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 مقدمه
شااابه باااا نوباااه صااانوبر كاااار منااااجن لن  

 و اكاالهاا كااه هسااتنب ها  ارزشاامنب اكوسيسااتم

 غيار و چاوب  فرآوردهاا  تولياب متناوي  مابناب خبمات

 زيسات ، تناو  خاا،، آب، مناابع از حفاظا  چاوب ،

 همتأساافاب آوربااب م  فااراهم را غيااره ناااز و تنظاايم

 ارزش و اهميا  ولاود باا اكوسيساتم  خابمات نوبهناي

 كاالهااا  ماهياا  از برخااوردار  واساا ه بااه فاراوان،

و  باابارد اقتصاااد  ها معادلااه در ساايم  يمااوم ،

 ازاربا بظاا  چاارچوب در و شاوبببم  كما  كااف  جوربه

 اغلااد در رونيرباااب  ازاياانبم  قااارار موردتولااه

 ادهد  كاااف ارزش آبيااا بااه كشااور ها نير تصااميم

  ]1[شود م  تلق  راي ان و شودبم 

 جبيع  ونذار  منابعترين دالي  ارزشميم

 هااكولوژيس  ها  محي   از ديبناه اقتصاددابان وسيستم

زيست  و محيط ابب از: شناخ  و در، منافعيبارت

-زيست  كشور به تصميماكولوژيک ، ارائه مسائ  محيط

راهم آوردن ارتباط ميان ريزان، فنيرببنان و بربامه

ها  اقتصاد  و درآمبها  جبيع ، اصالح سياس 

مجمويه محاسبات مل  مابنب توليب باخالص داخل  و 

رويه از اين منابع بردار  ب للونير  از تخريد و بيره

نذار  اقتصاد ، جوركل  هبف از ارزش  به]2[باشب م 

در لي   نيرببهكه به تصميم فراهم آوردن اجاليات  اس 

استفاده كارا از منابع مولود برا  حباكثر بمودن رفاه 

-ها  محيط  بسيار  از لنبه]3[كنب لامعه كمک م 

ها در زيست  برا  مرد  ارزشمنب هستنب، اما ارزش آن
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شود  به همين دلي  ها  بازار  منعکس بم سيستم

