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 چکیده 

 یطیمحستیز یبازارریو غ یخدمات و منافع بازار یبرا یاقتصاد یگذارانجام ارزش ؛معتقدند یعیمنابع طب اقتصاددانان

خواهد  یعیطب عبر مناب یجبران رقابلیغ یهابه آن در درازمدت موجب وارد آمدن خسارت یتوجهیاست که ب یضرور یامر

 یاقتصاد یرگذاارزش ،یستزیطمح مسائلی گذاراز ابعاد ارزش یکی .ها را متأثر خواهد کردنسل داریروند توسعه پا و دیگرد

عرفی  نسامار دتحقیق حاضر  بوده است. مطرح داریو توسعه پا ستیزطیاقتصاد مح اتیاست که در چند دهه گذشته در ادب

زاری و ش ارزش بابا رو ن رضوی انجام گردید و کارکرد اقتصادی تولید علوفهآباد از توابع شهرستان بجستان استان خراساصلح

اقتصادی  کارکرد دست آوردنه جهت بهمچنین کارکرد اقتصادی ترسیب کربن با روش سیاست مالیات بر کربن محاسبه گردید. 

الر( و سپس در کل سطح د 13/0)ائو علوفه ارائه شده توسط ف یمتقتولید علوفه ابتدا میزان تولید علوفه مرتع محاسبه و در 

ترسیب  رد میزانپس از برآوو جهت برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن،  ضرب گردیدمراتع سامان عرفی صلح آباد 

رده و در نهایت ارزش دالر برتن( ضرب ک 3/25ارائه شده است )ترسیب کربن که توسط فائو  اییهساارزش کربن، آن را در 

آباد صلح ان عرفیدر سام د که ارزش اقتصادی تولید علوفهنتایج نشان داآمد.  به دستارکرد ترسیب کربن نیز اقتصادی ک

 میلیون ریال برآورد گردید.  3342332893میلیون ریال و ارزش اقتصادی ترسیب کربن  16/30203105

 .لح آبادارزش گذاری اقتصادی، تولید علوفه، ترسیب کربن، روستای صکلیدی:  هایواژه

 مقدمه 

 ترجیحات در نیز هاانسان رفاه در تغییر و باشدمی مربوط هاانسان رفاه به و داشته دقیقی بسیار مفهوم ،اقتصادی گذاریارزش

 که است پولی ،پرداخت به تمایل .شودمی گیری اندازه هاآن پرداخت به تمایل از استفاده با نیز افراد . رفاهگرددمی آشکار هاآن

 (.1388 ،موالیی)بپردازد  خدمت یا کاال یک آوردن دست به برای است حاضر شخص یک
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 خدمات افزایش یا اظتحف برای مایلند مردم که مبالغی برآورد مردم، نظر از را هااکوسیستم خدمات ارزش اقتصاددانان

 و کاالها ،طبیعی منابع فوق یفتعر اساسبر .شودمی گفته گذاری ارزش اقتصادی رهیافت آن به که کنندمی ارزیابی ؛بپردازند

 انسان نظر از بنابراین ؛کندیم فراهم را او رفاه افزایش موجبات که طوری به ؛دهدمی قرار بشر اختیار در و تولید را خدماتی

 (.1388است )موالیی،  ارزشمند

 نیازهای که خدماتی و کاالها مودنن فراهم برای طبیعی هایمؤلفه و فرایندها قابلیت عنوان به اکوسیستم کارکردهای

تعریف  این از ستفادها با. (Gou et al, 2006) شودمی تعریف ؛کنندمی فراهم غیرمستقیم یا مستقیم طور به را موجودات

 هر .شودمی گرفته ظرن در اکوسیستم ساختارهای و اکولوژیکی فرایندهای از ایزیرمجموعه عنوان به اکوسیستم کارکردهای

 .دهدمی تشکیل را خشب یک خود که است اکولوژیکی هایزیرسیستم مجموع طبیعی فرایندهای نتیجه ،خدمات( و کاال) کارکرد

 شیمیایی) غیرحیاتی و زنده( هایارگانیزم) حیاتی اجزای بین پیچیده انفعاالت و فعل نتیجه دیگری، از پس یکی طبیعی فرایندهای

 و خدمات«عنوان با نگامیه اکوسیستم ارکردهایک. دهستن جهان هایانرژی و مواد هاینیرو میان در ها،( اکوسیستمفیزیکی و

 که است انسان حضور این دیگر، ارتعب به ؛باشند ارزش دارای هاانسان نظر از که گیرندمی قرار توجه مورد »اکوسیستم کاالهای

 سازدمی پذیر مکانا ارزشمند، هایپدیده به را اکولوژیکی فرایندهای و ساختارها تبدیل گذاری،ارزش مسئول عنوان به

(Costanza et al, 1997.) 

