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 جنگلی  بوم نظامارزشگذاری خدمات و کارکردهای 

 پارک ملی کیاسر

 1حمید امیرنژاد، جعفر اوالدی ،ساره حسینی
 55/53/5930 تاریخ پذیرش:                                                                               50/50/5930 تاریخ دریافت:

 

 چكیده
 آنها اغلب که دارند به همراه فراوانی اجتماعی و محیطیزیست هایسودمندی چوب، تولید بر افزون هاجنگل

در شمال  جنگلی پارک ملی کیاسر (اکوسیستم) بوم نظاماز خدمات مورد  31 نوشتارباشند. در این بازار می بدون
 هایروش بررسیر این . دشدایران از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و با رویکردهای گوناگون ارزشگذاری 

تعیین  برایبه ترتیب  روش هزینه جایگزینمبتنی بر هزینه و های روشانتقال منافع،  ،ارزشگذاری مستقیم بازار
تنظیم گاز و  ،خاک ،تفریحی و حفاظتی، ارزش کارکردهای حفاظت آب هایارزش های غیرچوبی،ارزش فرآورده

جنگلی پارک ملی بوم نظام نشان داد ارزش کل اقتصادی  بررسین از ای بدست آمدهنتایج  .شدخاکزائی استفاده 
 حفاظت کارکردهای حفاظت آب، ارزش نوشتاراست. در این  میلیارد ریال بوده 46/2312، 3131کیاسر در سال 

به ترتیب ساالنه  جنگلی پارک ملی کیاسربوم نظام تنظیم گاز، خاکزایی، تولیدی، تفریحی و حفاظتی  خاک،
حفاظت  هایکارکرد. لذا شدبرآورد  میلیارد ریال 62 و 65/311، 250/2 ، 13/5 ،02/230، 21/14 ،3422معادل
پارک جنگلی بوم نظام ارزش کل اقتصادی  ازبیشترین سهم  ،درصد 34/31 ،34/05به ترتیب با  تنظیم گاز آب و

درصد  2222/2کارکرد تولیدی با  درصد و 25/2اند و کارکردهای خاکزایی با ملی کیاسر را به خود اختصاص داده
اند. این نتایج بیانگر آن هکردپارک ملی کیاسر را کسب  جنگلیبوم نظام کمترین سهم از ارزش کل اقتصادی 

 باشد.محیطی بیشتر از جنبه تولیدی میاست که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه زیست

 

  JEL: Q51, Q57, L73بندی طبقه

 جنگل، پارک ملی کیاسر بوم نظامی، بوم نظامقتصادی، خدمات ارزش اهای کلیدی: واژه

 

                                           
گروه جنگلداری  دانشیار و گروه اقتصاد کشاورزی )نویسنده مسئول(دانشیاردانشجوی دکتری جنگلداری،  به ترتیب 1

  کشاورزی و منابع طبیعي ساریعلوم دانشکده منابع طبیعي، دانشگاه 
Email: hamidamirnejad@yahoo.com 
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 مقدمه

 متنوعي خدمات و هاکاال که اندخشکي های(اکوسیستم) هایبوم نظام ارزشمندترین از هاجنگل

، تنظیم گاز تنوع زیستي ، خاک،آب منابع از حفاظتمانند تولید فرآوردهای چوبي و غیر چوبي، 

 ارزش و اهمیت وجود بانظامي  بوم خدمات گونه این متأسفانهاما . ندآورمي فراهم راو غیره 

 و ندارد اقتصادی هایدلهمعا در سهمي عمومي، هایکاال ماهیت از برخورداری واسطه به فراوان،

 اغلب رو. از اینگیرندنمي قرار توجه مورد بازار نظام چارچوب در و شوندنمي کمي کافي طور به

 . در حاليدنشومي تلقي رایگان و شودنمي داده کافي ارزش آنها به کشور یهاگیریتصمیم در

 به اقتصادی بهای و ارزش و نیستند رایگان هاجنگل محیطي زیست کارکردهای و خدماتکه 

  شوند، تلقي رایگان خدمات این که صورتي در و اندمهم بسیار که دارند اینهفته ظاهر

 به یا شده تخریب و دنگیرمي قرار رویهبي سودجویي و برداریهبهر مورد جنگلي هایبوم نظام

 از ناشي ناملموس خدمات و کاالها ارزشگذاری. به همین دلیل شوندمي تبدیل دیگر هایکاربری

 بین و ملي محلي، ابعاد و شده ایفزاینده اهمیت دارای امروزه ها،جنگل و طبیعي هایمحیط

 است یافته ایویژه جایگاه زدایيجنگل و طبیعي منابع تخریب به مربوط هایبحث در آن المللي

 نیاز مورد هایآگاهي کسب جنگل، ارزشگذاری اصلي هدف ،(. زیرا1831)مشایخي و همکاران، 

 در رو،. از ایناست اختیار تحت جنگلي منابع اقتصادی مدیریته نحو هدربار گیریتصمیم برای

سازمان مدیریت  برنامه پنجم توسعه کشور، 181و  امه چهارمبرن 95کشور ایران با تصویب ماده 

ها و جنگل ،است، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیستشده کشور مکلف  ریزیو برنامه

 های اقتصادی وارزش های مرتبط، به برآورددستگاه دیگرمراتع و آبخیزداری کشور و 

اقدام  طبیعي هایبوم نظامرایند توسعه از آلودگي و تخریب محیط زیست در فهای ناشي هزینه

)سند برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسالمي  کندهای آنها را محاسبه و ارزش کرده

توان به اجمال به تحقیق در این زمینه مي هایپیشینهدر بررسي  .(1833و 1838ایران، 

جنگلي  هایم نظامبوارزش اقتصادی  بررسي خود( در 1833: موالیي )کردمواردی اشاره 

. سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز کردمیلیارد ریال برآورد  95/1511بالغ بر ارسباران را 

جنگلي پارک ملي بمو را برابر با  هایبوم نظام، ارزش اقتصادی هر هکتار از 1851در سال 

قتصادی کل خود ارزش ا بررسي( در 1851) میلیون ریال در سال محاسبه کرد. یگانه 11/999

میلیون ریال برآورد کرد.  1/15318مرتعي حوزه آبخیز تهم زنجان را برابر با  بوم نظامساالنه 

 کارکرد به ( ارزش اقتصادی مربوط1851همچنین سازمان حفاظت محیط زیست کشور )
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 میلیارد 189/111198و  19/119الر را به ترتیب  ملي مستقیم و غیر مستقیم پارک مصرفي

( ارزش خدمات 1118همچنین در خارج از کشور کیبیوزسکي و همکاران ) .کرد اسبهریال مح

میلیارد دالر  9/19طبیعي کشور بوتان را با استفاده از روش انتقال منافع معادل  هایبوم نظام

جهان را در  بوم نظام( ارزش جهاني خدمات 1111. کاستانزا و همکاران )کردنددر سال برآورد 

تا  1559در سال برآورد و این چنین بیان کردند که از سال  دالر تریلیون 119، 1111سال 

در سال بر اثر تغییرات کاربری اراضي کاهش  دالر تریلیون 1/11تا  8/1این ارزش حدود  1111

بوم نظام خود ارزش هشت خدمات  بررسي( نیز در 1111پیدا کرده است. الیت و همکاران )

 بوم( کارکردهای 1119برآورد کردند. سیبِر و پانز ) دالرن میلیو 111جنگلي مریلند را 

طبیعي شهر سنگاپور را با استفاده از نظر متخصصان در قالب پرسشنامه شناسایي،  هاینظام 

نشان داد کارکردهای حفاظت  نابدست آمده از تحقیق آن. نتایج کردندبندی دهي و اولویتوزن

 عنایت به پیشینه کارکردها شدند. با دیگربیشتر در میان اولویت  دارایآب و تنظیمي به ترتیب 

 فراوان خدمات به جنگلي و با توجه بوم نظامانجام شده درباره ارزشگذاری خدمات  هایبررسي

 بوم نظام این حفظ برای تحقیق این در ایران، و کشورهای جهان در آنها تخریب روند ها وجنگل

پرداخته  ملي کیاسر در شمال ایران پارک جنگلي م نظامبو اقتصادی ارزش به برآورد طبیعي

 است. شده

 ها:مواد و روش

 91و  کیاسرکیلومتری جنوب شهر  11هکتار در 59/5913 گسترهپارک ملي کیاسر با 

 تا 98˚،81´،13"جغرافیایي بین باشد. از نظر موقعیتمي شهر ساری جنوب کیلومتری

واقع شده است. این عرض شمالي  81˚،5´،13" تا 81˚،11´،81 طول شرقي و 98˚،85´،91"

که به صورت  های خزری واقع شدهبند و باالبند جنگلهای میانمنطقه کوهستاني در قسمت

جنگلي  بوم نظامای است. خرهو اراضي مرتعي مشجر و ص دست نخوردههای طبیعي جنگل

مساحت  در کلباشد که ممرز مي -های جنگلي ممرز و راش، بلوطپارک ملي کیاسر شامل تیپ

 درصد از مساحت پارک را به خود اختصاص داده است. این  11/91هکتار معادل  11/1191

 دارایه و کردهای مختلف گیاهي و جانوری فراهم شرایط خاصي برای زندگي گونه بوم نظام

 )الف(.1851نام، بيای باالیي است )تنوع گونه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1
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 ج: پارک ملی کياسر بررسیالف: استان مازندران ب: موقعيت منطقه مورد  (1)شکل

 :هاروش

 از یك هر میزان کمي برآورد اول، درجه در (کوسیستميابوم نظامي ) خدمات ارزشگذاری الزمه

ارزشگذاری  در آغاز، تحقیق این در ورنای از .است معین هایشاخص از استفاده با خدمات

ارزش کل کارکردهای اقتصادی  آنگاهجنگلي انجام و بوم نظام هر یك از کارکردهای خدمات 

جنگلي پارک بوم نظام کارکردهای  ارزش کل .شدجنگلي پارک ملي کیاسر محاسبه بوم نظام 

تنظیم گاز، خاکزایي، تولیدی، ارزش کاکردهای حفاظت آب، حفاظت خاک، شامل  ملي کیاسر

 کارکرد تولیدی به عبارتي برای محاسبه ارزش بررسيباشد. در این حفاظتي و تفریحي مي

 غیرهو ، ازگیل ، گردوهامیوه مانند جنگلي پارک ملي کیاسربوم نظام چوبي  تولیدات غیر ارزش

 شمارمیانگین  پایهر موجود استفاده شده است. ارزش این محصوالت ب مارهایاز اطالعات و آ

درختان در هر هکتار از هر نوع مربوطه، تولید ساالنه برای هر نوع درخت و قیمت خالص برای 

)امیرنژاد و عطایي  شدمحاسبه  NTV = MNT .Pr.Pn: 1با استفاده از رابطه هر نوع میوه

 ی غیرچوبيهاترتیب ارزش فرآوردهه ب Pnو  NTV ،MNT ،Pr در این رابطه که(. 1831سلوط، 

درختان در هر هکتار، تولید ساالنه برای هر درخت و قیمت  شمار(، میانگین ها)نظیر میوه

 باشد. خالص مي

ای ذخیره آب )آب دارای سه جنبه جنگلي پارک ملي کیاسربوم نظام کارکرد حفاظت آب 

برای  لذا در این تحقیق باشد.نفوذی(، تنظیم آب جاری )آب غیرنفوذی( و کنترل سیل مي

برآورد میزان آب ذخیره شده و تنظیم آب جاری از اطالعات هواشناسي موجود درباره میزان 

بارندگي ساالنه، میزان تبخیر، میزان نفوذ آب در خاک جنگل و میزان آب مورد  و کل میانگین

 )الف(

 )ج( )ب(
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بر حسب  (Ri( ))حجم کل بارندگي ساالنه میزان در آغازنیاز پوشش گیاهي استفاده شده است. 