نير  ينوان يک ابزار تحليل  برا  تصميمنذار  بهارزش

مقايسه سود و زيان سناريوها  معين تلق   باهبف

جبيع   نذار  اقتصاد  منابعدي ر، ارزشبيانبه .شودم 

با بازنو كردن ارزش كم  كاركردها، كاالها و خبمات 

-بيره ريز  حفاظ  وجبيع ، مبيري  را در بربامهمنابع

 ها دهب  اكوسيستمجبيع  يار  م بردار  پايبار منابع

 برا  بسيار  و باملموس ملموس اقتصاد  منافع لن ل 

جوركل  به دو نروه تقسيم ها بهارزش .كنبم  فراهم بشر

شود: ارزش ابزار  يا مصرف  و ارزش ذات  يا م 

شبه غيرمصرف   ارزش مصرف  كه معموالً بيشتر شناخته

اس ، به ظرفي  كاال يا خبم  در ايجاد رضاي  برا  

ها  مصرف  را پردازد  ارزشترليحات و بيازها  ابسان م 

توان به ارزش مستقيم و ارزش غيرمستقيم تقسيم كرد  م 

ها  مصرف  مستقيم شام  موارد مصرف  بظير ارزش

برداش  چوب و موارد غيرمصرف  چون استفاده به ينوان 

ها  اردوناه، تفرج و كوهپيماي  و غيره اس   ارزش

 اظ  اززيست  بظير حفغيرمستقيم شام  خبمات محيط

هيبرولوژيک ، ثبات اقليم  )مث  لذب و ذخيره  سيستم

كربن( و تثبي  خا، اس   اما ارزش ذات  يا غيرمصرف ، 

-كه از اسم آن پيباس ، در كاالها به صورت تفکيکچنان

منب  كه رضاي باپذير مولود اس   اين ببين معنا اس  

رتباج  تنياي  به مصرف آن كاال اآمبه از كاال بهدس به

ببارد  ارزش غيرمصرف  شام ، ارزش ولود ، ارزش 

ميراث  و ارزش ابتخاب  اس   ارزش ولود  از منافع  

اس  كه يک شخص با اجال  از اينکه يک منبع كه در 

حال حاضر ولود دارد در آينبه بيز ولود داشته باشب، 

حال آن منبع را ديبه باشب يا خير، بظر از اينکه تابهصرف

كرده باشنب يا به، يا قصب ديبن يا استفاده از آن را  استفاده

ها  ميراث ، نيرد  ارزشدر آينبه داشته باشنب، بشأت م 

از منافع  كه اشخاص با اجال  از اينکه يک منبع برا  

ها  بعب  آبيا در دسترس خواهب بود، فرزببان آبيا و بس 

آيب و ارزش ابتخاب  ممکن اس  به ينوان به دس  م 

قبار پول  تعريف شود كه شخص، برا  حصول اجمينان م

از اينکه يک منبع در آينبه در دسترس باشب تا در 

نير  كنب، در حال حاضر ماي  مورداستفاده از آن تصميم

  م العات متعبد  در ليان بقش ]4[باشب به پرداخ  م 

ها  لن ل  را در ايجاد كاركردها و و اهمي  اكوسيستم

و   Bishop ا كننب  در م العهأييب م خبمات مختلف ت

Heberlin (1979در كشور مال  با بيره ) نير  از معادله

لياب  فرسايش خا، و مربوط ساختن آن به تواباي  

توليب  محصول به اين بتيجه رسيببب كه اثرات فرسايش 

درصب از توليب  2/0خا، بر توليب محصوالت كشاورز ، 

و در صورت تباو  فرسايش  شودباخالص مل  را شام  م 

  پس از آن ]5[ها بيشتر خواهب بود ها  بعب، هزينهدر سال

Guo ( برا  تعيين و ارزياب  ارزش 2001و همکاران ،)

ها  كشور تثبي  كربن و يرضه اكسيژن توسط لن  

چين، از روش هزينه لاي زين استفاده شب و مقبار 

ها  من قه وسيله لن  شبه بهاكسيژن يرضه

تن در سال برآورد شب و ارزش  122513موردم العه، 

ميليون دالر در هر سال تعيين  575/5پول  آن معادل 

 ارزش (2013) همکاران و Kubiszewski   ]6[شب  

 از استفاده با را بوتان كشور جبيع  ها بظا  خبمات بو 

 برآورد سال دالر در ميليارد 5/15معادل  منافع ابتقال روش

 لياب  ( ارزش2014همکاران ) و Costanza  ]7[كردبب 

 ،2011سال  در دالر در تريليون را ليان بظا  بو  خبمات

 از كه كردبب بيان چنيناين و تريليون دالر برآورد 125

 سال در دالر تريليون 2/20تا  3/4،  2011تا  1997سال 

   ]8[اس   كاهش پيباكرده اراض  كاربر  تغييرات اثر بر

Elliott ارزش خود بررس  در ( بيز2014همکاران ) و 

 دالر ميليون 161را  مريلنب بظا  لن ل  بو  خبمات هش 

ايران  در تحقين ها پيشينه بررس    در]9[كردبب  برآورد

 :كرد اشاره به موارد  المال به توانم  را در اين زمينه

 اقتصاد  ارزش خود بررس  ( در1388صالح و موالي  )

 8/1512220بر  بالغ را ن ل  در ارسبارانل ها بظا  بو 

  بادهيان و همکاران ]10[كرد  برآورد ميليون ريال

( ارزش اقتصاد  خا، من قه لن لکار  شبه 1397)

ميليون ريال  05/12الويج مازببران را از بظر لذب كربن 

تر يس ر    در يک بررس  لامع]5 [برآورد كردبب 

و خبمات حفاظ  از كاركردها  اقتصاد  (، ارزش1395)

 بلوط ها لذب كربن توسط لن   و تفرج وحش، حيات

 ساالبهخاص هر كاركرد  ها ايال  را با روش استان در

ارزش   بتايج تعيين ]2[ كرد برآورد ريال 85/1683حبود 

ترين كاركردها  اكوسيستم  برخ  از ميماقتصاد  
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 من قه ينوانلرستان به ها  بلوط استانلن  

 وحشحيات حفظ و ژبتيک  ذخاير حفظ برا  شبهحفاظ 

 به ينوان غالد نوبه درخ  بلوط، و دول  حفاظ  تح 

 ساالبه بشان داد كه ارزش 1395محبوده در سال 

هزار  29/389ها حبود اين لن   اكوسيستم  كاركردها 

  هبف اصل  اين م العه، ]12[باشب ميليارد ريال م 

اركردها  چنبنابه من قه برآورد ارزش اقتصاد  يک  از ك

كار  شبه موردم العه و كسد اجاليات موردبياز لن  

نير  درباره بحوه مبيري  چنين مناجق  لي  تصميم

شبه و لاي اه ميم ها  ابجا ينوان شب  با توله به بررس 

درختان در ذخيره كربن و همچنين با توله به اهمي  

ر صنوبر كار  و دربياي  سيم يمبه درختان د

كربن ما قصب داريم ارزش اقتصاد  كاركرد بازار  ترسيد

)توليب چوب( را با يک  از كاركردها  غيربازار  )تنظيم 

ها  مختلف در نوبه صنوبر بررس  و ناز( با رهياف 

 مقايسه كنيم  

 

 مواد و روش ها

 موردمطالعه منطقه

م العه حاضر در محوجه باغ كشاورز  شيرستان 

هکتار، ابجا  شب  اين من قه در  14آباد به وسع  خر 

ثابيه و يرض  49دقيقه و  21و درله  48جول لغرافياي  

شبه اس  ثابيه واقع  4دقيقه و  29درله و  33لغرافياي  

متر و  1150(  متوسط ارتفا  از س ح دريا 1)شک  

متر اس   ميل  521ساله  20مياب ين ميزان بارببن  

نراد و مياب ين له سابت در 2/25مياب ين حباكثر دما، 

 باشب نراد م درله سابت  1/9حباق  دما، 

 