 در توانمی ،(1997)ان و همکار  Costanzaبندی تقسیم طبق را دنیا طبیعی نیمه و طبیعی هایاکوسیستم خدمات و کارکردها

 ،(...و یولوژیکب کنترل خاک، حفاظت آب، تأمین هوا، و آب گاز، تنظیم شامل) تنظیمی خدمات و کارکردها ،بخش 4 قالب

 و گیاهی هایگونه کثیرت و تولیدمثل برای مناسب زیستگاه ایجاد) ایخزانه و پناهگاهی کارکرد شامل) زیستگاهی کارکردهای

 قبیل از) اطالعاتی کارکردهای و (تزئینی منابع و دارویی منابع ژنتیکی، منابع خام، مواد غذا، تولید شامل) تولید کارکرد (،جانوری

 و کاالها کارکردها، .دنمو بندی طبقه ،(آموزشی و علمی اطالعات و تاریخی ،مذهبی اکوتوریسم، و تفرج زیباشناختی، اطالعات

 و دلیل همین به .گیرندیم قرار معامله مورد بازارها در ندرت به ولی ؛دارند زیادی بسیار ارزش اغلب ،هااکوسیستم خدمات

 .شودنمی هاآن به کافی توجه کالن، هایگذاری سیاست و هاگیری تصمیم در ،دقیق و کمی محاسبات امکان عدم علت به همچنین

 بنابراین، .آوردمی فراهم انمدیر برای مختلف هایگزینه بین گیری تصمیم برای را مفیدی اطالعات که است ابزاری ،گذاری ارزش

 مدیران و ریزان برنامه ،هااکوسیستم خدمات و کاالها کارکردها، کمی ارزش کردن بازگو با اکوسیستم، اقتصادی گذاری ارزش

 ،همکاران و ژوهنده) دهدمی یاری طبیعی منابع پایدار برداریبهره و حفاظت ریزیبرنامه در را اقتصادی و اجتماعی اجرایی،

1386.) 
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 غرافیایی منطقه مورد مطالعهموقعیت ج -1شکل 

 

 روش تحقیق 

 طالعهمورد م منطقهمعرفی 

 زهحو این مساحت .دارد قرار بجستان شهرستان شرق کیلومتری 30 و رضوی خراسان استان در بجستان نوبهار آبخیز حوزه

 °57   "00 '90تا  "00 '08 °58 جغرافیایی هایطول محدوده در جغرافیایی مختصات نظر از و است هکتار 10625 حدود در

 .است گرفته قرار شمالی "30 '55 °34  تا  "10 '34 ° 34 جغرافیایی هایعرض و شرقی

 و مطرآباد روستای سامان نوبهار، روستای سامان سنجتک، روستای سامان :شودمی تقسیم عرفی سامان 4 به آبخیز حوزه این

 جغرافیایی عرض در آبادصلح روستای .باشدمی آبادصلح سامان عرفی نظر مورد مطالعاتی محدوده که ،آبادصلح روستای سامان

 این .باشدمی متر 1376 دریا سطح از آن ارتفاع و است گرفته قرار دقیقه 1 و درجه 58 جغرافیایی طول و دقیقه 29 و درجه  34
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 کوهستانی موقعیت دارای آبادصلح روستای .است شده واقع بجستان شهرستان مرکزی بخش توابع از بجستان دهستان در روستا

 این حاضر حال در .باشدمی کیلومتر 9 مزار روستای دهستان مرکز تا و کیلومتر 15 بجستان شهرستان کزمر تا آن فاصله و بوده

 شرق از و مطرآباد سامان به غرب از مشکوه، کوه و سنجتک سامان به جنوب از مقیری، کوه و سرخ گدار کوه به شمال از سامان

 .شودمی محدود نیککالته و مزار روستای سامان به

 کارروش 

 .گیرندمی قرار معامله مورد ابازاره در ندرت به ولی ؛دارند زیادی بسیار ارزش اغلب هااکوسیستم خدمات و کاالها کارکردها،