؛ جالیری، 1895ي، ی)میرزا جنگلي پارک ملي کیاسر محاسبهبوم نظام مکعب در هکتار  رمت

(، میزان آب ذخیره شده Liنفوذ آب باران در خاک ) میزاندر  میزانبا ضرب این آنگاه  ،(1831

 . شدبرآورد  WRi=Ri×Li:  1رابطه پایهبر  مکعب در هکتار ( بر حسب مترWRiهر ناحیه )

مکعب آب بر مبنای قیمت استحصال و فروش در  جایگزین و قیمت هر متر نهروش هزی پایهبر 

 احداث هایهزینه حال ارزش و شهید رجایي سد مفید حجم به توجه باسد شهید رجایي )پای 

با بوم نظام این ، ارزش کارکرد ذخیره آب (شد محاسبه آب آن واحد هر  ذخیره ارزش آن،

ارزش اقتصادی کارکرد  Veکه در این رابطه  شدتعیین  Ve =Fe × Ps: 8استفاده از رابطه

ذخیره آب  میزاندر ذخیره آب یا  پارکهای تأثیر ناشي از جنگل Feذخیره آب بر حسب ریال، 

 باشد.قیمت هر مترمکعب آب ذخیره شده بر حسب ریال مي Psمکعب در سال و  بر حسب متر

آب باران نفوذ  میزان(، WFiجاری ) تنظیم آب میزانبرای برآورد  همچنین در این تحقیق

در خاک یا جذب شده توسط تاج درختان و پوشش گیاهي کف جنگل  )غیر قابل نفوذ( ناپذیر

(Vi( در میزان تبخیر )Ei و )جذب آب توسط پوشش گیاهي برای استفاده آب مورد نیاز  میزان

(Ui ضرب )رابطه  شد(1:WFi = Vi × Ei ×Ui  .) روش هزینه پایه(، بر 8همانند رابطه )آنگاه 

، ارزش کارکرد تنظیم آب جاری پای سد شهید رجایيجایگزین و قیمت هر مترمکعب آب 

 يجنگلبوم نظام برای برآورد ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد کنترل سیل بوسیله  .شدتعیین 

 ده شده وهای رخ دااز آمار تعداد سیل نیز پارک ملي کیاسر با استفاده از روش هزینه جایگزین

در منطقه  1858-1838های از سال جاني ناشي از سیلتلفات مالي و  هایزیانمیانگین ساالنه 

  .شدکیاسر استفاده 

جنگل از بوم نظام میزان حفاظت خاک ، ارزشگذاری کارکرد حفاظت خاک برایدر این تحقیق 

 :9با استفاده از رابطه  جنگلي تفاضل فرسایش خاک بین اراضي جنگلي و غیر

ST = Sr – Sf = MSrAr – MSF AF   (. که در این رابطه 1111)گو و همکاران،  شدبرآورد

ST  مکعب، جنگل در هر سال بر حسب متربوم نظام میزان کاهش فرسایش خاک بوسیله Sr و 

Sf ترتیب میزان فرسایش خاک در اراضي غیرجنگلي و اراضي جنگلي در هر سال بر حسب ه ب

ترتیب میزان فرسایش خاک در اراضي غیرجنگلي و اراضي جنگلي ه بMSf  و MSr مکعب، متر

اراضي غیرجنگلي و اراضي جنگلي  گسترهترتیب ه بAf  وAr  بر حسب تن در هکتار در سال و

ملي  جنگلي پارکبوم نظام برای برآورد میزان فرسایش در همچنین باشد. بر حسب هکتار مي
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کتابچه طرح تفصیلي پارک ملي  اطالعات پایهبر م بوم نظااین میزان فرسایش خاک  کیاسر،

میانگین میزان کاهش فرسایش خاک بوسیله اطالعات موجود  پایهبر آنگاه کیاسر تعیین شد. 

های کارکرد حفاظت خاک که در تعیین شده و در ادامه با توجه به جنبه پارک جنگليبوم نظام 

ي، جلوگیری از افزایش رسوب و گل و زمین زراعنکردن های کاهش استفاده برگیرنده جنبه

ارزش ، باشدخیزی خاک ميگذاری سدها و مخازن آب و حفظ حاصلکاهش رسوب الی،

ارزشگذاری هزینه  هایروش پایهبر  پارک يجنگلبوم نظام  اقتصادی کارکرد حفاظت خاک در

صادی فعالیت سود اقتدر این برآورد  .شدبرآورد  و هزینه جایگزین زیان )خسارت(جلوگیری از 

های پرداختي به نیروی عنوان هزینه فرصت کاهش عدم استفاده از زمین، هزینهه کشاورزی ب

عنوان هزینه فرصت جلوگیری از افزایش گل و الی  هگل و الی ب ،سازی رسوباتکار برای پاک

عنوان هزینه فرصت در ه بشهید رجایي مکعب از ظرفیت سد  و رسوب، هزینه ساخت یك متر

های هدر رفت عناصر اصلي مغذی گذاری در سدها و مخازن آب و هزینهیین کاهش رسوبتع

خیزی خاک در نظر عنوان هزینه فرصت حفظ حاصله خاک مانند نیتروژن، پتاسیم و کلسیم ب

  گرفته شده است.

بوم نظام  زمین زراعي کاهش یافته بر حسب هکتار در نکردنبرای محاسبه میزان استفاده 

 h در این رابطه که ستفاده شده استا Fe=ST/h: 1( از رابطه Fe) ملي کیاسر ارکپ يجنگل

حفاظت خاک  میزان Feو متر های کشاورزی بر حسب سانتيضخامت سطح خاک برای فعالیت

عنوان ه سود اقتصادی فعالیت کشاورزی بدر این تحقیق  باشد.جنگلي ميبوم نظام توسط 

 :9رابطه  پایهز زمین در نظر گرفته شد تا بر زینه فرصت کاهش عدم استفاده اه

 Ve = Fe × Co ، پارک  يجنگل بوم نظامبه وسیله  زمین نکردناستفاده ارزش میزان کاهش

مکعب خاک فرسایش  هزینه فرصت یا هزینه هر متر Coدر این رابطه،  برآورد شود. ملي کیاسر

 اشد.  بجنگلي ميبوم نظام  حفاظت خاک توسط میزان Fe یافته و

 در آغاز، ناشي از کارکرد خاکزایي جنگل هایسودمندیارزش برای محاسبه تحقیق  در این

آمار و اطالعات موجود،  پایهبر پارک ملي کیاسر  يجنگلبوم نظام تشکیل خاک بوسیله  میزان

با در نظر گرفتن آنگاه ها برآورد شد و حجم و وزن خاک تولید شده در هر سال برای این جنگل

. با شدهکتار تعیین  تن در خاک تولیدی بر حسب میزان، منطقهخاک  وزن مخصوصمل عا

 ارزش اقتصادی کارکرد خاکزائي برای هر هکتارمواد مغذی، استفاده از روش هزینه جایگزیني 

 .شدبرآورد پارک ملي کیاسر  يجنگلبوم نظام 
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 از عرضه اکسیژن(ذخیره کربن و ، ارزش کارکرد تنظیم گاز )جذبجهت برآورد همچنین 

 :3رابطه استفاده شده است.( 3)رابطه  و تنفس (فتوسنتزنور ساخت ) فرمول 
(193g) →Polysaccharide (162g) 2O(180g) +6 6O12H6O (108g) →C2(264g) +6H 26Co 

 2Co کند، میزانجنگلي یك تن ماده خشك تولید ميبوم نظام ، هنگامي که 3رابطه  پایهبر 

را برای تولید  2Coگرم  111جنگل بوم نظام شود. ژن آزاد شده تعیین ميجذب شده و اکسی

گرم اکسیژن برای  1/1و  2Coگرم  18/1عبارت دیگر، ه کند. بگرم ماده خشك جذب مي 111

 (.1831)امیرنژاد و عطایي سلوط،  تشکیل یك گرم ماده خشك الزم است

 سه از کربن تثبیت کارکرد تصادیاق ارزش محاسبه برایتثبیت کربن،  میزاناز تعیین  پس

 ارزش اطالعاتي ترین آن پایگاه)معروفبوم نظام  خدمات ارزش اطالعاتي الف( پایگاه شامل روش

 مجمع اطالعات )ج و نیرو وزارت انرژی ترازنامه اطالعات )و تنوع زیستي ب بوم نظام خدمات 

اکسیژن آزاد شده از روش هزینه برای ارزشگذاری  .شد هوا استفاده و آب تغییرات المللي بین

بر جنگلي بوم نظام اکسیژن آزاد شده بوسیله  در این روش ارزش هر تن. شدجایگزین استفاده 

ارزشگذاری کارکرد  گردد. بنابراین برایت محاسبه ميهزینه تولید هر تن اکسیژن در صنع پایه

 : 11رابطه ستفاده شده است:ا 11 رابطه از جنگلي پارک ملي کیاسر نظام بومتنظیم گاز برای 

e×P eV=F که eF  جنگلي بوم نظاممیزان کل کربن تثبیت شده یا اکسیژن عرضه شده توسط 

حسب واحد پول بر تن  مالیات انتشار کربن و یا قیمت عرضه اکسیژن بر cPبر حسب تن،  پارک

 . باشدمي

پارک ملي کیاسر از جنگلي بوم نظام و حفاظتي  تفریحيتعیین ارزش  برایاین تحقیق  در

های انجام شده در زمینه پژوهش نتایج پایه بر منظور این . برایشدروش انتقال منافع استفاده 