 

 

 

 

 

 آباد(وقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه )الف: نقشه کشور، ب: نقشه استان لرستان، ج: نقشه شهرستان خرمم -1 شکل

 

 روش تحقيق

 تصاادف  كاه كامال بلو، جرح يک در صنوبر ها كلن

 و متار 4×4آن  در بااز تااج وبرصان درختاان كاش  فاصله

 1390متار ابتخااب شابه در ساال  3×3بساته  تاج صنوبر

 6 بازه زمااب  يک در موردبظر كش  شبه اس   نوبه ها 

 در .كش  شابه اباب متفاوت تيمار 10 با تکرار 3 در ساله،

 صانوبرتاج رقم هف  باز و تاج صنوبر رقم پنج پژوهش اين

 از سارپا درختاان ما ك شب  ابتبا مشخصات بسته ابتخاب

 از ياک تاج هار متوسط ق ر و برابرسينه، ارتفا  ق ر لمله

 هار از تصاادف  روش باه شب  سپس نير  اببازه درختان

 درخا  اصاله 50 در كا  و درخ  ابتخاب تعباد  بلو،

 باه درخا ، مختلف قسم  ها  ق ع، نرديب  پس از ق ع

 ازهقاب  ابب كه حب  كوچکتر )تا ق عات به صورت لبانابه

 و تناه وزن تر شببب  مجمو  باشنب( تببي  توزين و نير 

 تاوزين بارا  .شاب تعياين يرصاه در مجازا صورت به تاج

 1/0دقا   باا ترازو  ديجيتال از درخ  مختلف ها بخش

 باه ديساک يابد يک تنه درخ  شب  از استفاده كيلونر 

 تاج قسم  از همچنين شب، متر نرفتهسابت  3-5ضخام  

 متار سابت  10 جول به شاخه تکه يک دف ،صورت تصا به

 توزين و يرصه در نر  يک دق  با ترازوي  با هاو بموبه لبا

 باه آزمايشا اه تر، وزن به خشک وزن بسب  محاسبه برا 

 درله 105 در دما  آون در هابموبه نرديب  سپس منتق 

شاببب و وزن  داده قارار  سااي  24 مابت باه نارادسابت 

ها در كوره با حرارت سبه و سپس بموبهها را محاخشک آن

شبه دوباره تاوزين درله قرارداديم و خاكستر حاص  400

شب  ببين ترتيد ميزان كربن مولاود را حسااب بماوده و 
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تاوده باا دقا  مناساب  محاسابه شاب  بسب  كربن به ز 

 محاسبات  كربن ضريد مقبار محاسبه   برا ]14[و  ]13[

 :بها  زير استفاده شاز فرمول

(1) 
 

  

(2) 

 

 

پس  آمبهدس به خاكستر يعن  % Ashفوق،  روابط در

چين (،  ظرف )بوته وزن  W1چوب ، اليه كام  سوزاببن از

W2 بموبه،  خشک وزنW3  بوته  و خاكستر وزن مجمو

 اس   محاسبات  كربن ضريد % C  و مورداستفاده چين 

 

روش تعيين ارزش ترسيب )جذب( کربن و توليد 

 ژن اکسي

در اين بررس  برا  تعيين ارزش ريال  ميزان كربن 

شبه در اكوسيستم لن ل  از فرمول فتوسنتز و ذخيره

 يعن ( 2001همکاران ) و Guo شبه توسطتنفس ارائه

 اس ،  شبهاستفاده، 3 راب ه

 2/1 و اكساااايبكربند  ناااار  63/1 دي ر،بيانبااااه

 خشااک، ماااده ناار  يااک تشااکي  باارا  اكساايژن ناار 

 راب ااه بااه بااا تولااه ( 1386اميربااژاد، ) اساا  يااازموردب

 ماااده ناار  162 توليااب باارا  لن لاا  اكوسيسااتم ،(3)

 ناار  193 و لااذب اكساايبكربند  ناار  264 خشااک،

 بارا  كاربن، تثبيا  ميازان تعياين از پاس آزاد اكسيژن

 ساه از كاربن تثبيا  كااركرد اقتصااد  ارزش محاسابه

 اتخاابم ارزش اجاليااات  پاي اااه الااف( شااام  روش

 ارزش اجاليااات  پاي اااه آن تاارينمعروف) اكوسيسااتم

 اجاليااات( ب ،(زيساات  تنااو  و اكوسيسااتم خاابمات

 مجمااع اجاليااات( ج و بياارو وزارت اباارژ  ترازبامااه

 بارا . شاب اساتفاده هاوا و آب تغييارات المللا بين

 هزينااه روش از آزادشاابه اكساايژن نااذار ارزش

 تان هار ارزش روش ايان در  شاب اساتفاده لااي زين

 شابه كاار لن   من قاه باه وسايله آزادشابه اكسايژن

 محاسابه صانع  در اكسايژن تان هار توليب هزينه برپايه

 تنظايم كااركرد ناذار ارزش بارا  بناابراين  نارددما 

 شابهاستفاده 2 راب اه از لن لا  درختاان توساط نااز

  :اس 

(4) ee pFV   

 يژناكس يا شبهتثبي  كربن ك  ميزان eF كه

 رب موردم العه من قه لن ل  اكوسيستم توسط شبهيرضه

 يرضه قيم  يا و كربن ابتشار ماليات pe تن، حسد

 لي  ادامه در  باشبم  تن بر پول واحب بر حسد اكسيژن

 يم ق روش از موردم العه ها نوبه بازار  ارزش تعيين

  شب استفاده بازار

 