 به کافی توجه کالن، یهاگذاری سیاست و هاگیری تصمیم در دقیق و کمی محاسبات امکان عدم علت به همچنین و دلیل همین به

 محسوب جامعه برای جدی خطری هااکوسیستم توسط شده تولید خدمات و کارکردها از حیحص درک عدم .شودنمی هاآن

 .آوردمی فراهم مدیران برای مختلف هایگزینه بین گیری تصمیم برای را مفیدی اطالعات که است ابزاری ،گذاری ارزش .شودمی

 و ریزان برنامه ،هایستماکوس خدمات و کاالها کردها،کار کمی ارزش کردن بازگو با اکوسیستم، اقتصادی گذاری ارزش بنابراین،

 و پژوهنده) دهدمی یاری طبیعیمنابع پایدار برداریبهره و حفاظت ریزی برنامه در را اقتصادی و اجتماعی اجرایی، مدیران

 (.1386 ،همکاران

 تعیین ارزش اقتصادی تولید علوفه

 قابل تولید د.شو تعیین مراتع هاستفاد قابل تولیدی علوفه میزان ابتدا باید ،مراتع تولیدی علوفه اقتصادی ارزش تعیین منظور به

 مرتع خاک و یاهیگ پوشش به اینکه بدون ؛شود برداشت دام توسط تواندمی که است مرتع علوفه از بخشی یا نسبت استفاده

 گیاه زیستی توان تنها نه ؛گیرد قرار برداریبهره مورد مراتع در ساالنه تولیدی علوفه کل چنانچه است بدیهید. شو وارد آسیبی

 دسترس از یا و شده یفتضع نیز مرتع کارکردهای سایر بلکه ؛یابدمی کاهش شدت به آینده هایسال تولید و حیات ادامه برای

 .شوندمی خارج

 با مصاحبه و مرتعی هاناگی کد از استفاده با هاگونه خوراکیخوش نخست گیاهی، هایتیپ استفاده قابل تولید تعیین برای

 شدت و خاک ساسیتح براساس نیز مجاز برداریبهره حد و( 1388 همکاران، و ارزانی)است  شده تعیین محلی بردارانبهره

-بهره قابل ولیدیت علوفه مجموع موارد، این تعیین از پس .گرددمی مشخص هاتیپ وضعیت گرایش و وضعیت نیز و فرسایش

 در منطقه مرتعی هاییپت در استفاده قابل تولیدی علوفه میزان تعیین از پس .است محاسبه قابل هاانسام سطح کل در برداری

 .گرددمی برآورد علوفه اقتصادی ارزش پایدار، برداریبهره حالت
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 ارائه بالغم براساس علوفه قیمت .گرددمی استفاده بازاری روش از مراتع علوفه تولید کارکرد اقتصادی گذاریارزش منظور به

 در مقدار این ضرب با ،برداریبهره قابل علوفه میزان تعیین از پس .گردید تعیین دالر ( 0/13معادل) 2016 فائو توسط شده

 شود.می محاسبه امانس دو این در مرتع علوفه تولید اقتصادی ارزش ،هعلوف قیمت و آبادصلح عرفی سامان مراتع سطح مجموع
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 ربنک ترسیب گیریاندازه

 کارکردها سازیکمی اول بخش ؛است اصلی بخش دو شامل زیستی کارکردهای اقتصادی گذاریارزش مطالعات کلی طور به

 ترسیب میزان تا است نیاز ابتدا اساس این بر .پولی ارزش و مالی محاسبات طریق از هاآن اقتصادی ارزش برآورد دوم بخش و

 .است گیاهان سالیانه رویش گیریاندازه ،کربن ذخیره تخمین .شود گیریاندازه مطالعه دمور گیاهی هایگونه اکسیژن تولید و کربن

 منطقه گیاهی غالب تیپ مجموع در که ؛گردید مشخص منطقه غالب گیاهی هایتیپ پیمایش هایروش از استفاده با ابتدا

Artemisia sieberi  است. 