در داخل انجام شده  هایبررسيدست آمده در ه میانگین ارزش بکارکردها )محاسبه ارزش این 

 است.  دهش جنگلي پارک ملي کیاسر برآورد بوم نظام و حفاظتي  تفریحي، ارزش (کشور

 :نتایج
 توليدي:ارزشگذاري کارکرد  .1

گونه درختان مثمر، قابل استفاده و عرضه به بازار  9دارای جنگلي پارک ملي کیاسر  بوم نظام

نوع  9باشد. ارزش خالص مي گوجه وحشيو  گالبي وحشي، سیب وحشي، ولیك، ازگیلشامل؛ 

( آورده شده است. 1در جدول ) اسرپارک ملي کی يجنگل بوم نظام در هر هکتار  یاد شدهمیوه 

مجموع ارزش ساالنه  پارک ملي کیاسر، يجنگلبوم نظام  گسترهبا توجه به این جدول،  پایهبر 
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 199/1) یالمیلیون ر 9/9معادل  پارک ملي کیاسر يجنگلبوم نظام چوبي های غیرفرآورده

 شده است.برآورد میلیون ریال  1139/1و ارزش هر هکتار آن  میلیارد ریال(
 پارک ملی کياسر یجنگل بوم نظام جنگلی در هر هکتار  هايميوهارزش خالص  (1)جدول 

 گوجه وحشي وحشي گالبي سیب وحشي ولیك ازگیل موضوع               نوع فرآورده

 11 11 9 11 19 در هکتار درختاصله  شمار

 19 19 11 9/1 9 )کیلوگرم(درخت اصله تولید هر 

 811 811 91 111 99 تار )کیلوگرم(تولید در هک

 8/1 111/1 119/1 18/1 11/1 در هکتار )کیلوگرم( برداشت

 81111 81111 19111 81111 81111 قیمت هر کیلوگرم )ریال(

 5111 111 199 511 8111 ارزش ناخالص در هکتار )ریال(

 11911 11911 3991 11911 11911 هزینه هر کیلوگرم )ریال(

 8191 11 19/11 819 1191 هکتار )ریال( هزینه کل در

 9391 93 99/118 939 1591 ارزش خالص )ریال(

 منبع:یافته های تحقیق

 ارزشگذاري کارکرد حفاظت آب .2

ذخیره آب )آب نفوذی(، تنظیم شامل  جنگلي پارک ملي کیاسربوم نظام کارکرد حفاظت آب 

 ارزشگذاری آنها به شرح زیر باشد که نتایج مي غیرنفوذی( و کنترل سیلآب جاری )آب 

 باشد:مي

 ارزشگذاري کارکرد ذخيره آب باران  .1.2

کل بارندگي سالیانه، میزان نفوذپذیری آب باران و  میزان، بارندگي سالیانه میانگین( 1جدول )

 دهد. را نشان مي پارک ملي کیاسر يجنگل بوم نظاممیزان آب ذخیره شده در 
 ذخيره آب ميزانساليانه، ميزان نفوذپذیري و  و کل بارندگی ميانگين (2)جدول 

 جنگلی پارک ملی کياسر بوم نظام 
 میزان موضوع                             

 911 متر(بارندگي سالیانه )میلي میانگیم

 9111 کل بارندگي سالیانه )متر مکعب در هکتار( میزان

 19 میزان نفوذپذیری آب در خاک )درصد(

 1939 ره شده )متر مکعب در هکتار در سال(آب ذخی میزان

 منبع:یافته های تحقیق 

پارک ملي  يجنگل بوم نظامسازی آب باران توسط هر هکتار از ذخیره میزان( 1جدول ) پایهبر 

ساالنه  توانندميها عبارت دیگر، این جنگله باشد. بدر سال ميمتر مکعب 1939معادل  کیاسر
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آب باران را وارد سفره آب میلیون متر مکعب(  51/11) مکعب متر میلیارد 11/1معادل 

برابر  11 میانگینطور ه ب اهزیرزمیني نمایند. با توجه به اینکه قابلیت نفوذپذیری آب در جنگل

پارک  يجنگلبوم نظام (، بنابراین، هر هکتار 1831باشد )عرب، اراضي کشاورزی و مرتعي مي

سازد. به بیان مکعب آب باران را در خود ذخیره مي متر 39/1918ساالنه معادل  ملي کیاسر

ها و تبدیل آن به اراضي کشاورزی و مرتعي، هر هکتار از این دیگر، در صورت تخریب جنگل

 و آبیاری المللي بین کمیسیون استناد به د.نسازمکعب آب را ذخیره مي متر 18/31 تنهااراضي 

 هزار 111111 برابر آب متر مکعب هر اقتصادی ارزش (،1858نیرو ) وزارت (ICID) زهکشي

 بوم نظام روش ارزشگذاری هزینه جایگزین، ارزش هر هکتار  پایهبنابراین، بر  .بوده است ریال

بوم  کلارزش و ریال  میلیون85/191برای کارکرد ذخیره آب معادل  پارک ملي کیاسر يجنگل

میلیون ریال  91/1181519معادل برای کارکرد ذخیره آب  پارک ملي کیاسر يجنگلنظام 

 . شدبرآورد میلیارد ریال(  5199/1181)

 ارزشگذاري کارکرد تنظيم آب جاري  .2.2

متر مکعب در هکتار در  1939 پارک ملي کیاسر، يجنگل بوم نظاماز کل حجم بارندگي ساالنه 

عنوان آب ه متر مکعب در هکتار ب 9899کند. بنابراین، مابقي این مقادیر یعني خاک نفوذ مي

عنوان آب مورد ه شود و درصدی هم بباشند. از این مقادیر، درصدی تبخیر ميميناپذیر نفوذ 

صورت جریان ه و بقیه ب شودمينیاز درختان و گیاهان علفي کف جنگل، جذب پوشش گیاهي 

، درصد تبخیر، درصد آب ناپذیر نفوذ(، میزان آب 8شود. جدول )سطحي در جنگل جاری مي

 يجنگلبوم نظام از برای پوشش گیاهي، درصد آب سطحي و میزان آب جاری را برای مورد نی

 دهد. نشان مي پارک ملي کیاسر
 ، درصد تبخير و آب مورد استفاده پوشش گياهی،نفوذ ناپذیرميزان آب  (3)جدول 

 ی پارک ملی کياسرجنگل بوم نظام درصد آب سطحی و ميزان آب جاري  
 میزان                موضوع                

 9111 کل بارندگي سالیانه )متر مکعب در هکتار( میزان

 9899 )متر مکعب  در هکتار(ناپذیر میزان آب نفوذ 

 11 درصد تبخیر

 81 در صد آب مورد استفاده پوشش گیاهي

 18 درصد آب سطحي )جاری(

 1939 میزان آب جاری )متر مکعب  در هکتار در سال(

 های تحقیق منبع:یافته
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پارک  يجنگل بوم نظامتنظیم آب سطحي )جاری( توسط هر هکتار از  میزان(، 8جدول ) پایهبر 

ها ساالنه عبارت دیگر، این جنگله باشد. بدر سال ميمتر مکعب  1939معادل  ملي کیاسر

 منطقههای صورت آب سطحي وارد رودخانهه متر مکعب آب باران را ب میلیون 51/11حدود 

 .تا آب مورد نیاز برای محصوالت کشاورزی تأمین شود کنندمي

 دست کم آب پای سد شهید رجایيمکعب  ارزش هر مترمحاسبات صورت گرفته  برابر

روش ارزشگذاری هزینه  پایهبنابراین، بر . ریال بوده است 1858ریال در سال  193/19395

برای کارکرد تنظیم آب جاری  پارک ملي کیاسر يجنگل بوم نظامجایگزین، ارزش هر هکتار 

میلیارد ریال(  199/813میلیون ریال ) 813199و ارزش کل آن  میلیون ریال 11/11معادل 

 .شدبرآورد 

 ارزشگذاري کارکرد کنترل سيل   .3.2 .2.3

توان از طریق خیزی را ميدر کاهش شرایط سیل پارک ملي کیاسر يجنگل بوم نظامنقش 

ه برداری غیر اصولي و یا تغییر کاربری به اشکال مختلف ببهره نتیجهکه در  هایيزیانمیزان 

سیل و یا هزینه مهار و کنترل  رخدادپس از  هایزیانآید به دو شکل هزینه جبران وجود مي

جدول  .کردبرآورد  هاجنگلاین رویه از برداری بيشرایط مطلوب و یا بهره نبودسیالب ناشي از 

در  1858-1838های جاني ناشي از سیلتلفات مالي و  ایهزیان ،سیل رخداد( وضعیت 1)

 دهد.را نشان مي منطقه کیاسر
 منطقه کياسرجانی در تلفات مالی و  هايزیانسيل و  رخدادوضعيت  (4)جدول 

 رخ دادههای سیل شمار جمع تلفات جاني )نفر( مالي )میلیارد ریال( هایزیانجمع  بخش

 19 9 191/1513 کیاسر

 ته های تحقیقمنبع:یاف
پارک ملي  يجنگلبوم نظام برای برآورد ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد کنترل سیل بوسیله 

( 9باشد. جدول )ناشي از سیل ميجاني تلفات مالي و  هایزیاننیاز به میانگین ساالنه  کیاسر
گین ( و میانالف 1858، وزارت نیرو) (1858-1838سال ) 11میزان خسارات مالي و جاني طي 

 دهد.را نشان مي منطقه کیاسرآن در 
 منطقه کياسرسال و ميانگين آن در  11طی جانیتلفات مالی و  هايزیانميزان  (5)جدول

 تلفات جاني )نفر( مالي )میلیارد ریال( هایزیان

 میانگین ساالنه ساله 11 میانگین ساالنه ساله 11

191/1513 3191/151 9 9/1 

  منبع:یافته های تحقیق
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ساالنه معادل  منطقه کیاسرمالي ناشي از سیل را در  هایزیانتوان (، مي9با توجه به جدول )

جاني ناشي از سیل را با توجه به  تلفاتمیانگین  ،. همچنینکردمیلیارد ریال برآورد  31/151

یا به عبارت  ،(1831زادگان، ریال )کریم 1119191111در ایران که معادل  ارزش آماری حیات

میلیارد ریال در نظر گرفت. بنابراین، کل  1/1باشد، معادل میلیارد ریال مي 1 بیش از ترساده

. با شدمیلیارد ریال در سال برآورد  11/151معادل  منطقه کیاسرجاني و مالي سیل در  زیان

 بوم نظام ، سهم (1111)یرن،  درصد تاثیر جنگل در کنترل سیل 11توجه به تأثیر مرتع معادل 

برآورد  ریال میلیارد 31/191خیزی( معادل در کنترل سیل )کاهش سیلپارک  ينگلج

از  پارک ملي کیاسر يجنگلبوم نظام شود. به بیان دیگر، ارزش اقتصادی ساالنه هر هکتار مي