شي از محصوالت بازاري روش تعيين منافع نا

 )چوب(

نذار  برا  محاسبه ارزش توليبات چوب  از ارزش

مستقيم بازار استفاده شب  رهياف  قيم  بازار ارزش 

زيست  كه به اقتصاد  توليبات يا خبمات منابع محيط

اين  كنب  درشوبب را برآورد م بازار آورده و فروخته م 

تر يا خا  وببررس  ارزش محصوالت براساس مياب ين چ

 درختان بر حسد كيلونر  تعيين شب 

 

 نتايج و بحث

 اکسيدکربندي جذب ارزش تعيين

 لن   اكوسيستم تنفس، و فتوسنتز فرمول پايه بر

 ماده نر  162 توليب برا  را اكسيبكربند  نر  264

 نر  63/1 دي ر، يبارت به  كنبم  لذب خشک

 نر  يک ي تشک برا  اكسيژن نر  2/1 و اكسيبكربند 

 رشب ساالبه ميزان ابتبا بنابراين،  اس  الز  خشک ماده

 ها نوبه ساالبه رشب متوسط انر  شب محاسبه خشک ماده

 يريم،مترمکعد در هکتار در بظر ب  37/6موردبظر را 

 هکتار  14 نستره به توله با درختان ساالبه رشب مجمو 

 حاسبهم در ازآبجاكه  شب خواهب مترمکعد 18/89  من قه،

 و هابرگ و شاخ شبه كار لن   ها نوبه سرپا  حجم

 5/12  از كمتر آبيا سينه برابر ق ر كه درختاب  ها تنه

 باال، رقم به بايب شود،بم  نرفته بظر در باشب، مترسابت 

 اين در  كرد اضافه (مترمکعد 76/26)  درصب 30 كمدس 
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 94/115 صنوبر درختان ساالبه رشب مجمو  صورت

 وزن مياب ين اينکه به توله با بنابراين،  رسبم  ترمکعدم

 باشب،م  مترمکعد بر تن 6/0 صنوبر ها نوبه مخصوص

 سال در تن 56/69 باغ ها نوبه خشک ماده رشب ميزان

 .شب محاسبه

نوبه  طتوس اكسيب كربند  لذب توان محاسبه برا 

 را متوسط اين اكوسيست  شبهذخيره كربن ك  بايب صنوبر

 :آيبم  دس به زير ازراب ه  Cميزان .كرد برآورد

(5) 4321 CCCCC  

 كاربن ترتياد باه 4C و 1C، 2C، 3C معادلاه ايان در 

 در شابهذخيره كاربن هاوائ ، ها ابابا  در شابهذخيره

 و الشابرگ در شابهذخيره كاربن زيرزمينا ، ها ابابا 

 تاا) خاا، در شابهذخيره كاربن و لن ا  سا ح يلوفاه

 لاذب باه تولاه باا .باشابم ( ساابتيمتر  30 يمان

 تان ياک تشاکي  اكسايبكربن هن اا د  نار  63/1

اكسايبكربن باه وسايله لاذب د  مجماو  خشاک، ماده

تان مااده  56/69 ضارب از رويشا اهC1 هاوائ   ها اببا 

اكساايب كااربن تاان د  63/1ها  هااواي  در خشااک اباابا 

بن در اكساايب كاارتاان د  39/113آيااب، بااه دساا  م 

، بياااز بااه محاساابه C2باشااب  باارا  محاساابه سااال م 

باشاب كاه ايان ميازان ميزان زيسا  تاوده زيرزمينا  م 

پنجم زيساا  تااوده هااواي  جورمعمول حاابود يااکرا بااه

معاااادل  C2(  بناااابراين ميااازان 11نيرباااب )در بظااار 

آيااب  باارا  اكساايب كااربن بااه دساا  م تاان د  68/22

 درصاب  پانج رقام ر،آماا بباود باه تولاه باا C3محاسابه 

C1  نرفتااه بظاار اكساايب كااربن درتاان د  67/5يعناا 

 ساااالبه رشااب بارا  محاساابه دربياياا ، ]15[شاود م 

 هااا نزارش از (C4خااا، ) در شاابهذخيره كااربن

اساا   شابهكشااورز  ليااب  استفاده خوارباار ساازمان

 تان كاار  شابه ياکخا، منااجن لن   برا  كه ]16[

 در كاربن تان اسا   ياک شابهنرفته بظار در هکتاار در

 اكساايبكربن )كااه بسااب تاان د  67/3معااادل  هکتااار

اسا (  44 باه 12 كاربن اكسايبد  باه كاربن وزبا 

تااان  14/416برابااار  C4باشاااب  بناااابراين، ميااازان م 

اكسااايبكربن خواهاااب شاااب  بااابين ترتياااد ميااازان د 

هاااا  اكسااايبكربن توساااط لن  سااااالبه لاااذب د 

ساااال  در تااان 88/555، (C3+C2+C1C+4) من قاااه

يرصاه  از هکتاار هار دي ار، شاود  باه يباارتبارآورد م 

اكسااايبكربن در تااان د  85/39هکتاااار  من قاااه،  14

 اياان كنااب  درتاان كااربن( لااذب م  86/10سااال )

