفته شده يتولید میگوي پرورشی در منطقهيدر تولید میگو معادل هزینه

بچه (ریال الرو 4000ریال غذا، 17000در سال مورد نظر براي تولید هر کیلوگرم میگو . است
صرف شده است) شامل سوخت، کارگر و متفرقه(ري هاي جاریال هزینه5000و ) میگو

دیگر براي تولید هر کیلو میگو در مزارع پرورشی معادل سخنبه . )1386شیالت ایران، (
اجتناب در تولید میگو يبه عنوان هزینهیاد شدهيهزینه. ریال صرف شده است26000

شم و بندرعباس قياگر کل صید میگو در منطقه. ده استشتوسط جنگل حرا لحاظ 
ضرب شده و بر سطح ) ریال26000(اجتناب یک کیلو يدر هزینه) کیلوگرم1889000(

اجتناب جنگل حرا در تولید میگو محاسبه يد، هزینهشوتقسیم ) هکتار10000(جنگل حرا 
.دشومی

میگواجتناب هر هکتار جنگل حرا در صید يهزینه) = 26000× 1889000/ (10000= 4911400)16(

اي معادل باال هر هکتار جنگل حرا در منطقه موجب اجتناب از هزینهيبر اساس رابطه
. ریال در تولید میگو شده است4911400
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پروري در منطقه نیز معادل قیمت جو دامبراياجتناب جنگل حرا يهزینهيبراي محاسبه
مار انتشار یافته از آاساس بر. دشمصرفی براي تولید هر کیلوگرم گوشت لحاظ ي و علوفه

ریال 380000تعلیف براي تولید هر گوسفند معادل يسوي سازمان پشتیبانی دام کشور، هزینه
ين بر سطح جنگل حرا، هزینهآعدد در تولید گوشت منطقه و تقسیم این با ضرب پس. است

:دشواجتناب حرا در تولید گوشت گوسفند به صورت زیر محاسبه می
پرورياجتناب هر هکتار جنگل حرا در داميهزینه) = 4035× 380000/ (10000=  153330)17(

شود که در کاري نیز توسط منابع طبیعی هرمزگان انجام میجنگل،حراي قشميدر منطقه
.گیردنهال صورت می1000متر و در هر هکتار 3يها به فاصلهاین خصوص کاشت بوته

يبنابراین هزینه.استریال 2500کاشت هر نهاليریال و هزینه1500هر نهال يهزینه
به علت تفاوت در کیفیت جنگل . شودمیلیون ریال براورد می4کاشت هر هکتار جنگل حرا 

ها با نآيگزینی و لحاظ هزینهحراي طبیعی وجنگل حراي مصنوعی کاشته شده، امکان جاي
.دیگر وجود نداردیک

دار و هاي جاصل شده براي داماساس قیمت داخلی از مجموع ارزشکل ارزش مصرفی بر
شود که جنگل حرا، منافع مستقیم و غیر ور میآیاد. یدآدست میه صیاد طبق قیمت داخلی ب

.ها وجود نداشته استنآمستقیمی دارد که در این مطالعه امکان بررسی 
پروري از طریق ارزش نهایی، ارزش بازاري هر هکتار جنگل حرا براي صید میگو و دام

ریال و 4083915ریال و 7347700اجتناب به ترتیب ساالنه يبازده خالص و هزینه
ي تیوریکی تواند به دلیل پایههاي محاسباتی میتفاوت در ارزش. دشریال محاسبه 5064730

را، به این معنا که روش ارزش نهایی به آخرین واحد جنگل ح. هاي محاسباتی باشدروش
ي به هزینهاجتناب يهزینهي متوسط و سرانجام ي مالکانهروش بازده خالص به رانت یا بهره

. کنندفرصت منبع تکیه می
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نهادهاگیري و پیشنتیجه
کننده از این جنگل شامل صیاد و ارزش بازاري هر هکتار جنگل حرا براي دو گروه استفاده