شود. باید خاطر ریال تعیین ميمیلیون  11/11خیزی )کنترل سیل( معادل نظر کاهش سیل

را در جلوگیری از پارک  يجنگل بوم نظام ارزش اقتصادی تأثیر وجود  که این رقم، کردنشان 

کند. زیرا خیزی و یا کاهش شدت سیل و خسارات آن بیان نميسیل یا کاهش سیل رخداد

همین سطح پوشش جنگلي چه رویدادهای عظیم سیل در  نبودمشخص نیست که در صورت 

ریال میلیون  11/11 توان عددطور کلي، ميه بکردیم. بایست تجربه ميرا مي های پر بارانسال

از نظر  پارک ملي کیاسر يجنگلبوم نظام ارزش اقتصادی ساالنه هر هکتار  کمترینعنوان ه را ب

 آن در نظر گرفت.  هایزیانکنترل سیل و کاهش 

های ذخیره آب، تنظیم آب جاری و کنترل سیل، ارزش با توجه به برآورد ارزش اقتصادی جنبه

در میلیون  95/111معادل  پارکهای صادی کارکرد حفاظت آب بوسیله هر هکتار از جنگلاقت

 ،های ذخیره آب، تنظیم آب جاری(، ارزش اقتصادی جنبه1شود. جدول )سال برآورد مي

برای هر  1858کنترل سیل و همچنین مجموع ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت آب را در سال 

 دهد. ن مينشا پارکهای هکتار از جنگل
ه ارزش ساالن هاي ذخيره آب، تنظيم آب جاري، کنترل سيل و  مجموع ارزش ساالنه جنبه (6)جدول   

پارکهاي کارکرد حفاظت آب بوسيله جنگل  
 ریال(میلیون ) کلارزش  ریال(میلیون ارزش هر هکتار ) موضوع

 91/1181519 85/191 ذخیره آب

 813199 11/11 تنظیم آب جاری

 191311 11/11 یلکنترل س

 9/1111111 95/111 مجموع ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت آب

 منبع:یافته های تحقیق
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 خاکارزشگذاري کارکرد حفاظت  .3

فرسایش ساالنه خاک در اراضي تحت پوشش جنگل  میزان، میانگین محاسبات انجام شده بنابر

ا دخالت انسان تخریب شده جنگلي )در مناطقي که جنگل به دلیل چرای دام و ی و اراضي غیر

تن در هکتار  11/18و  13/9ترتیب معادل ه ب پارک ملي کیاسر يجنگل بوم نظاماست( در 

 11/1پارک ملي کیاسر  يجنگلبوم نظام باشد. بنابراین، میزان کاهش فرسایش خاک توسط مي

ي جنگلي و (، میزان فرسایش ساالنه خاک در اراض9. جدول )محاسبه شدتن در هکتار در سال 

را  جنگلي پارک ملي کیاسربوم نظام جنگلي و میزان کاهش فرسایش ساالنه خاک بوسیله  غیر

(، میزان کاهش فرسایش ساالنه خاک 9جدول ) پایهدهد. بر بر حسب تن در هکتار نشان مي

دست آمده ه متر مکعب در هکتار ب 31/1تن در هکتار یا  11/1معادل  پارکهای بوسیله جنگل

ه استفاده شده است(. ب 99/1)برای تبدیل تن در هکتار به متر مکعب در هکتار از ضریب است 

متر  11/11991ها معادل عبارت دیگر، میزان کل کاهش فرسایش خاک بوسیله این جنگل

 باشد.در سال مي مکعب

 پارک ملی کياسر  یجنگل بوم نظام ميزان فرسایش و کاهش فرسایش ساالنه خاک در (7)جدول
 تن در هکتار() میزان موضوع

 13/9 فرسایش خاک در اراضي جنگلي

 11/18 فرسایش خاک در اراضي غیرجنگلي

 11/1 کاهش فرسایش خاک بوسیله جنگل

 منبع:یافته های تحقیق

های کاهش در جنبه پارکهای در این تحقیق تأثیر کاهش فرسایش خاک بوسیله جنگل

گذاری یری از افزایش رسوب و گل و الی، کاهش رسوباز زمین زراعي، جلوگ نکردن استفاده

 . گرفتسدها و مخازن آب و حفظ حاصلخیزی خاک مورد بررسي قرار 

 از زمين زراعی   نکردن کاهش استفاده  .1.3

و متوسط ضخامت  پارک يجنگلبوم نظام یافته بوسیله میزان فرسایش خاک کاهش پایهبر 

بر محاسبات بنا .شدزمین محاسبه از  نکردن دهکاهش استفا گسترهخاک سطحي برای گیاهان، 

معادل  پارکهای از زمین بوسیله جنگلنکردن کاهش یافته استفاده  گستره انجام گرفته،

های کشاورزی )زراعي و . سود اقتصادی ساالنه فعالیتآمددست ه هکتار در سال ب 58/18

میلیون  1391911زی، حدود های وزارت جهاد کشاورداده پایهبر  1858در سال کیاسر باغي( 



 229ی...ارزشگذاری خدمات و کارکرد ها

عنوان هزینه ه ب میزاناین که  (1858)آمارنامه محصوالت کشاورزی،  بوده استریال در هکتار 

در پارک ملي کیاسر  يجنگل بوم نظاماز زمین کشاورزی بوسیله  نکردن فرصت کاهش استفاده

ها ه این جنگلاز زمین بوسیلنکردن نظر گرفته شد. بنابراین، ارزش میزان کاهش استفاده 

بوم نظام  گسترهکه با توجه به  شدبرآورد  میلیون ریال( 31/85) میلیارد ریال 1853/1معادل 

از نکردن ها برای کاهش استفاده ، ارزش ساالنه هر هکتار از این جنگلپارک ملي کیاسر يجنگل

 . محاسبه شد میلیون ریال(111/1) ریال 19/9511زمین، 

 و الي و رسوبجلوگيري از افزایش گل  .2.3

ها و مراتع کشور، میانگین میزان کاهش گل و الی و سازمان جنگل هاینابر نتایج برسيب

امیرنژاد، باشد )درصد کل فرسایش خاک کاهش یافته مي 11ها در حدود رسوب بوسیله جنگل

مکعب از ایجاد گل و الی متر  19/11913ساالنه حدود  پارکهای (. بنابراین، جنگل1831

متر مکعب  1/1تواند ، یك کارگر مي(1831امیرنژاد ) های تحقیقیافته بربنا .کنندميیری جلوگ

ها، آوری کرده و گل و الی را از جادهجمع متر در هر روز کاری 11گل و الی را با انتقال 

 در 1858دستمزد روزانه هر کارگر در سال  میانگین. کندها پاک ها و حاشیه رودخانهخیابان

مکعب از گل و الی و  آوری یك مترجمع باشد. بنابراین، هزینهریال مي 811111معادل  منطقه

ها آید. ارزش ساالنه این جنگلدست ميه ریال در متر مکعب ب 1191/119831رسوب معادل 

برآورد  میلیارد ریال( 519/1) میلیون ریال 399/1519برای جلوگیری از افزایش گل و الی 

، در کاهش پارک ملي کیاسر يجنگل بوم نظام، ارزش ساالنه هر هکتار از عبارت دیگره . بشد

 باشد. ميمیلیون ریال(  133/1) ریال 19/133518معادل ایجاد گل و الی و رسوب 

 گذاري سدها و مخازن آبکاهش رسوب .3.3

عنوان هزینه فرصت در تعیین ارزش کاهش ه در این تحقیق هزینه ساخت سدها و مخازن آب ب

سازمان  هاینابر نتایج بررسيدر نظر گرفته شد. ب پارکهای گذاری خاک بوسیله جنگلسوبر

طور ه از فرسایش ویژه ساالنه خاک ب ،سهم رسوبدهي ویژه ساالنه ،ها و مراتع کشورجنگل

وسیله ه گذاری ب(. در نتیجه، میزان کاهش رسوب1831امیرنژاد، باشد )درصد مي 19میانگین 

 پایهبر  ،آید. همچنیندست ميه متر مکعب در سال ب 19/11111معادل ها این جنگل

ریال  193/19395ای هر سد بتوني به ازای هر متر مکعب حداقل حاسبات وزارت نیرو، هزینهم

 بوم نظام (. بنابراین، ارزش اقتصادی )ب1858، وزارت نیرو)برآورد شده است  1858در سال 
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میلیون  19/191گذاری سدها و مخازن آب معادل رسوب ، در کاهشپارک ملي کیاسر يجنگل

عبارت دیگر، ارزش ساالنه هر هکتار از ه . بشدبرآورد  1858در سال  میلیارد( 19119/1) ریال

 میلیون ریال 119/1گذاری در سدها و مخازن آب معادل برای کاهش رسوب پارکهای جنگل

 باشد. مي

 خيزي خاکحفظ حاصل. 4.3 

اصلي و ضروری  هایعنصر آن،خیزی توانند بوسیله کاهش فرسایش خاک، حاصلها ميجنگل

(. نقش 1891نژاد، )نجفي کنندرا حفظ نیتروژن، فسفر و پتاسیم مانند  برای رشد گیاهان

کیلوگرم در هکتار در  9/5و  31/1، 9/15ترتیب ه ب خاک Kو  N ،P موادها برای حفظ جنگل

 بوم نظام محاسبات صورت گرفته  (. با توجه به1839ان، امیرنژاد و همکارباشد )سال مي

کند که در مجموع تن از فرسایش خاک جلوگیری مي 91/91111جنگلي پارک ملي کیاسر 

 91/151و 11/11، 18/599به میزان  نزدیكمنجر به حفظ عناصر نیترات، فسفات و پتاسیم 

 در موجود 1NPK(20-20-20)کود به ازای قیمت هر کیلوگرم  کل آنهاارزش شود. ميکیلوگرم 

 ،(1858ریال )شرکت سهامي خدمات حمایتي کشاورزی،  91111، 1858 سال در بازار

 آید. بنابراین، ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد حفظدست ميه ریال ب میلیون 1/88951

 مواد ، با استفاده از روش هزینه جایگزینمنطقه يجنگلبوم نظام خاک بوسیله خیزی حاصل 

 ه، ارزش ساالنه هر هکتار از اینشود. در نتیجبرآورد مي میلیون ریال 1/88951معادل مغذی

 . شدریال تعیین  میلیون 111/9خاک خیزی حاصلدر حفظ  ی منطقههاجنگل

از زمین زراعي، جلوگیری از  نکردن های کاهش استفادهبا توجه به برآورد ارزش اقتصادی جنبه

خیزی حاصلگذاری سدها و مخازن آب و حفظ ، کاهش رسوبافزایش رسوب و گل و الی

معادل  پارکهای خاک، ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک بوسیله هر هکتار از جنگل