  گیاهی پوشش بردارینمونه 

روش  تریندقیق .تگرف انجام پالت  20ب قال در تیپ، سطح در سیستماتیک تصادفی روش به گیاهی پوشش از بردارینمونه

 گردید تعیین ،سطح اقلحد روش به نیز پالت هر مناسب اندازه. است توزین و قطع روش ،گیاه سالیانه رویش گیریاندازه برای

 به کربن درصد نتعیی جهت گیاهی، هاینمونه آوریمعج از پس شد. استفاده 1*1 پالت از تیپ این در .(1382، مصداقی)

 یومسب کل وزن در آلی کربن تبدیل ضریب از استفاده با گیاه در شده ترسیب کربن میزان تعیین برای .شدند منتقل آزمایشگاه

 ضریب آوردن تبدس یبرا .شد محاسبه رویشی نواحی از هکتار هر در پایان در و پالت هر در شده ترسیب کربن میزان گیاهی،

 از گرمی 2 نمونه 10 که رتیبت بدین .گردید استفاده الکتریکی کوره در احتراق روش از هانمونه آلی کربن میزان و کربن تبدیل

 48 مدت به گرادسانتی هدرج 80 دمای در و آون در آزمایشگاه در هانمونه و شد تهیه منطقه هر در گونه هر هوایی هایاندام

 کربن ترسیب تبدیل یبضر تعیین جهت شده وزن هاینمونه سپس، .شود گیریاندازه هاآن خشک وزن تا شدند نگهداری ساعت

 در شدن خنک از سپ شده سوخته هاینمونه .شدند داده قرار کوره در گرادسانتی درجه 375 دمای در ساعت 24 مدت به

 حاصل اطمینان هاآن وزن تتثبی از تا گردیدند وزن دوباره و دشدن داده قرار کوره در مجدداً و شدند توزین دسیکاتور، دستگاه

 اساس بر آلی مواد به لیآ کربن نسبت و اولیه وزن داشتن دست در با و ر(خاکست وزن) شده سوخته هاینمونه وزن تعیین با .شود

 .گردید محاسبه هانمونه از یک هر در آلی کربن میزان  ،1 رابطه

 را گیاهان کسترخا از نیمی که است آن گویای فوق رابطه .است آلی مواد درصد OM و آلی بنکر درصد OC رابطه این در

 .دهندمی تشکیل عناصر سایر را دیگر نیم و آلی کربن

  اکسیدکربندی جذب میزان تعیین

 در بررسی. و آزمایش روش (ب و تنفس و فتوسنتز روش (الف د:دار وجود اکسیدکربندی میزان گیریاندازه برای روش دو

 معرفی 67/3 معادل را اکسیدکربندی وزنی نسبت که (1392) کهنه عاقلی مطالعه براساس آلی، کربن میزان تعیین از پس نهایت
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 معادله این براساس دیگر، عبارت به .گرددمی تعیین مطالعه مورد منطقه از هکتار هر در شده جذب اکسیدکربندیمیزان  کند،می

 .است شده جذب CO2 هکتار در تن 3/67 معادل تارهک در کربن تن یک

 خاك از بردارینمونه

 یکی صورت به که وریط به .گرفت صورت خاک از بردارینمونه مطالعه، مورد تیپ در خاک، آلی کربن گیریاندازه منظور به

 نمونه 5 بنابراین .گردید یمترینتسا 30-0 عمق از پروفیل حفر به اقدام غالب گونه پوشش تاج زیر در و پالت در هر میان در

 .گردید منتقل آزمایشگاه به و شد برداشت خاک نمونه 10 مجموع در و منطقه هر از خاک

 خاك آلی کربن

 اساس .شد گیریاندازه 1بالک و والکی روش از استفاده با خاک آلی کربن پروفیل، هر به مربوط هاینمونه کردن الک از پس

 تعیین شدن، اکسید قابل آلی گیری مواداندازه با خاک آلی کربن مقدار و باشدمی آلی مواد مربوط یوناکسیداس پایه بر روش این

 بر گرم حسب بر کلوخه روش طریق از خاک ظاهری مخصوص وزن محاسبه با ادامه در(. 1382 حقیقی، جعفری) گرددمی

 واحد در خاک در شده ترسیب کربن کل وزن ،ظاهری مخصوص وزن در خاک آلی کربن میزان ضرب سپس و مکعب مترسانتی

 در و هکتار در کیلوگرم حسب بر سایت هر در شده ترسیب کربن کل وزن بنابراین .گردید محاسبه  ، 2رابطه براساس مرتع سطح

  (.1386 ،القانیط) شد محاسبه هکتار در تن حسب بر نهایت

OC =1000∗% OC ∗ Bb ∗ E                                                                                                                    (2 ) 

OC  : آلی کربن (Kg/ha)  

% OC  : خاک آلی کربن درصد 

 :Bb خاک ظاهری مخصوص وزن (gr/cm3 )  