تواند توجیه مناسبی بر حفاظت از طرف مییاد شدهاي هارزشيمحاسبه. دشدار براورد دام
دیگري، شامل گانکننداین دو گروه، استفادهبرافزون. وردآکنندگان فراهم دولت و استفاده
بزیان و خزندگان نیز وجود دارند که به طور مستقیم از این منبع استفاده آانواع پرندگان، 

ارزش بازاري تمام يدهندهنشان،ش محاسبه شدهالزم به یاداوري است که ارزپس. کنندمی
دلیل محدود بودن ه ها بارزشدیگربه نکردن توجه . نیستهاي مورد مطالعه خدمات جنگل

ياست براي محاسبهروشن. استهاي دیگر ارزشياین مطالعه و مشکالت محاسبهيدامنه
شناسان زیستيوسیلهه الزم است ارتباطات دیگر جنگل حرا بنخست،هاارزشدیگر

.اقتصاددانان انجام شوديبه وسیلهها نآگیري شده و سپس محاسبات مالی هشناسایی و انداز
بررسی . دشمطالعات انجام شده در دنیا مقایسه دیگرمطالعه با این تر، نتایج براي تحلیل بیش

که ارزش بازاري دهدهاي حرا نشان مینتایج مطالعات انجام شده در دنیا بر روي جنگل
. )2003،و الل1999، جانسن(ده است شدالر محاسبه 16750تا 106جنگل حرا در دنیا بین 

برخالفدلیل مرغوبیت باال، ه رسد که ارزش جنگل حرا در ایران بنظر میه بر این اساس ب
پس. ددنیا نزدیک باشيهاي بازاري دیگر به مناطق توسعه یافتهبسیاري از ارزشنشدن لحاظ 

:دشوه مییزیر اراهاينهادپیش،انجام شدهيبر اساس مطالعه
ن آکه از رساندمیافراديطور مستقیم بهجا که این جنگل سودهاي زیادي را بهنآاز -1

داران و داميرویهبیيممکن است باعث استفادهپس کنند، مد استفاده میآبراي کسب در
. محیطی به جنگل وارد کندهایی را از نظر زیستیاناست زو ممکنشود صیادان از جنگل 

چنین با ن، همآيتوان در جهت مدیریت صحیح براي استفاده از جنگل و ادارهبنابراین می
تواند به این عمل می. کردگذاري در منطقه سرمایه، آیدبه دست مین آی که از یتوجه به سودها

به ن آسود را بدون زیان رساندن به جنگل از رینتبیشاي انجام شود که افراد بتواند گونه
.دست آورند
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ها براي دام، باعث شده که بوته سرسبزتر دهد که برداشت از سرشاخهبررسی نشان می-2
درختان، بر میزان دیگردرخت نیز مانند این بیانگر این است که، هرس کردن هادیده. شود

با نظارت بر برداشت افراد نوالوشود که مستوصیه می. رشد و طراوات گیاه تاثیرگذار است
در درپیپیهاي سالیچنین به علت خشکهم. کنندموجبات هرس کردن درخت را فراهم 

توانند با تعیین میزان و زمان چیدن کارشناسان می. هاي افراد منطقه تامین شودمنطقه، غذاي دام
.تر شدن و سرسبزتر شدن جنگل کمک کنندها به بهسرشاخه

تواند از جنگل محافظت کند، بنابراین با متمرکز کردن که دولت به تنهایی نمینظر به این-3
موزش به مردم محلی آمدیریت در دو بخش مدیریت دولتی و مردمی، با مدیریت خدمات و 

.تر انجام دهدثر در حفاظت از جنگل حرا کار محافظت را بهوبه عنوان عوامل اجرایی م
ریزي ماهیان و ترین محل براي تخمو بهجهانیگل به عنوان یک تاالب اهمیت جندلیلبه -4

جنگل تالش کنند يتوسعهبرايتوانند والن میوپرندگان دریایی بومی و مهاجر، مسزندگی 
.تري ببرندبیشين بهرهآدیگر از يها و هم دیگر موجودات زندهتا هم انسان