 كاربن ترسايد كااركرد ارزش تعياين منظاور باه تحقين

 شاام  روش ساه كاربن، از تثبيا  ميازان تعياين از پس

 ب( اكوسيساتم خابمات ارزش اجالياات  الاف( پاي ااه

 ج( اجالياات و بياارو اباارژ  وزارت ترازبامااه اجالياات

 .شب استفاده هوا و آب تغييرات الملل بين مجمع
 

 خففدمات ارزش اطالعففاتي پايگففا  )الففف

 اکوسيستمي

 از كااربن، تثبياا  اقتصاااد  ارزش باارآورد باارا 

 و اكوسيساتم اقتصااد  ناذار ارزش اجالياات  پاي ااه

 ارزش بارآورد بارا   اسا  شابهاستفاده زيسات  تناو 

 ها هزيناه از بخاش ايان در كاربن ترسايد كااركرد

 باه تحقيان ايان در  شاب اساتفاده كاربن تثبيا  ا سايه

 باه اساتناد باا كاربن ترسايد كاركرد ارزش تعيين منظور

 باه تان بار دالر 3/25 رقام (،1392) ي اباه بررس  بتيجه

 ماببظر 1393 ساال بارا  كاربن ا ساايه ارزش يناوان

 اكوسيساتم كااركرد ارزش آن، پاياه بار و قرارنرفتاه

  ]12[ شب محاسبه كربن ترسيد در من قه لن ل 

 ها اكوسيساتم توساط كاربن لاذب ا ساايه ارزش

 بااا و سااال در دالر 62/3846براباار  من قااه لن لاا 

 دالر برابار  )بارخ ارز برابار  بارخ پاياه بار آن تبابي 

 93/126(، براباار بااا 1393سااال  در آمريکااا مرلااع

 ارزش همچناين ميليون رياال در ساال باه دسا  آماب و

 كاربن ترسايد كااركرد بارا  لن ا  ايان از هکتاار هار

 .شب برآورد ميليون ريال 06/9با  برابر
 

 نيرو وزارت انرژي ترازنامه اطالعات(  ب

 بيارو وزارت ساو  از منتشاره ابارژ  ترازباماه بناابر

 از باشا  التمااي  ها هزيناه ميازان 1393، ساال در

 براباار سااال در اكساايبكربنناااز د  تاان هاار ابتشااار

باه  تولاه باا كاه باشابم  ساال در رياال 52/60167

 موردبررساا ، من قااه در تناا  كااربن 86/10 تثبياا 

 27/653419كااربن معااادل  تثبياا  اقتصاااد  ارزش

 تولاه باه باا همچناين .شاودم  بارآورد هکتاار در رياال



 مقايسه ارزش اقتصاد  كاركرد بازار  و غيربازار  برخ  از ارقا  صنوبر 
 

218 

 بيا تث اقتصااد  هکتاار  من قاه، ارزش 14 نساتره

 رياال ميلياون 14/9معاادل  من قاه اراضا  ك  در كربن

 . خواهب بود برآورد قاب 

 

 و آب تغييفرات المللفيبين مجمفع اطالعات) ج

 هوا

 تغييارات المللا بين مجماع هاا نزارش اساتناد باه

 اكسايب كاربند  تان هار تثبيا  هزيناه هاواي ، و آب

 باه تولاه باا كاه اسا  باوده 2014 سال در دالر 51/74

 33000) 1393سااال  در آمريکااا دالر باارخ ب ينميااا

 ميليااون ريااال خواهااب 45/2ريااال( اياان هزينااه معااادل 

 اكسايبد  تنا  85/39باه لاذب  تولاه با بود  بنابراين

اكسايبكربن تان د  67/3 معاادل كاربن تان كاربن )هار

 ارزش من قاه، لن لا  هکتاار اكوسيساتم هار اسا ( در

 رياال قابا  88/97معاادل  هکتاار هار در كاربن تثبيا 

 كا  در كااركرد ايان ارزش اساا   همچناين بارآورد

بااا  براباار باااغ كشاااورز  مركااز تحقيقااات اكوسيسااتم

 . شب برآورد ميليارد ريال 37/1

 ارزش بارآورد در مولاود هاا اختالف باه تولاه باا

كااار  شاابه من قااه لن   در كااربن تثبياا  كاااركرد

 التماااي  ها هزينااه روش از اسااتفاده موردبررساا ،

 وزارت ساو  از شابهاكسايبكربن ارائهنااز د  ارابتشا

 حفاظاا  سااازمان بااا مشااتر، جوربااه بياارو )كااه

باه  اساتناد دليا  اسا ( باه شابهارزياب  زيسا محيط

 روش يناوان باه باودن، باوم  و روزباه معتبار، اجالياات

 .اس  شبهابتخاب برتر

 