E  : بردارینمونه عمق (cm)  

 کربن ترسیب گذاریارزش

 منظور به .گردید تعیین کارکرد این اقتصادی ارزش ،مطالعه مورد گونه اکسیژن تولید و کربن ترسیب میزان تعیین از پس

 ایسایه ارزش عنوان به کربن انتشار جمخار روش و کربن بر مالیات سیاست روش از اکسیدکربندی جذب کارکرد گذاریارزش

 کربن ترسیب کارکرد ارزش برآورد برای .است شده گذاریپایه خسارت از پیشگیری هزینه براساس روش اینشد.  استفاده کربن

 بر مبتنی کربن ترسیب پولی ارزش (1373. فخنورز )اندداده قرار مدنظر کربن ایسایه ارزش عنوان به را متفاوتی مقادیر محققان

                                                           
1 Walkley & Black  
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 دالر 3/25 ،2001 -2010 هایسال برای برتن دالر 8/22، 1991-2000های سال در تن بر دالر 20 معادل را ایسایه قیمت

 با تحقیق این در .است نموده برآورد  2011 -2030 هایسال برای تن بر دالر 8/27 و 2011 - 2020 هایسال برای تن بر

 برای کربن ایسایه ارزش عنوان به تن بر دالر 3/25 رقم (1390) موسوی و (1392) یگانه ،(1373) فخنورز مطالعه به استناد

 مرتعی تیپ کارکرد ارزش آن، براساس و شد گرفته قرار مدنظر( گیردمی قرار 2010- 2020 هایلسا دامنه) در که 1393 سال

 .محاسبه گردید ،نظر مورد منطقه در مطالعه مورد

 نتایج

 علوفه تولید اقتصادی ارزش برآورد

 برای .گردید محاسبه ی(راباز ارزش) مستقیم یگذارارزش روش براساس ،مرتع علوفه تولید کارکرد اقتصادی ارزش برآورد

 که در؛ آمد دست به مجاز یبرداربهره حد کردن لحاظ از بعد تیپ هر در برداریبهره قابل علوفه میزان ابتدا ارزش این محاسبه

 .است گردیده ارائه ،آبادصلح سامان در ،1 جدول

 میزان تولید علوفه از مراتع سامان عرفی صلح آباد -1جدول 

 (Kg/Ha)برداری میزان علوفه قابل بهره مساحت ینام اختصار کد تیپ

I Ar.si 21/54 5 
II Ar.si 687/87 12/5 
III Ar.si 1202/54 26 
IV Ar.si 540/97 44 

 26 87/2452 مجموع سطح مراتع داخل محدوده مطالعاتی

 برداریبهره قابل علوفه زانمی کردن ضرب با .است دالر 13/0 معادل ،(2016) وفائ گزارشات براساس علوفه تجاری قیمت

 ریال میلیون 16/30203105معادل  د،آباصلح سامان در مراتع علوفه تولید کارکرد اقتصادی ارزش علوفه، قیمت در مرتع سطح

 .گردید برآورد
 صلح آبادعرفی  ش اقتصادی علوفه تولیدی در سامانکل علوفه قابل برداشت و میزان ارز -2جدول 

کل علوفه قابل بهره برداری  ت )هکتار(مساح مرتعی هاییپت

 )کیلوگرم(

ارزش اقتصادی علوفه )میلیون 

 ریال(

I 21/54 7/107 643/51005 
II 687/87 75/8597 423/4071808 
III 1202/54 04/31266 88/14807283 
IV 540/97 68/23802 22/11272711 
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 87/2452 8/63774 16/30203105 
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 اکسیدکربندی جذب و گیاه کربن ترسیب کردکار اقتصادی گذاریارزش

 منطقه در را شده جذب اکسیدکربندی میزان همچنین و منطقه غالب هایگونه هوایی هایاندام در آلی کربن میزان ،3 جدول

 .است شده گیریزهاندا تن 2310 آبادمنطقه صلح آلی کربن کل مجموع جدول این اطالعات براساس .دهدمی نشان آبادصلح

 .است تن 66/8477 آبادصلح سامان مراتع در شده جذب اکسیدکربندی میزان همچنین

 
 اکسید کربن جذب شده در مناطق مورد مطالعهگیری کربن آلی و میزان دینتایج اندازه -3جدول 