های کاهش استفاده (، ارزش اقتصادی جنبه3. جدول )شدریال در سال برآورد میلیون  918/9

گذاری سدها و رسوب سوب، کاهشرو از زمین زراعي، جلوگیری از افزایش گل و الی نکردن 

خاک و همچنین مجموع ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خیزی حاصلمخازن آب و حفظ 

 دهد. نشان مي پارکهای برای هر هکتار از جنگل 1858خاک را در سال 

 

                                           
شود و مابقي اصلي نیترات، فسفات و پتاسیم مي ماده 8درصد از کود شامل همان  53 يال 59، 11-11-11های کود در 1

 دهد.ها تشکیل ميآنرا ریزمغذی
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هاي مختلف حفاظت خاک و مجموع ارزش ساالنه کارکرد حفاظت خاک ارزش ساالنه جنبه (8)جدول

 ملی کياسر نگلی پارکج بوم نظام 
 ریال(میلیون ارزش هر هکتار ) موضوع

 111/1 از زمین زراعينکردن کاهش استفاده 

 133/1 جلوگیری از افزایش رسوب و گل و الی

 119/1 گذاری سدها و مخازن آبکاهش رسوب

 111/9 حفظ حاصلخیزی خاک

 918/9 مجموع ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک

 کارکرد خاکزایی ارزش اقتصادي  .4

در محاسبات مربوط به ارزش اقتصادی کارکرد خاکزایي، به منظور تعیین میزان خاک تولید 

تبدیل  برایدرصد  111سال و ضریب  111متر خاک شده، زمان الزم برای تشکیل یك سانتي

 نظام بومبنابراین برای  (.1831شود )عباسي، به مناطق تحت پوشش جنگلي در نظر گرفته مي

هکتار وسعت دارد، حجم خاک تولید شده به صورت  11/1191پارک ملي کیاسر که  جنگلي

 وسعت اراضي جنگل  11/1191× %111= 11/1191تن :شدزیر محاسبه 

پارک ملي  جنگلي بوم نظاممحاسبات مربوط به حجم و وزن خاک تولید شده در هر سال برای 

 باشد:کیاسر به صورت زیر مي

  11/1191×11111×11/1= 119111سال    111لید شده در متر مکعب خاک تو

متر مکعب خاک در یك سال تولید شده است.  11/1191که حدود  119111÷111= 11/1191

محاسبه حجم خاک بر حسب تن از وزن مخصوص خاک منطقه استفاده شد. متوسط وزن  یبرا

 111/3119 یهپا ینا . برباشديمکعب( م یمتر)گرم بر سانت 1/1منطقه  هایمخصوص خاک

کارکرد  یارزش اقتصاد یینشده است. حال به منظور تع یدسال در جنگل تول یكتن خاک در 

 یزانم ینکهاستفاده کرد. با توجه به ا یمواد مغذ یگزینيجا ینهاز روش هز توانيم یيخاکزا

فسفر  ،یتروژنن یعنصرها یبرا يجنگل هایو موجود به درصد خاک یاهگ یازمورد ن هایعنصر

هر  یبازار یمتباشد و قکیلوگرم در هکتار در سال مي 9/5و  31/1، 9/15به ترتیب  یمو پتاس

  نظام بوم يریال است، ارزش کارکرد خاکزائ 91111موجود در بازار،  NPKکود  یلوگرمک

 برآورد شده است. ارزش خاکزایي بوم یالر یلیونم 9819/9853 یاسرک يپارک مل جنگلي

 ( ارائه شده است.5در جدول ) یاسرک يپارک مل جنگلي  نظام
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 پارکهاي جنگلخاکزایی اقتصادي ساالنه کارکرد ارزش  (9)جدول
 میزان تقریبي خاک

 تولید شده برحسب تن  

 کل ارزش اقتصادی

 )میلیارد ریال( 

 ارزش به ازاء هر هکتار 

 )میلیون ریال(

111/3119 8539/9 31/1 

 منبع:یافته های تحقیق

 ارزشگذاري کارکرد تنظيم گاز )جذب کربن و عرضه اکسيژن( .5

جذب دی اکسید شامل  جنگلي پارک ملي کیاسربوم نظام  ارزشگذاری کارکرد تنظیم گازنتایج 

 . باشدبه شرح زیر ميکربن و عرضه اکسیژن 

 کربن  اکسيدتعيين ارزش جذب دي.1.5

گرم ماده  111را برای تولید  2Coگرم  111جنگل نظام  بوم، فرمول فتوسنتز و تنفس پایهبر 

گرم اکسیژن برای تشکیل یك  1/1و  2Coگرم  18/1عبارت دیگر، ه کند. بخشك جذب مي

 پارکهای میزان ساالنه رشد ماده خشك جنگل در آغازگرم ماده خشك الزم است. بنابراین، 

در هکتار در نظر ب متر مکع 11/1را  پارکهای . اگر متوسط رشد ساالنه جنگلشدمحاسبه 

 11/1191گستره با توجه به  پارکهای (، مجموع رشد ساالنه جنگل1831بگیریم )یخکشي، 

های متر مکعب خواهد شد. از آنجا که در محاسبه حجم سرپای گونه 31/19813هکتاری آن، 

متر سانتي 9/11ای درختاني که قطر برابر سینه آنها کمتر از ها و تنهشاخ و برگ پارکجنگلي 

( متر مکعب 11/9111درصد ) 81کم  ، دستباالباید به رقم ، شودباشد، در نظر گرفته نمي

 پارکهای مجموع رشد ساالنه جنگلصورت  در این(، که 1898)حسني و همکاران،  کرداضافه 

های وزن مخصوص گونه میانگین اینکه رسد. بنابراین، با توجه بهمي متر مکعب 11/11998به 

 پارکهای میزان رشد ماده خشك جنگل، باشدتن بر متر مکعب مي 19/1 ارکپجنگلي 

 .شدمحاسبه تن در سال  99/11195

( توسدط  Cباید کل کربن ذخیره شدده )  پارکهای توسط جنگل 2Co برای محاسبه توان جذب

آیدد:  بدست مي C3+ C2+ C1C= C +4  از رابطه C میزان. کردرا برآورد  پارکجنگلي بوم نظام 

های هوائي، کربن ذخیره شدده  ترتیب کربن ذخیره شده در اندامه ب 4Cو  1C ،2C ،3Cکه در آن 

زمیني، کربن ذخیره شده در الشبرگ و علوفده سدطح جنگدل و کدربن ذخیدره      های زیردر اندام

 باشد.متری( ميسانتي 81شده در خاک )تا عمق 

بوسیله  2Co خشك، مجموع جذب هنگام تشکیل یك تن ماده 2Co تن 18/1با توجه به جذب 

های تن ماده خشك اندام 99/11195که از ضرب  پارکرویشگاه جنگلي  (1C)های هوائي اندام
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 باشد. برای محاسبهدر سال مي 2Co تن 85/18359آید، دست ميه ب 2Co تن 18/1هوائي در 

2C به طور معمولرا  میزانباشد که این زمیني مي ی زیرهزیست تود میزانمحاسبه ، نیاز به 

معادل  2C میزان. بنابراین، (1111گیرند )فائو، ی هوائي در نظر ميحدود یك پنجم زیست توده

 درصد پنجآمار، رقم  نبود، با توجه به 3C آید. برای محاسبهدست ميه ب 2Co تن 199/1995

1C  2 تن 91/1151یعنيCo برای  (. در نهایت،1559مك دیکن، شود )در نظر گرفته مي

سازمان خواربار کشاورزی های ( از گزارش4Cمحاسبه رشد ساالنه کربن ذخیره شده در خاک )

( استفاده شده است که برای خاک 1118و همکاران ) هارگرس( و 1111، فائوجهاني )

های هیرکاني یك تن در هکتار در نظر گرفته شده است. یك تن کربن در هکتار معادل جنگل

بنابراین، . باشداست( مي 11به  11ت وزني کربن به دی اکسید کربن )نسب 2Co تن 19/8

توسط  2Co خواهد شد. بدین ترتیب، میزان ساالنه جذب 2Co تن 19/39151برابر  4C میزان

میلیون تن( برآورد  19تن در سال )حدود  8/119919(، 1C +2C +3C +4C) پارکهای جنگل

 تن  11/19، پارکهای هکتاری جنگل 11/1191ی شود. بعبارت دیگر، هر هکتار از عرصهمي

2Co ( جذب مي 31/1در سال )2 در جذب پارکهای توان ساالنه جنگل کند.تن کربنCo  و

تواند مي پارکهای این جدول، هر هکتار از جنگل پایه( ارائه شده است. بر 11کربن در جدول )

 باشد.تن کربن مي 31/1معادل  میزاناز هوا جذب نماید که این  2Co تن 11/19
 و کربن 2Co در جذب پارکهاي توان ساالنه جنگل (11)جدول 

 جذب کربن )تن( )تن( 2Co جذب گستره

 مجموع در هکتار مجموع در هکتار هکتار

11/1191 11/19 8/119919 31/1 93/81113 

 منبع:یافته های تحقیق

کربن،  تثبیت میزان تعیین از پس تحقیق به منظور تعیین ارزش کارکرد ترسیب کربن این در

 انرژی ترازنامه ب( اطالعات بوم نظام  خدمات ارزش اطالعاتي الف( پایگاه شامل روش سه از

 .شد هوا  استفاده و آب تغییرات المللي بین مجمع ج( اطالعات و  نیرو وزارت

 بوم نظام  خدمات ارزش اطالعاتی الف: پایگاه

 و بدوم نظدام   اقتصادی  ارزشگذاری اطالعاتي پایگاه از کربن، تتثبی اقتصادی ارزش برآورد برای

بدرای بدرآورد ارزش کدارکرد ترسدیب کدربن در ایدن بخدش از         است. شده زیستي استفاده تنوع

تحقیدق بده منظدور تعیدین ارزش کدارکرد       این . درشدکربن استفاده  تثبیت ایسایه هایهزینه

 ارزش عندوان  دالر بر تن بده  8/19 (، رقم1851) یگانه نتیجه بررسي به استناد با ترسیب کربن
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جنگلدي   بوم نظام  ارزش کارکرد آن، پایه بر و گرفته قرار مد نظر 1858برای سال  کربن ایسایه

 .  شد محاسبه کربن ترسیب در منطقه

 311818های جنگلي پارک ملدي کیاسدر برابدر بدا     بوم نظام ای جذب کربن توسط ارزش سایه

ندرخ برابدری ارز )ندرخ برابدری دالر مرجدع آمریکدا در سدال         پایهتبدیل آن بر  دالر در سال و با

میلیدارد( در سدال بده     91/11میلیون ریال ) 19/11911(، برابر با 1858( )بانك مرکزی، 1858