 اکسيژن توليد ارزش تعيين

 اكوسيستم فس،تن و بنا بر راب ه بور ساخ  )فتوسنتز(

نر   193ماده خشک، معادل  نر  162 توليب لن   با

 تن اكسيژن 2/1 دي ر، يبارت به اكسيژن آزاد سازد 

شود، آزاد تشکي  م  خشک ماده كه يک تنهن ام 

لن ل   اكوسيستم شبهيرضه اكسيژن نردد  بنابراين،م 

تن ماده خشک،  56/69 ساالبه ميزان به توله من قه با

 شب   برآورد سال تن در 48/83معادل 

 هکتار هر ها،لن   اين نستره به توله با بنابراين

تن  97/5توابب ساالبه اكوسيستم لن ل  من قه، م 

تن اكسيژن  5/2اينکه  به توله اكسيژن آزاد سازد  با

، هر هکتار ]17[ بفر را تأمين كنب 10توابب بياز ساالبه م 

بفر را  24ز اكسيژن پوشش لن ل  اين مركز ساالبه بيا

 واحبها  در اكسيژن تن هر توليب كنب  هزينهتأمين م 

 جوربه ،1393 سال در پزشک  و صنعت  اكسيژن توليب 

 توله با بنابراين،  ]18[ اس   بوده ريال هزار 500 متوسط

من قه  به وسيله اكسيژن تن 97/5ساالبه  آزادساز  به

ميليون  98/2ها  لن  اين از هکتار هر ارزش موردم العه،

 1393ميليون ريال در سال  79/41 آن ك  ارزش و ريال

 برآورد شبه اس  

 آبادبرآورد ارزش کارکرد تنظيم گازها توسط اکوسيستم با کشاورزي شهرستان خرم -1جدول

 ارزش ك  كاركرد ارزش كاركرد در واحب س ح  كاركرد

 79/41 98/2 ارزش توليب اكسيژن )ميليون ريال(

 37/1 88/97 زش ترسيد كربن )ميليون ريال(ار

 41/1 86/100 لمع

 

 تر گونه صنوبر موردمطالعهارزش بازاري چوب

تر درختاان در تيمارهاا  با توله به تعيين وزن چوب

كيلونر  اس  و با در بظر نرفتن  1029مختلف كه حبود 

كه  1393قيم  هر كيلونر  چوب صنوبر در بازار در سال 

، ارزش بااازار  ]19[ ريااال بااوده اساا   1500براباار بااا 

هکتااار   14ها  صاانوبر موردم العااه در مساااح  نوبااه

 ميليون ريال در سال اس   54/1من قه برابر با 

 نتيجه گيري
كاربن  ترسايد حاضر، ارزش اقتصااد  ميازان م العه

كاار  شاابه در بااغ كشااورز  مركااز نوباه صانوبر لن  

بااارزش اقتصااد   1395آبااد را در ساال تحقيقاات خار 

 مختلاف  هاارا باا رهيافا  بازار  حاص  از فروش چوب

لاذب  سااالبه اسا    ميازان جوركل  بررسا  كاردهباه

حاابود  اكوسيسااتم موردبررساا  اكساايبكربن توسااطد 
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لاذب  تن 86/10معادل كه اس  برآورد شبه تن 88/555