میزان کربن آلی )تن  مساحت )هکتار( سامان عرفی

 در هکتار(

در  جذب شده 2Co جذب شده 2Co کل کربن آلی )تن(

 کل منطقه

 66/8477 45/3 2310 941/0 87/2452 آبادصلح

 

جذب  ساالنه رزشا دهد.می نشان را مطالعه مورد منطقه در را شده جذب اکسیدکربندی ساالنه اقتصادی ارزش ،4جدول 

 ریال میلیون 30884132 سامان این مراتع کل در و ریال میلیون 12591 آبادصلح سامان مراتع از هکتار هر در اکسیدکربندی

 .است
 آباداکسید کربن در مراتع صلحارزش اقتصادی ساالنه جذب دی -4جدول 

جذب شده  2coارزش  مساحت )هکتار( سامان عرفی

 ساالنه )ریال(

جذب شده  2coارزش 

 ساالنه )دالر(

جذب  2coارزش کل 

 شده ساالنه )ریال(

 30884132 44/87 12591 87/2452 صلح آباد

 

  خاك کربن ترسیب کارکرد اریگذارزش

 دهد. می نشان را آبادصلح عرفی سامان مراتع خاک سانتیمتری 0 - 30 عمق در شده ذخیره کربن میزان، 5جدول 
 

 )سانتیمتر 0-30 عمق(  آبادصلح عرفی هایسامان مراتع خاك در کربن مقدار- 5 جدول

 وزن مخصوص ظاهری سامان عرفی

 )گرم در سانتی متر مکعب( 

مقدار کربن آلی خاک )تن در  درصد کربن آلی خاک

 هکتار(

 78/14 38/0 3/1 صلح آباد
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 کربن کل مقدار براساس .دهدمی نشان را آبادصلح سامان مراتع خاک در شده ترسیب کربن تن هر اقتصادی ارزش ،6جدول

 در شده ترسیب کربن کل اقتصادی ارزش گردید، محاسبه ،5 جدول در که سامان عرفی صلح آباد مراتع خاک در شده ذخیره

 .است ریال میلیون 3342332893 آبادصلح سامان مراتع خاک

 

 خاك در شده ترسیب کربن تن هر اقتصادی ارزش -6جدول 

مقدار کربن آلی خاک )تن در  مساحت )هکتار( سامان عرفی

 هکتار(

ارزش اقتصادی کل ترسیب کربن 

 خاک )ریال(

 3342332893 78/14 87/2452 صلح آباد

 

 بحث 

 ؛هستیم روبرو مختلفی محیطی زیست مسائل و مشکالت با توسعه حال در کشورهای در ویژه به جهان نقاط تمام در امروزه

 این برای .است هاآن تحلیل و تجزیه و نهادی و فیزیکی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مختلف عوامل به توجه نیازمند هاآن حل که

 حفاظت چنین هم و مشکالت حل جهت در اساسی گام مختلف ابعاد در محیطی زیست مشکالت و مسائل گذاری ارزش منظور

 توسعه هایسرمایه از یکی ،مرتع پایدار مدیریت در .شودمی محسوب پایدار توسعه به دستیابی و زیست محیط از برداری بهره و

 چند در که ؛است زیست محیط مسائل گذاریارزش ابعاد از یکی اقتصادی گذاریارزش .تاس اقتصادی و مالی سرمایه پایدار

 زیست منابع گذاریارزش(. 1390 برزگر، و ایزدی) باشدمی مطرح پایدار توسعه و زیستمحیط اقتصاد ادبیات در گذشته دهه

 گذاری سرمایه یهاپروژه اقتصادی تحلیل در استفاده و سبز ملی هایحساب تشکیل اقتصادی، رشد مسیر رصد منظور به محیطی

 از تابعی ها،دارایی این ارزش که گردندمی ایساالنه کارکردهای عرضه به منجر محیطی،زیست هایدارایی .است گرفته شکل

 براساس هاآن ارزش که ؛باشندمی تبادل قابل بازار در محیطی زیست هایدارایی از برخی .باشدمی آن ساالنه کارکردهای ارزش

 هاآن ارزش حالت این در که ؛باشندمی بازار در تبادل قابلیت فاقد هادارایی از برخی و باشندمی ارزیابی قابل یبازار هایقیمت

 ؛معتقدند طبیعی منابع اقتصاددانان .گردندمی ارزیابی مختلف هایروش با که است شده عرضه ساالنه کارکردهای ارزش از تابعی

 آن به توجهی بی که است ضروری امری محیطی زیست غیربازاری و بازاری منافع و تخدما برای اقتصادی گذاریارزش انجام