 1دست آمد و همچنین ارزش هر هکتار از این جنگدل بدرای کدارکرد ترسدیب کدربن برابدر بدا        

 شد. میلیون ریال برآورد

 نيرو: وزارت انرژي ترازنامه طالعاتا )ب

 اجتماعي ناشي هایههزین میزان ،1858 سال در نیرو وزارت سوی از منتشره انرژی ترازنامه بربنا

 به توجه با که باشدمي سال در ریال 91/111819برابر  سال در 2Coگاز  تن هر انتشار از

 33/1معادل  کربن تثبیت اقتصادی ارزش ،بررسي مورد منطقه در کربن تني 31/1تثبیت

 منطقه، هکتاری 11/1191 گستره به توجه با همچنین شود.مي برآورد هکتار در میلیون ریال

 خواهد برآورد قابل ریال میلیارد 11/15 معادل منطقه اراضي کل در کربن تثبیت اقتصادی ارزش

  .بود

 هوا:   و آب تغييرات المللی بين مجمع اطالعات )ج

 دی اکسید تن هر تثبیت هوایي، هزینه و آب تغییرات المللي بین مجمع هایرشگزا به استناد

سال  در آمریکا دالر نرخ میانگین به توجه با است که بوده 1111 سال در دالر 91/91برابر کربن

جذب  توجه با بنابراین بود. خواهد ریال میلیون 19/1معادل  هزینه ریال( این 88111) 1858

 هکتار هر است( در کربن اکسید دی تن 19/8معادل  کربن تن )هر کربن یداکس دی تني 11/19

 ریال میلیون 81/18معادل  هکتار هر در کربن تثبیت ارزش پارک ملي کیاسر، جنگليبوم نظام 

با  برابر کیاسر ملي پارک جنگليبوم نظام  کل در کارکرد ارزش این همچنین است. برآورد قابل

 .شد وردبرآ ریال میلیارد 58/133

پارک  جنگلي بوم نظام  در کربن تثبیت کارکرد ارزش برآورد در موجود هایاختالف به با توجه

نیرو  وزارت سوی از شده ارائه 2Coگاز  انتشار اجتماعي هایروش هزینه از استفاده ملي کیاسر،

 هب استناد دلیل است( به شده ارزیابي زیست حفاظت محیط سازمان با مشترک طور به )که

 است. شده برتر انتخاب روش عنوان به بودن، بومي و روز به معتبر، اطالعات
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 تعيين ارزش توليد اکسيژن  .6

گرم ماده خشك،  111جنگل با تولید  نظام بوم، فسنو ت (فتوسنتزنور ساخت ) رابطهبر بنا

یك  هک تن اکسیژن هنگامي 1/1عبارت دیگر، ه گرم اکسیژن آزاد سازد. ب 158تواند معادل مي

 يجنگل بوم نظامگردد. بنابراین، اکسیژن عرضه شده شود، آزاد ميتن ماده خشك تشکیل مي

ها، معادل تن ماده خشك این جنگل 99/11195ساالنه  میزان، با توجه به پارک ملي کیاسر

 بوم نظام ها، هر هکتار این جنگل گستره. بنابراین با توجه به شدتن در سال برآورد  9/19951

تن اکسیژن  9/1با توجه به اینکه  تن اکسیژن آزاد سازد. 18/1تواند ساالنه ، ميمنطقه يگلجن

(، هر هکتار پوشش 1111و همکاران،  زماالچیکوف) کندنفر را تأمین  11تواند نیاز ساالنه مي

عبارت دیگر، اکسیژن آزاد ه کند. بنفر را تأمین مي 91/11ساالنه نیاز اکسیژن  پارکجنگلي 

( 11ند. جدول )نکنفر را تأمین مي 93/91811ساالنه اکسیژن  پارکهای ه بوسیله جنگلشد

 دهد.در تولید اکسیژن را نشان مي پارکهای توان ساالنه جنگل

 در آزادسازي اکسيژن پارکهاي توان ساالنه جنگل(11)جدول 
 معادل نیاز انسان )نفر در سال(  عرضه اکسیژن )تن( گسنره

 مجموع در هکتار مجموع هکتاردر  )هکتار(

1/1518851 18/1 9/19951 91/11 93/91811 

 منبع:یافته های تحقیق
ه ، ب1858هزینه تولید هر تن اکسیژن در واحدهای تولیدی اکسیژن صنعتي و پزشکي در سال 

(. بنابراین، با توجه به آزادسازی ساالنه )ب1858نام، هزار ریال بوده است )بي 911طور متوسط 
های ارزش هر هکتار از این جنگل پارک ملي کیاسر، يجنگل مبوم نظاتن اکسیژن بوسیله  18/1

میلیون ریال( و  81/1) یالر 1819111معادل ، 3رابطه  پایهبر برای تولید و آزادسازی اکسیژن 
برآورد شده است.  1858در سال  میلیارد ریال( 991/3میلیون ریال ) 91/3991ارزش کل آن 

جنگلي پارک ملي  بوم نظامتنظیم گازها توسط (، مجموع ارزش اقتصادی کارکرد 11جدول )
 دهد. نشان مي پارکهای برای هر هکتار از جنگل 1858را در سال کیاسر 

 جنگلی پارک ملی کياسر بوم نظام برآورد ارزش کارکرد تنظيم گازها توسط  (12)جدول 
 ارزش کارکرد در واحد سطح کارکرد

 یال در هکتار در سال()میلیون ر 

 ارزش کل کارکرد 

 )میلیون ریال در سال(

 91/3991 81/1 ارزش تولید اکسیژن )میلیون ریال(

 133581 81/18 ارزش ترسیب کربن )میلیون ریال(

 9/159911 11/11 جمع

 منبع:یافته هاي تحقيق
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 جنگلی پارک ملی کياسر  بوم نظام.ارزشگذاري کارکرد تفریحی و حفاظتی 6

جنگلي پارک بوم نظام هر هکتار کارکرد تفریحي ارزش ریالي  درصد 11نرخ بهره با توجه به 

دست آمد که بدین صورت ه ب (یالمیلیون ر 11میلیارد ریال ) 11/1، 1858ملي کیاسر در سال

 819/188جنگلي پارک ملي کیاسر با این میانگین  بوم نظامکارکرد تفریحي ریالي ارزش 

 .شدبرآورد  میلیون ریال( 11/188191میلیارد ریال )

 جنگلی  بوم نظام تفریحی کارکرد  هايارزش نتيجه برآورد (13)جدول 
 مطالعه مکان  تفریحي  تفریحي

  حال ارزش

 (میلیارد در هکتار)

 در هکتار( میلیاردارزش )

 1831امیرنژاد،  پارک جنگلي سیسنگان 111/1 11/1

 1831الیي، صالح و مو ارسباران 11/1 11/1

 1835منفرد و همکاران،  مینودشت تنگه پارک جنگلي 111/1 11/1

 1851سازمان حفاظت محیط زیست،  پارک ملي گلستان 111/1 11/1

 دست آمدهه ميانگين ارزش ب 117/1 12/1

 منبع:یافته هاي تحقيق

جنگلي در سال  بوم نظامکارکرد حفاظتي هر هکتار ارزش ریالي  درصد 11نرخ بهره با توجه به 

ریالي دست آمد که بدین صورت ارزش ه بیال میلیون ر 1 یا میلیارد ریال 111/1، 1858

 11111میلیارد ریال ) 11جنگلي پارک ملي کیاسر با این میانگین بوم نظام کارکرد حفاظتي 

 .شدمحاسبه  میلیون ریال( 

 جنگلی  بوم نظام کارکرد حفاظتی  مطالعات ارزش (14)جدول 
 مطالعه                   مکان حفاظتي يحفاظت

  حال ارزش

 در هکتار(میلیارد )

 ارزش

 در هکتار( میلیارد) 

 1831امیرنژاد،  پارک جنگلي سیسنگان 111/1 119/1

 1839امیرنژاد،  پارک ملي گلستان 111/1 111/1

 1831صالح و موالیي،  ارسباران 111/1 11/1

 ست آمدهميانگين ارزش بد 112/1 116/1

 منبع:یافته هاي تحقيق
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 جنگلی پارک ملی کياسر بوم نظام ارزش کل اقتصادي 

جنگلي پارک ملي کیاسر را به تفکیك بوم نظام ( نتایج برآورد ارزش اقتصادی کل 19جدول )

، کارکرد حفاظت آب بیشترین درصد باالدهد. با توجه به جدول هر یك از کارکردها نشان مي

درصد( و  51/99کارکردها به خود اختصاص داده است ) دیگرل را در بین ارزش اقتصادی ک

از آن کارکرد تنظیم گاز حدود  بعدباشد. میلیارد ریال در سال مي 1111دارای ارزشي بالغ بر 

را به خود اختصاص داده است. کارکردهای بوم نظام درصد از ارزش اقتصادی کل  51/18

نتایج جدول  بنابراند. ز ارزش کل را به خود اختصاص دادهخاکزایي و تولیدی کمترین درصد ا

میلیارد ریال در سال  11/1181های جنگلي پارک ملي کیاسر برابر با بوم نظامارزش کل  19

 811معادل  میانگینجنگل منطقه به طور بوم نظام برآورد شد. ارزش هر هکتار از  1858

 باشد.میلیون ریال در سال مي
 کارکردهاي و خدماتهر یك از اقتصادي  کل ارزش دبرآور(15)جدول

 کياسر ملی پارک جنگلی بوم نظام  
 

 کارکردها

 

 خدمات

 جنگل بوم نظام 

 ارزش کل

 ریال( )میلیون 

  ارزش کل

 ریال( )میلیارد

 هکتار ارزش هر

 ریال( )میلیون 

 درصد هر یك 

 از خدمات

 

 حفاظت آب

 81/98 85/191 5199/1181 91/1181519 ذخیره آب باران 

 11/11 1/11 199/813 813199 تنطیم آب جاری

 11/3 11/11 31/191 191311 کنترل سیل

 51/99 95/111 1119/1111 9/1111111 مجموع

 

 

حفاطت 

 خاک

 111/1 111/1 1853/1 31/85 از زمین  نکردن کاهش استفاده

 11/1 133/1 51939/1 399/1519 جلوگیری از افزایش گل و الی

 118/1 119/1 19119/1 19/191 کاهش رسوبگذاری

 93/1 111/9 9511/88 1/88951 خیزی خاکحفظ حاصل

 91/1 918/9 181119/81 119/81181 مجموع

 