 به باشب با تولهم  سال در هکتار هر اكسيبكربن برا د 

 كاربن تثبيا  كاركرد ارزش برآورد در مولود ها اختالف

 روش از اساتفاده يادشابه، ها روش در اين من قه توسط

 اكسيبكربن ازشبه د ناز ارائه ابتشار التماي  ها هزينه

 حفاظا  ساازمان باا مشتر، جوربه بيرو)كه وزارت سو 

 اجاليات به استناد اس ( به دلي  شبهارزياب  زيس محيط

 شبهابتخاب برتر روش ينوان به بودن، بوم  و روزبه معتبر،

 اس   

 و آب تغييرات الملل بين مجمع ها نزارش به استناد

اكسيبكربن در هار تن د  86/10توله به لذب  با هواي ،

 27/653419كاربن معاادل  تثبيا  اقتصاد  ارزش هکتار

 14 ترهنسا تولاه باه شود كه بام  برآورد هکتار در ريال

 اراض  ك  در كربن تثبي  اقتصاد  من قه، ارزشهکتار  

 .خواهاب باود بارآورد قابا  ريال 81/46672معادل  من قه

 نلستان، مل  پار، در ]20[ زيس محيط حفاظ  سازمان

بارآورد كارد  ريال ميليارد 633/229 كربن را تثبي  ارزش

 حفاظا  دارد  ساازمان همخواب  اخير تحقين بتايج با كه

 پاي ااه هاا روش بيز الر پار، مل  در ]21[ زيس محيط

 ابرژ  ترازبامه اجاليات اكوسيستم، خبمات ارزش اجاليات 

 هوا و آب تغييرات الملل بين مجمع اجاليات و وزارت بيرو

 ادببد قرار مورداستفاده كربن تثبي  نذار ارزش منظور به

 روش كاه رسايببب بتيجاه ايان به خود بررس  در بيز آبيا

 هبا بساب  هاوا و آب تغييارات الملل بين عمجم اجاليات

و  روزباه و معتبار اجالياات به استناد دلي  به هاروش دي ر

 كربن تثبي  ارزش برآورد در تر مناسد روش بودن، بوم 

  .باشبم 

اكوسيساتم  هکتاار هر ها،لن   اين نستره به توله با

تان اكسايژن آزاد  97/5تواباب سااالبه لن ل  من قاه، م 

بتايج اين م العاه مشاخص كردباب كاه هار هکتاار  سازد 

بفار را  24پوشش لن ل  اين مركز سااالبه بيااز اكسايژن 

 هار تولياب كنب از جرف  با در بظر نرفتن هزينهتأمين م 

من قاه  به وسيله اكسيژن تن 97/5ساالبه  و آزادساز  تن

 2985000هاا لن   ايان از هکتاار هر ارزش موردم العه،

 1393رياال در ساال  41790000 آن كا  ارزش و رياال

 ها بررس  در بيز (2010) همکاران و Xieشود  تعيين م 

 هاا لن   از هکتاار هر در ناز تنظيم كاركرد خود ارزش

 مشابه كه برآورد كردبب ريال ميليون 24/42چين،  مركز 

اماا صاالح و ماوالي    ]18[ اسا  باوده ماا تحقيان بتاايج

 باه وسايله نااز د تنظايمكااركر اقتصاد  ( ارزش1388)

 ريال ميليارد 76/377حبود  را ارسباران لن ل  اكوسيستم

 باشب كهم  آن از كمتر تحقين اين كه بتايج كردبب برآورد

باو   ناذار ،ارزش روش بتاايج در تفااوت اصال  داليا 

  ]10[ باشابم  آن درختان چوب مخصوص وزن و هالن  

ازار  در بخااش دو  م العااه مشااخص شااب كااه ارزش باا

هکتااار   14ها  صاانوبر موردم العااه در مساااح  نوبااه

ميليون ريال اس  كه به يناوان ياک  54/1من قه برابر با 

ارزش از كاركردهااا  بااازار  مبلااغ باااچيز  را در مقاباا  

 باه توله با دهب  لذاارزش كاركردها  غيربازار  بشان م 

 يملکردهااا  در اكوسيسااتم اياان بااهمياا  بقااش

 پيشنياد خصوص كاركردها  غير بازار ،محي   به زيس 

 از تخرياد خابمات،للونير  اين از استفاده برا  شودم 

 كاركردها اين بقش سالهو همه نيرد قرار كار دستور در آن

 در هانير تصاميم و هانذار سياسا  ها،ريز در برباماه

 ها حسااب تييه در شودم  پيشنياد نرفته شود  لذا بظر

 و به كاركردها توله با واقع  اين من قه، شبق و ارزش مل 

 تجبيبشاوببه منباع ايان توسط شبهارائه مختلف خبمات

 و چيار  بربامه 95 ماده به با توله نردد  همچنين مشخص

دي ار  و مركاز  باباک باه كشاور توسعه پنجم بربامه 134

 تاالشGNP و  GDP تيياه و تنظايم در كاه هاي دست اه

 هاا ارزش برا  حساب اقمار  شودم  پيشنياد كننبم 

 ساالههمه و كنناب ايجااد مل  باغ ها بظا  بو  بازار  غير

 بارا  بودله ارائه و كالن ريز بربامه در خبمات بقش اين

 .نرفته شوبب بظر در باغ اين حفاظ 

 

 

 

 



 مقايسه ارزش اقتصاد  كاركرد بازار  و غيربازار  برخ  از ارقا  صنوبر 
 

220 

 منابع

[1] Amani, M., 2007. Popular cultivation environments, Publication of Road Sobhan, Tehran 

Publication, 9. (In Persian) 

[2] Asgari, H., 2015. "Estimating the economic value of oak forests in Ilam province", Journal of 

Natural Resources Economics, Second year, No. 2, pp. 88-77. (In Persian). 

[3] Amirnejad, H., 2007. Estimating the preservation value of Golestan National Park of Iran by using 

individual’s willingness to pay, agricultural economics: iranian journal of agricultural economics 

(economics and agriculture journal)   october 2007 , volume 1 , number 3 (selected papers of the 

6th iranian conference on agricultural economics); page(s) 175 to 188. (in persian) 

[4] Mansouri, M., Z., Badehian, K., Adeli . and Abrari Vajari, K.,  2015. Economic valuation of 

Hassan Gavyar Forest Park using contingent valuation method and individual travel cost, Iranian 

Journal of Forest, 7(4): 88 . (In Persian) 

 [5] Badehian, Z., M., Mansouri .and  Fakhari. M.A., 2018. Determining the Economic Value of Soil 

Carbon Sequestration in  the Planted Afforested Different Species. Environmental Researches 

Journal ,9(11): 17. (In Persian) 

[6] Guo, Z., X., Xiao, Y., Gan .and  Zheng, Y., 2001. Ecosystem functions, services and their values, a 

case study in Xingshan country of China. Ecological Economics, 38: 141-154.   