 متأثر را هانسل پایدار توسعه روند و گردید خواهد طبیعی منابع بر جبرانی غیرقابل هایخسارت آمدن وارد موجب درازمدت در

 اکوسیستمی کارکردهای از برخی قتصادیا ارزش برآورد حاضر تحقیق در .(Shrestha & Alavalapati, 2004) کرد خواهد
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 قرار بررسی مورد مراتع حفاظتی ارزش و کربن ترسیب کارکرد کربن، اکسیددی جذب کارکرد مرتع، علوفه تولید کارکرد شامل

 .است گرفته

 این نتایج براساس .شد گیریاندازه کیلوگرم 63744/8 دآباصلح عرفی سامان مراتع کل در برداریبهره قابل علوفه میزان

ل معاد آبادلحص سامان در مراتع علوفه تولید کارکرد اقتصادی ارزش بازاری، گذاریارزش روش از استفاده با تحقیق،

 اقتصادی ارزش ،گذاریارزش روش از استفاده با خود مطالعه در( 1392) یگانه .گردید برآورد ریال میلیون 16/30203105

 مراتع از هکتار هر ادیاقتص ارزش و سال در ریال میلیون 9/11958 با برابر را خود طالعهم مورد منطقه مراتع تولیدی علوفه

 و اطالعاتی تنظیمی، دی،تولی کارکردهای اقتصادی ارزش (1388) موالیی .کرد تعیین ریال 867053 متوسط طور به نیز را منطقه

 نموده برآورد الری میلیارد 462/51 و 1112/25 ،370/61 ، 17/42با برابر ترتیب به را ارسباران جنگلی اکوسیستم زیستگاهی

 .سازدمی نمایان خوبی به را جنگلی اکوسیستم غیرتولیدی کارکردهای اهمیت نتایج این که

 سامان در کربن کسیدادی جذب سالیانه اقتصادی ارزش کل برآورد طریق از گیاه کربن ترسیب میزان برآورد تحقیق این در

 تولید و ربنک ترسیب ساالنه کل اقتصادی ارزش (1393) نصری .است آمده دست به ریال میلیون 3088413230 آبادصلح

 ذخیره مقایسه نتایج سیبرر .است کرده برآورد ریال میلیارد 2357977850 ترتیب به را خود مطالعه مورد منطقه مراتع اکسیژن

 که هاییاندام و چوبی یاهانگ که کندمی تأیید را مسئله این العهمط مورد منطقه در موجود هایگونه بین هوایی بیوماس کربن

 گیاه در چوبی هاینداما نسبت هرچه عقوا در و دارند بیشتری کربن ترسیب توانایی ؛هستند چوبی بافت از بیشتری درصد دارای

 سانتیمتری 0-30 مقع در شده خیرهذ کربن میزان .(Kenel, 2003) یابدمی افزایش کربن ترسیب در گیاه آن توان ؛باشد بیشتر

 .شد گیریاندازه خاک کربن ترسیب میزان برآورد منظور به نیز آبادصلح عرفی سامان مراتع خاک

 مراتع خاک در دهش ذخیره کربن کل مقدار براساس آباد صلح سامان مراتع خاک در شده ترسیب کربن تن هر اقتصادی ارزش

-می آشکار را ربنک ذخیره فرایند در خاک اهمیت برآورد این .است ریال میلیون 3342332893 معادل ترتیب به سامان،این 

 اتمسفر کربنیک ازگ کاهش برای شده پیشنهاد روش یک که کندمی بیان خود تحقیق در (1386ی )طالقان و محمودی .سازد

 حدود مقدار این که تاس دارا را هاکیخش در کربن ذخایر از درصد 75 حدود که چرا است؛ خاک در کربن جهانی ذخیره افزایش

 با لذا ؛نمایندمی ایفا را همیم نقش کربن چرخه توازن حفظ در هاخاک نابراینب. است جانوران و گیاهان در کربن ذخیره برابر سه

 از حفاظت هایرنامهب به توجه اکوسیستم، شده شناخته هایارزش از یکی عنوان به و کربن ترسیب در خاک مهم نقش به توجه

  (.1391 همکاران، و تمرتاش) گیرد قرار اولویت در بایستی خاک

 



   

 

فتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایرانه  

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 منابع 

جامع کارکردها، کاالها  یارگذارزش یچارچوب استاندارد برا کی نییتع .1386 .،ح رنژاد،یام .،ح ،یعیرف .،ک ،ییعطا ،.پژوهنده، الف