 تنظیم گاز

 11/1 81/1 9919/3 91/3391 عرضه اکسیژن

 99/18 81/18 58/133 133581 ترسیب کربن

 51/18 11/11 9119/159 9/159911 مجموع

 19/1 31/1 8539/9 981/9853 خاکزایي خاکزایي

 11111/1 1139/1 199/1 9/9 فرآورده غیر چوبي تولیدی

 33/1 1 11 11111 حفاظتي حفاظتي

 11/1 11 19/188 1/188191 )گردشگری(تفریح و توریسم  تفریحي

 111 811 11/1181 1181111 مجموع ارزش اقتصادی 

 منبع:یافته هاي تحقيق
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 گيري:تيجهبحث و ن
 های طبیعيبوم نظام پایدار و حفاظت  توسعه مسیر در گرفتن قرار منظور مهم به عوامل از یکي

باشد )لي و همکاران، این منابع مي ارزش و اهمیت به جنگلي، توجههای نظامبوم  به ویژه

چوبي غیرهای فرآوردهاز لحاظ های تجاری زیادی چوب، ارزشتولید بر  افزونها جنگل(. 1111

 بررسيدر این کنند. ارائه مي و غیره ها، گیاهان داروئيهای خوراکي، قارچگیاهان و میوه مانند

)ارزش  جنگلي پارک ملي کیاسربوم نظام  چوبيهای غیرمجموع ارزش اقتصادی ساالنه فرآورده

در تولید  آنهاارزش اقتصادی ساالنه هر هکتار  ومیلیارد ریال  199/1حدود  کارکرد تولیدی(

نرخ دالر در  میانگین پایهبر . دست آمده استه ریال ب میلیون 1139/1های غیرچوبي فرآورده

ملي کیاسر  جنگلي پارکنظام  بومچوبي های غیرفرآورده ریال(، ارزش 88111) 1858سال 

 این ارزش( 1118ون بیکوینگ و همکاران )است.  محاسبه شده سالدالر در  91/191معادل 

( 1118نینِن و اینو ) ودالر  189د در سوماترای اندونزی حدو  Leuserدر جنگل مليه را وردفرآ

تا حدودی  بررسيکه با نتایج این  کردندتعیین  دالر 118د حدوهای جهان برای جنگل

های چوبي برای جنگلهای غیرشود ارزش فرآوردهطوری که مشاهده مي همان .همخواني دارد

تواند ناشي از کیفیت متفاوت برآورد شده است که این اختالف ميدودی تا حمختلف جهان، 

 .ها در نقاط مختلف جهان باشدانجام شده و میزان برداشت این فرآورده هایبررسي

 خدمت تنظیمي با همراه آب عرضه طبیعي، هایبوم نظام  خدمات ترینشده شناخته از یکي

محاسبات انجام شده، ارزش هر هکتار  پایهبر ، تحقیق در این باشد.مي آبي هایرژیم به مربوط

ترتیب معادل ه های ذخیره آب و تنظیم آب جاری ببرای جنبه جنگلي منطقه نظام بوماز 

 هایبررسينتایج این نتایج در راستای . (1)جدول  باشدمي میلیون ریال 1/11و  85/191

بایو میلیون ریال در هکتار( و  151هان )تروپیکال جهای جنگل در (1111و همکاران ) کاستانزا

جمله  از باشد.میلیون ریال در هکتار( مي 191)های چین ( در جنگل1111مکاران )هو 

 مانند تنظیمي کارکردهای مرتبط با خدمات ارائه جنگلي هایبوم نظام دیگر  مهم کارکردهای

ارزش اقتصادی ساالنه هر ، نتایج این تحقیقنابر باست.  آب آزادسازی و انباشت جذب، حفظ،

خیزی )کنترل سیل( معادل از نظر کاهش سیلملي کیاسر پارک  يجنگلبوم نظام هکتار 

(، 1111الیت و همکاران ) نتایج بررسي. این نتایج در راستای شدتعیین میلیون ریال  11/11

کارکرد کنترل  ارزش هر هکتار جنگل مریلند را برای انباشد. آننگلي مریلند ميجبوم نظام در 

های طور کلي، با توجه به برآورد ارزش اقتصادی جنبهه ب .کردندمیلیون ریال برآورد  19سیل 
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ذخیره آب، تنظیم آب جاری و کنترل سیل، ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت آب بوسیله هر 

ده ریال در سال برآورد شمیلیارد  95/111معادل  پارک ملي کیاسر يجنگلبوم نظام هکتار از 

( 1831جامع ) انشرکت مهندس هایبررسيدست آمده در این تحقیق با نتایج ه است. نتایج ب

  .بوده است همسانمیلیارد ریال(  11/111در پارک ملي کویر ) کارکرد حفاظت آب برای

جنگلي پارک ملي بوم نظام های کارکرد حفاظت خاک ارزش اقتصادی جنبه تحقیق این در

و روش هزینه جایگزین برآورد شده زیان زشگذاری هزینه جلوگیری از ار روش پایهبر  کیاسر

، ارزش ساالنه هر هکتار از این ملي کیاسر جنگلي پارکنظام  بوم گسترهبا توجه به . است

 نتایج بررسيکه با  شدریال برآورد  19/9511از زمین، نکردن ها برای کاهش استفاده جنگل

های شمال بر زیاد جنگل گسترهاین همخواني به  نداشتن ( همخواني ندارد.1831امیرنژاد )

 گردد.مي

در کاهش  ملي کیاسر جنگلي پارک نظام بومارزش ساالنه هر هکتار از ، این تحقیقنتایج  بنابر

 هایبررسيکه با نتایج  باشدریال مي 19/133518ایجاد گل و الی و رسوب معادل 

 نظام بومگذاری بوسیله میزان کاهش رسوبمچنین ه ( همخواني دارد.1111زی و همکاران ) 

متر مکعب در سال بدست  19/11111در سدها و مخازن آب معادل  ملي کیاسر جنگلي پارک

باشد. بنابراین، ارزش ساالنه هر میلیون ریال در سال مي 19/191آمده که دارای ارزشي معادل 

گذاری در سدها و مخازن آب هش رسوببرای کا ملي کیاسر جنگلي پارکنظام  بومهکتار از 

( در 1831امیرنژاد ) هایبررسي(. چنانچه نتایج 3)جدول  شد محاسبه ریال 88/11911معادل 

های گرمسیری های جهان و جنگلجنگل( در 1559های شمال و کاستانزا و همکاران )جنگل

 باشد.با نتایج این تحقیق مي همساننیز جهان 

مناطق پر  در ویژه به خیزیحاصل هایخاک حفظ طبیعي، ایهبوم نظام مهم کارکردهای از یکي

 از دست به و شده جدا زمین سطح از در آن، اختاللي هر بروز با باشد کهکوهستاني مي شیب

 نقش انجامید. بنابراین، خواهد گوناگون، گیاهان میزباني جهت اراضي از طبیعي توان رفتن

خیزی خاک ساالنه بترتیب برای حفظ حاصل Kو  N ،P ظدر حف ی پارک ملي کیاسرهاجنگل

ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد حفظ است. بدست آمده  کیلوگرم 91/151و 11/11، 18/599

 با استفاده از روش هزینه پارک ملي کیاسر يجنگل بوم نظامخیزی خاک بوسیله حاصل

در نتیجه، ارزش ساالنه هر . شدبرآورد  میلیون ریال 1/88951 معادل مواد مغذی جایگزین

کلي  طور ه. بشدریال تعیین  میلیون 111/9خیزی خاک ها در حفظ حاصلهکتار از این جنگل
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ز زمین زراعي، جلوگیری از نکردن ااستفاده های کاهش با توجه به برآورد ارزش اقتصادی جنبه

خیزی خاک، لگذاری سدها و مخازن آب و حفظ حاصگل و الی، کاهش رسوب ،افزایش رسوب

 ملي کیاسر جنگلي پارکبوم نظام ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک بوسیله هر هکتار از 

به عبارت دیگر ارزش حفاظت خاک . (3)جدول  شددر سال برآورد ریال  991811ل معاد

محاسبه شد. امیرنژاد  میلیارد ریال 18/81 معادل ملي کیاسر جنگلي پارکبوم نظام توسط 

 کردریال برآورد  3/111983خاک هر هکتار از جنگل شمال را کارکرد حفاظت  زش( ار1831)

 که با تحقیق اخیر تا حدودی همخواني دارد.

 111/3119معادل  ملي کیاسر جنگلي پارک بوم نظامبوسیله میزان تقریبي خاک تولید شده  

نتایج  بنابر باشد.يخیز مهکتار زمین حاصل 11/1معادل  میزاندر سال تعیین شده که این تن 

میلیارد ریال  85/9ها مجموع ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد خاکزائي این جنگل 5جدول 

ه ریال ب 315133، ارزش این کارکرد جنگلي پارکبوم نظام برآورد شده که برای هر هکتار از 

ین تحقیق نتایج ا همسان بانیز ( 1111و همکاران ) کاستانزا هایبررسينتایج آید. دست مي

 .بوده است

تن برآورد 8/119919حدود  ملي کیاسر جنگلي پارکنظام  بومتوسط  2Co میزان ساالنه جذب

با . (11)جدول  باشدرای هر هکتار در سال ميب 2Co تن جذب 11/19شده است که معادل 

ارک ملي پ جنگلي بوم نظام در کربن تثبیت کارکرد ارزش برآورد در موجود هایاختالف به توجه

 شده ارائه 2COگاز  انتشار اجتماعي هایروش هزینه از استفاده ،یاد شدههای کیاسر توسط روش

 است( به شده ارزیابي زیست حفاظت محیط سازمان با مشترک طور به نیرو )که وزارت سوی از

ت. به اس شده برتر انتخاب روش عنوان به بودن، بومي و روز به معتبر، اطالعات به استناد دلیل

 دی تني 11/19به جذب  توجه ، باهوایي و آب تغییرات المللي بین مجمع هایگزارش استناد

 هکتار هر در کربن تثبیت ارزش پارک ملي کیاسر، جنگلي بوم نظام  از هکتار هر در کربن اکسید

بوم نظام  کل در کارکرد ارزش این همچنین است. برآورد قابل ریال میلیون 15/18معادل 

سازمان حفاظت محیط  شود.مي برآورد ریال میلیارد 33/133با  برابر کیاسر ملي پارک ليجنگ

میلیارد ریال برآورد  188/115کربن را  تثبیت ( در پارک ملي گلستان، ارزش1851زیست )

( در پارک 1851که با نتایج تحقیق اخیر همخواني دارد. سازمان حفاظت محیط زیست ) کرد

 وزارت انرژی ترازنامه اطالعات، بوم نظام خدمات ارزش اطالعاتي ی پایگاههاروشملي الر نیز 

مورد  به منظور ارزشگذاری تثبیت کربن هوا و آب تغییرات المللي بین مجمع و اطالعات نیرو
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 بین مجمع خود به این نتیجه رسیدند که روش اطالعات بررسيدادند آنها نیز در استفاده قرار 

 و روز به معتبر و اطالعات به استناد دلیل ها بهروش دیگرهوا نسبت به  و آب تغییرات المللي