[7] Kubiszewski, I., R. L., Costanza, P., Dorji .and  Tshering, K., 2013. An initial estimate of the value 

of ecosystem services in Bhutan. Journal of ecosystem services.1-21. 

[8] Costanza, R., R., Groot, P., Sutton, S., Ploeg, S., Anderson, I., Kubiszewski, S., Farber .and  

Turner, R., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global environmental 

change. 26: 152–158. 

[9] Elliott, T., D., Campbell .and Tilley, R., 2014. Valuing ecosystem services from Maryland forests 

using environmental accounting. Ecosystem services. 7: 141-151.8. Pron, S., and Esmaili, S., 

2010. Journal of Agricultural Economics and Development, Vol. 24, No. 2, Summer 2010, p. 162-

168 

[10] Saleh, M .and  Mulaie, M., 2009. The Economic Value of the Kalibrger Field, Arasbaran, 

Proceedings National Economic Value Conference. Resources, EPA. (In Persian) 

[11] Yeganeh, H., 2014. Evaluating and Evaluating the Recovery Projects in Rangeland Ecosystems 

(Tahm Watershed of Zanjan), Ph.D. Department of Natural Resources, University of Tehran. 888 

p. 

[12] Mansouri, M., Z., Badehian .and Hojatolah, S., 2017. Determining the economic value some of 

the most importantfunctions and services of the centric Zagros Quercus forests (Case study: 

Lorestan province) .(In Persian). 

[13] Vahedi, A.A .and Mattagi, A.A., 2014. Amount of carbon sequestration distri bution associated 

with oak tree’s (Quercus castaneifolia C.A. May) bole in relation to phys iographical units of 

Hyrcanian natural forests of Iran, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, Vol. 21 No: 4. 

(In Persian) 

http://www.sid.ir/En/Journal/JournalList.aspx?ID=8776
http://www.sid.ir/En/Journal/JournalList.aspx?ID=8776
http://www.sid.ir/En/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=83468
http://www.sid.ir/En/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=83468


  1398تابستان ، 1، شماره دهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 

 

221 

[14] Henry, M.A., W., Besnard, A., Asante, J., Eshun, S., Adu Bredu, R., Valentini, M., Bernoux .and  

Saint Andre, L., 2010. Wood density, phytomass variations within and among trees, and 

allometric equations in a tropical rainforest of Africa. Forest Ecology and Management, 260: 

1375-1388. 

[15] MacDicken, K.G., 1997. A guide to monitoring carbon storage in forestry and agro forestry 

project. Winrock international institute for agricultural development forest carbon monitoring 

program. 91. 

[16] Hargreaves, K.J., R., Milne .and Cannell, M., 2003. Carbon balances of afforested peatland in 

Scotland. Journal of forestry, 76(3): 299-318. 

 [17] Zamolodchikov, D. G., G. N., Korovin .and Utkin, A.I., 2000. Mitigation potential for carbon 

sequestration through forestry activities in Russia. Internet. 16. 

 [18] Organization Environmental Protection Agency., 2012. Economic valuation of park 

environmental resources Mali Golestan, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 

Resources. 898 p. 

[19] Lashkarbolouki, E .and Kahneh, E., 2016. Seedling production of natural hybrid of poplar trees 

and usage them in comprehensive program of wood farming. Forest Research and Development, 

Vol. 1, No. 4. 

[20] Organization Environmental Protection Agency., 2016. Economic valuation of park 

environmental resources National Lar, Sari University of Agricultural Sciences and Natural 

Resources. 91 p. Management, University of Zabol. 

[21] Xie, G., W., Li, Y., Xiao, B., Zhang, C., Lu, K., An, J., Wang, k., Xu .and Wang,  J., 2010. Forest 

ecosystem services and their values in Beijing. Chinese geographical science journal, 20 (1): 051–

058. 



  Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 10, No. 2, Summer 2019 

 
  222 

  

CCoommppaarriinngg  tthhee  eeccoonnoommiicc  vvaalluuee  ooff  mmaarrkkeett  ffuunnccttiioonn  aanndd  uunnmmaarrkkeett  ffuunnccttiioonn  ooff  

ssoommee  ppooppllaarr  ssppeecciieess  

  

  
Abstract 

According to climate conditions and destruction of forests, 

afforestation is necessary for soil and water conservations and 

supply the human requirements. Plantations with poplar 

species, in addition to wood production, have many 

environmental and social benefits. However, there is no 

market for them. In present study, two items of ecosystem 

services of a poplar plantation located in the Khorramabad 

city were considered in terms of the economic point of view 

and was evaluated with different approaches. In this study, the 

market direct valuation methods and alternative cost method 

were used to determine the value of wooden and non-wooden 

products, respectively. The results showed that the values of 

gas adjustments and wood production were estimated to be 

1/41 billion rials and 1/54 million rials per year, respectively. 

Therefore, the gas adjustments function comprises the larger 

part of the total economic value of the evaluated functions. 

These results indicated that the value of environmental aspect 

of the studied plantations was higher than that of the wood 

production. 

Keywords: wood production, gas adjustment, populus, 

alternative cost method. 
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