منابع
گــذاري صــدمات وارده بــه ارزش). 1378. (اقــب طــالبی، خو ث. ســواري، ا. ، حزارع مــایوان
. 1991دیده از آلـودگی ناشـی از جنـگ خلـیج فـارس در سـال                 هاي حرا آسیب  اکوسیستم

. 78-90: 43. پژوهش و سازندگی
منـابع طبیعـی     يدانـشکده  .ازدید از رویـشگاه حـرا در ایـران        بگزارش   .)1364. (جوانشیر، ك 

.دانشگاه تهران
28-38: 24، محیط زیستينامهفصل.مناطق حساس دریایی ایران.)1377. (فکار، الدانه

-70: 50،  جنگـل و مرتـع    . بررسی بوسازگان حرا و جایگاه آن در ایران       ). 1383. (زاده، م زعیم
66.

. تهران. گزارش تولید و قیمت انواع گوشت در کشور). 1387. (دام کشورپشتیبانیسازمان 
پزشـکی شهرسـتان   ي دامي شـبکه کرد سـالیانه  گزارش عمل ). 1386. (پزشکی قشم ي دام شبکه

.قشم



١٤٧

.تهران. گزارش صید و پرورش آبزیان در کشور). 1386. (شیالت ایران
قابـل  .بهمـن  12جـم،   جـام  يروزنامه .هاجنگلی براي پرندگان و ماهی    . )1385. (صفوي، ب 

http:www.jamejamonline.irshownews2.asp?n=124361&t=trp>دسترس در

.قـشم  –هـاي حـرا الفـت       محیطـی جنگـل   بررسی وضعیت زیـست    .)1380. (قنواتی اصل، ع  
.کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات اهوازينامهپایان

Barbier, E. D. (2000). Valuing the environment as input application to mangrove-
fishery linkage. Ecological Economics, 35: 47-61.

Barbier, E. D. and Strand, I. (1998). Valuing mangrove-fishery linkages: A case
study of campeche, Mexico. Environmental and Resource Economics, 12: 243-
254.

Barbier, E. B. (1998). Valuing Environmental Functions: Tropical Wetlands, Pub:
E. B. Barbier, The Economics of Environment and Development: Selected
Essays.

Cardoch, L., Dayjr, J. R., Rybczk, J. M. and Kemp. G. P. (2000). An economic
analysis of using wetlands for treatment at shrimp processing waste water in
Dulac. LA Ecological Economics, 33: 93-101.

Cheltenham, U. K. and Northampton, Mass. (1998). Elgar, distributed by
American International Distribution Corporation, Williston, Vt., 344-69.

Chomitz, M. (1998). The domestic benefits of tropical forest: A Critical Review.
The World Bank Research Observer, 13(1): 13-35.

Costanza, R., Arge, R., Groot, M., Grass, B., Hannon, K., Limburg, S., Naeem, R.
V., Neill, J., Paruelo, R.G., Rakin, P., Sutton, M. and Van den, B. (1997). The
value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387: 6230-
6255.

Esmaeili, A. (2006). Economic valuation of mangrove forest in Iran. Persian Gulf
Conference in UAE.

Graaf, G. J. and Xuan, T. T. (1998). Extensive shrimp farming mangrove
clearance and marine fisheries in the southern provinces of Vietnam. Mangrove
and Salt Marshes, 2: 159-166.

Krieger, D. J. (2001). Economic value of forest ecosystem services: A review. The
wilderness society, Washington D.C., U.S.A.

MacNae, W. (1968). A general account of the fauna and flora of mangrove
swamps and forest in the indo-west Pacific region. Advances in Marine

Biology, 6: 73-270.
Pearce, D., Pearce, C. and Palmer, C. (2002). Valuating of the environmental in

developing countries, case studies. Pages 536. Edvard Elgar Pub.
Massachusetts. www.FAO.org

www.jamejamonline.irshownews2.asp