 باشد.کربن مي تثبیت تری در برآورد ارزشمناسب روش بودن، بومي

 برای تولید و آزادسازی اکسیژن معادل  کیاسر ملي پارک جنگليبوم نظام ارزش هر هکتار 

، 11نتایج جدول  بنابر د شده است.برآور 1858در سال میلیون ریال(  81/1)ریال  1819111

آزادسازی اکسیژن، ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم گاز بوسیله و  2Co ارزشگذاری جذب پایهبر 

 11/11و ارزش هر هکتار ریال  میلیارد 91/159معادل  ملي کیاسر جنگلي پارکنظام  بوم

خود های بررسيدر  نیز( 1111و همکاران ) . زیشودبرآورد مي 1858در سال میلیون ریال 

برآورد  ریالمیلیون  11/11های مرکزی چین، در هر هکتار از جنگل تنظیم گازارزش کارکرد 

ارزش اقتصادی کارکرد ( 1831. اما صالح و موالیي )بوده استنتایج تحقیق ما مشابه که  کردند

که کردند رآورد ب ریال میلیارد 91/899 جنگلي ارسباران را حدودنظام  بومتنظیم گاز بوسیله 

دالیل اصلي تفاوت در نتایج روش ارزشگذاری، نوع . که باشدمياز آن کمتر تحقیق این نتایج 

 باشد.آن مي چوب درختان ها و وزن مخصوصجنگل

 بوم نظام  تي هر هکتارظو حفا ارزش تفریحي درصد 11نرخ بهره با توجه به  بررسيدر این 

با  تا حدودیکه  شدمحاسبه  میلیون ریال 11و  11ادل معبه ترتیب ملي کیاسر  جنگلي پارک

( در پارک ملي 1851سازمان حفاظت محیط زیست ) هایبررسيدست آمده در ه نتایج ب

( 1118در پنج پارک ملي کره جنوبي و کیبیوزسکي و همکاران ) (1111) هانو  گلستان و لي

  همخواني دارد. Donanaپارک ملي ( در 1111جنگلي بوتان و پاالمو و همکاران ) بوم نظام در 

نشان  1858 سال پارک ملي کیاسر در جنگلي بوم نظامکاکردها و خدمات  نتایج ارزشگذاری

 هر ارزش و میلیارد ریال بوده 11/1181جنگلي این پارک،  بوم نظامداد ارزش اقتصادی کل 

 از هر یك در مورد ورییادآ شایان (. نکته19است )جدول،  بوده میلیون ریال 811آن،  از هکتار

درصد  51/99که  است جنگلي پارک ملي کیاسر این بوم نظام هنده ارزش کلدتشکیل اجزای

از آن کارکرد تنظیم  پسشود. مي حفاظت آب مربوط کارکرد به پارک، جنگلينظام  بوم ارزش

نتایج  را به خود اختصاص داده است.بوم نظام درصد از ارزش اقتصادی کل  51/18گاز حدود 

جنگلي پارک ملي کیاسر نشان داد، کارکرد  بوم نظامبرآورد ارزش اقتصادی کارکردهای 

حفاظت آب و تنظیم گاز بیشترین درصد ارزش اقتصادی کل را در بین سایر کارکردها به خود 

بوم و کارکردهای خاکزایي و تولیدی کمترین درصد از ارزش کل اقتصادی  انداختصاص داده
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 بوم نظام . لذا با توجه به نقش با اهمیت این کردندپارک ملي کیاسر را کسب  جنگلي ظامن

از استفاده از این خدمات،  برای شودطبیعي در عملکردهای زیست محیطي، پیشنهاد مي

 و چه زودتر در دستور کار قرار گیرد جلوگیری شده و احیای آنها هرجنگلي  بوم نظامتخریب 

گرفته ها در نظر گیریها و تصمیمسیاستگذاری ها،ریزیبرنامه در همه ساله نقش این کارکردها

کیاسر  ملي جنگلي پارکبوم نظام  کارکردهای ، ارزش کلبررسينتایج  بنابرهمچنین  .شود

های ملي شود در تهیه حسابمیلیارد ریال بدست آمده است. لذا پیشنهاد مي 11/1181معادل 

جنگلي پارک ملي کیاسر، با توجه به  بوم نظامو نقش واقعي  در استان مازندران، ارزش ویژه به

کارکردها و خدمات مختلف ارائه شده توسط این منبع تجدیدشونده مشخص گردد. همچنین با 

 دیگربرنامه پنجم توسعه کشور به بانك مرکزی و  181و  برنامه چهارم 95ماده توجه به 

شود حساب پیشنهاد مي کنندش ميتال GNPو  GDPهایي که در تنظیم و تهیه دستگاه

و همه ساله نقش  کنندهای ملي ایجاد های پارکبوم نظامهای غیر بازاری اقماری برای ارزش

 ها در نظر گیرند.حفاظت این پارک برایریزی کالن و ارائه بودجه این خدمات را در برنامه

 منابع

ریزی و بودجه، طالعات، معاونت برنامهاداره کل آمار و ا (1858) .آمارنامه محصوالت کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی.

( ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطي، نشر آوای 1851ک. ) ،سلوط و عطایي .ح ،امیرنژاد

 ص. 181 .مسیح

حفاظتي پارک ملي گلستان با استفاده از تمایل به پرداخت  ارزش ( برآورد1839ح. ) ،امیرنژاد

 .133-199: 8کشاورزی، افراد، نشریه اقتصاد 

بر  تاکید با ایران شمال هایجنگل بوم نظام اقتصادی کل ارزش تعیین (1831ح. ) ،امیرنژاد

 دانشکده دکتری رساله حفاظتي. هایارزش و اکولوژیکي -محیطي زیست ارزشگذاری

 ص. 189 .مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی

 پارک تفرجي و حفاظتي هایارزش یینتع (1839ح. ) ،و عصاره .ص ،ح. خلیلیان، امیرنژاد

 :91سازندگي.  افراد. مجله پژوهش و پرداخت به تمایل از استفاده با نوشهر جنگلي سیسنگان

19-11. 

 .1858( میانگین نرخ رسمي ارز در سال 1858بانك مرکزی جمهوری اسالمي ایران. )
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ت و تهیه  طرح تفصیلي ( )الف( گزارش طرح تفصیلي پارک ملي کیاسر )مطالعا1851نام. )بي

 ص.119 .پارک ملي شاهدژ در استان مازندران(، سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 .اراکمتوسط هزینه تولید اکسیژن صنعتي و پزشکي. شرکت  (( )ب1831) .نامبي

نامه پایان ملي، ناخالص تولید بر شونده تجدید طبیعي منابع اثر بررسي (1831م. ) جالیری،

 بلوچستان. و سیستان دانشگاه کشاورزی، اقتصاد شدار کارشناسي

های درختان بررسي پهنای دوایر سالیانه در کنده (1898) .پ ،و تجلي ا ،رستمي .م ،حسني

های نکا. های برداشت )قطر و سن( در جنگلمازو و رابطه آن با شاخصبلند راش و بلوط

 .واحد دانشکده منابع طبیعي چالوس نامه کارشناسي جنگلداری، دانشگاه آزاد اسالمي،پایان

 .ص131

پارک  -( ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستي1851سازمان حفاظت محیط زیست کشور. )

 ص. 119 .ملي بمو، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری

پارک  -( ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستي1851سازمان حفاظت محیط زیست کشور. )

 ص. 898 .ستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگانملي گل

پارک  -( ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستي1851سازمان حفاظت محیط زیست کشور. )

 ص. 91.ملي الر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری

ي ایران، ( الیحه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالم1838سند جمهوری اسالمي ایران. )

 ص.11 .جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسانتشارات معاونت برنامه

( الیحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران 1833سند جمهوری اسالمي ایران. )

 ص. 381 .جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیس(، انتشارات معاونت برنامه1835-1858)

دفتر طرح و ( قیمت انواع کودهای شیمیایي، 1858خدمات حمایتي کشاورزی. )سهامي شرکت 

 .برنامه

 ملي پارک محیطي زیست منابع اقتصادی ( ارزشگذاری1831شرکت مهندسین جامع ایران. )

منابع، سازمان حفاظت محیط  اقتصادی ارزش ملي طرح همایش مقاالت کویر، مجموعه

 ص. 11 .زیست

 مقاالت ارسباران، مجموعه -حوزه کلیبرجای( ارزش اقتصادی 1831و موالیي م. ) .م ،صالح  ا

 .11-1 .منابع، سازمان حفاظت محیط زیست اقتصادی ارزش ملي طرح همایش
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های آبخیز. گزارش نهایي طرح تحقیقاتي، مرکز بررسي رسوبدهي حوضه( 1831) .عرب خ

 تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری.

)ترجمه هومن فتحي(. انتشارات  1119-1181کشاورزی در جهان، به سوی( 1111. )فائو

 ص. 191 .ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزیبرنامه هایپژوهش مؤسسه

 .مباني اقتصاد محیط زیست. چاپ اول، انتشارات نقش مهر، تهران (1831ح. ) ،زادگانکریم

 ص. 199

یدی مؤثر بر ( بررسي عوامل کل1831و علیدوستي س. ) .م ،ع. مؤمني ،ع. فرهنگي ،مشایخي

 .181-151های دولتي ایران: کاربرد روش دلفي. کاربرد فناوری اطالعات در سازمان

(. برآورد ارزش تفرجي پارک جنگلي 1835ح. ) ،و حیدری .ع ،ه. دریجاني ،ه. معیری ،منفرد

نامه کارشناسي ارشد، دانشکده النگدره با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. پایان

 ص.159 .فناوری چوب گرگانجنگلداری و 

 .19-19 :11 .مطالعه مقدماتي فرسایش خاک. پژوهش و سازندگي (1891. )ع ،نژادنجفي

های دیده از سیل سال (. گزارش آخرین وضعیت آماری مناطق آسیب( )الف1858. )وزارت نیرو

 .ساریای ، شرکت سهامي آب منطقهمازندران. اداره کل آب استان 1858تا  1838

های احداث سدهای بتوني در ایران. اداره کل آب (. گزارش هزینه)ب (1858) .رت نیرووزا

 ای مازندران. استان مازندران، شرکت سهامي آب منطقه

شناخت، حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران. نشر آموزش کشاورزی، ( 1831. )یخکشي، ع

 ص. 111مؤسسه آموزش علمي و کاربردی جهاد کشاورزی، تهران، 

های مرتعي بوم نظام های احیایي در ارزیابي و ارزشگذاری اقتصادی پروژه (1851)ح.  ،یگانه

 888 .تهران دانشکده منابع طبیعي دانشگاه دکتری رساله کشور )حوزه آبخیز تهم زنجان(.

 .ص
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