 ی.عیطب یهاستمیاکوسو خدمات 

 طیمح. مجله انکالهیم یاکربن در مراتع جلگه بیمختلف در ترس یشیرو یهاگونه ریتأث .1391 .،م ان،یوسفی .،م ان،یطاط .،تمرتاش، ر

 .(62)38، یشناس

های تحت مدیریت برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگل .1386 .،ثاقب طالبی، خ ،.عادلی، الف .،زاهدی امیری، ق .،طالقانی، ع

 .241-252(: 3) 15نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،  .(ورجنگل گلبند در شمال کش :)مطالعه موردی

لوم عقتصادی، دانشکده ارساله دکترای علوم  .سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران GNPمحاسبه  .1382 .،ل ،یکهنه شهر یعاقل

 .، تهرانتربیت مدرسدانشگاه انسانی، 

 یاچهدر محیطی یستز منابع زاریبا یهادکررکا دیقتصاا اریگذارزش .1392 .،ظفری، ف .،احمدیان، م .،عابدی، ز .،عباس پور، م

 .75-89(: 1) 15نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست،  ی.بزآ یگونهها بر تأکید با نپریشا -ارژن

 ص.  333 مشهد، ی،. انتشارات آستان قدس رضورانیدر ا یمرتعدار. 1382 .،مصداقی، م

 گذاری ارزش روش زا استفاده با رسبارانا جنگلی ماکوسیست فاظتیح رزشا برآورد . 1388 .،ای، غرزهش .،یزدانی، س .،موالیی، م

 .37-64(: 2) 3نشریه اقتصاد کشاورزی،  .مشروط

 بانیه پشتسامان کیز او با استفاده  یستمیاکوس یکارکردها یبر ارزش اقتصاد دیبا تأک یاراض نهیبه تیریمد .1390 .،موسوی، ع

 .، کرجهراننشگاه تدا ی،عیطبدانشکده منابع ،یمرتعدار یرساله دکتر .(یانیطالقان م زی: حوزه آبخی)مطالعه مورد یزیربرنامه

 .(انآبخیز تهم زنج )حوزه کشور یمرتع یهاستمیدر اکوس ییایاح یهاپروژه یاقتصاد یگذارو ارزش یابیارز .1392 .،ح گانه،ی

Gou, J., Hepburn, C.J., Toll, R.S.J., Anthoff, D., 2006. Ecosystem Functions, Services and their Values: 

A case study in Xingshan County of China. Ecological Economics, Vol 38. 

Shrestha, R Alavalapati, R., 2004. Valuing Environmental Benefits Of Silvopasture Practice: A Case 

Study Of The Lake Okeechobee Watershed In Florida. Ecological Economics, 49 (2). 

Turner, R.L., Pearce, D., Bateman, I., 2001. Environmental Economics: An Elementary Introduction, 

New York: Harvester Wheat sheaf. 

 



   

 

فتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایرانه  

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

Economic Valuation of Environmental Performance in Bajestan 

Mehdi Ghorbani1*, Leila Avazpour2 

1Associate Prof, Faculty of Natural Resources, University of Tehran 

2Ph.D Student, Faculty of Natural Resources, University of Tehran 

Abstrac 

Natural resource economists believe that conducting economic valuations for services and market and 

non-marketable environmental and environmental benefits is indispensable in the long run, causing 

irreparable damage to natural resources, and the process of sustainable development of the generations. Will 

affect. One of the aspects of environmental valuation is economic valuation that has been mentioned in the 

literature on environmental economics and sustainable development over the past few decades. The present 

study was carried out at the customary sampling site of Motrabad from the functions of Bajestan province of 

Khorasan Razavi province. The economic function of forage production was calculated by the market value 

method as well as the carbon footprint carbon economy methodology. In order to obtain the economic 

function of forage production, the amount of ration forage was calculated first, and at the price of forage 

provided by the FAO (0.13$) and then the total level of the rangelands of the customary Motrabad, and to 

estimate the economic value of carbon sequestration after The carbon sequestration estimate increased its 

carbon sequestration value, which was provided by FAO (3.25$), and finally the economic value of carbon 

sequestration was achieved. The results showed that the economic value of forage production in the 

customary system of Motrabad was 44843257 million Rials and the economic value of carbon was 

4855486480 million Rials. 
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