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گذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع جانوری )دامی پرورشی،تولیدات ارزش

 روش قیمت بازارمناطق تحت حفاظت به دامی، حیات وحش( و منابع بیولوژیک گیاهی

 

 
 
 

 3697-19395پستی: صندوق ،ایران ،تهرانگروه علوم دامی، دانشگاه پیام نور،  :*نواب قبادی  

 همدان، همدان، ایرانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  :اکپراضیه زندی 
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 چکیده

های این منطقه به سبب ویژگی .شرقی مالیر قرار داردرشرق و جنوبکیلومترمربع د 82/160منطقه حفاظت شده لشگردر به وسعت 

لحاظ موقعیت طبیعی و هو ب متر از سطح دریا ارتفاع دارد 2758بلندترین ارتفاع منطقه است. طبیعی دارای تنوع گیاهی و جانوری مناسبی 

. هدف از مطالعه حاضر بررسی اقتصادی منطقه حفاظت شده لشگردر باشدتپه ماهوری و نسبتا دشتی می ،توپوگرافی دارای سه وضعیت کوهستانی

های گذاری اقتصادی براساس دستورالعمل سیستم تلفیقی حسابنظور برآورد ارزش کاال و خدمات در این مکان طبیعی است که این ارزشمبه

بار بازدهی کاشت با یکمحیطی تدوین شده است. براساس نتایج نهایی، ارزش منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دستاقتصادی و زیست

ریال و منابع دامی پرورشی  39453812500کاشت با بازدهی مکرر بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دست ریال، منابع 9891000052

باشد که در ریال می 1395000000های پرورشی در منطقه ریال و تولیدات ساالنه دام 6272000000وحش و منابع حیات 74955700000

 باشد.یال میر 131967512554محیطی در منطقه های زیستنهایت جمع دارایی

  های پرورشیدامزیست، گذاری اقتصادی، محیطلشگردر، ارزش کلمات کلیدی:

  navabd21@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ای مرتبط با اقتصاد است و هر گونه تغییر در زیست مقولهمحیط       

رو در اقتصاد دهد. از اینها دیگری را تحت تاثیر قرارمییکی از آن

ه علم اقتصاد صرفاً به شود تا آشکار گردد کزیست تالش میمحیط

، Adamsشود )مفهوم جریان پول در نظام اقتصادی محدود نمی

گام  زیستیگذاری خدمات محیط(. قیمتLaurans ،2014 ؛2008

 شود به محیطباشد که سبب میمهمی جهت تصمیمات اقتصادی می

(. Naidoo ،2008) رایگان نگریسته نشود و خدمات کاال عنوانطبیعی به

های مصرفی، مانند غالت محیطی دارای استفادهبیعی و زیستمنابع ط

چون های غیرمصرفی همو سایر محصوالت کشاورزی و یا سایر استفاده

 (.Bockstael ،1995؛ Lange ،2009باشند )های تفریحی میارزش

نظر آیند، ارزش بهها امکان دارد در حال حاضر بیهرچند برخی از آن

که ند دارای کاربردهایی باشد. بنابراین هنگامیتوانولی در آینده می

محیطی مورد استفاده عموم باشد، یعنی یک منبع طبیعی یا زیست

مانند استفاده  صورت مستقیمیا به آورد، منافع آن عموم را فراهم رضایت

طور غیرمستقیم از طریق از سرزمین برای تفرج و گردشگری و یا به

و خدمات  کاالها (.Pearce، 2000) شودمی دایجا تولیدی هایبرداریبهره

باشند در که اکثراً بدون برچسب قیمتی میعلت آنمحیطی بهزیست

 )امیر ها تردیدهای زیادی وجود داردزمینه ارزش و اهمیت واقعی آن

 خدمات این از اینمونه لشگردر شدهحفاطت منطقه (.1385 نژاد،

های سال در ویژهبه زیستطمحی اقتصادی گذاریارزش شود.می محسوب

در بررسی ارزش تفریحی پنج پارک  اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

( با استفاده از روش 2002) Hanو  Leeملی در کره جنوبی که توسط 

طور متوسط گذاری مشروط صورت گرفته، میزان این ارزش بهارزش

طی  .دست آمده استدالر برای هر خانواده در هر سال به 54/10

(، ارزش 1997و همکاران ) Costanzaدست مطالعه صورت گرفته به

 اکوسیستم مختلف جهان مورد بررسی قرار 171 زیستیخدمات محیط

ها گرفت و مجموع ارزش ساالنه خدمات اکولوژیکی حاصل از جنگل

از کل  درصد 12دالر هکتار برآورد گردید که این مقدار،  969برابر با 

ای دیگر در مطالعه داد.ای جهان را تشکیل میهارزش اکوسیستم

گذاری مشروط و میزان متوسط تمایل (، روش ارزش1380) طباطبایی

پرداخت را جهت محاسبه ارزش حفاظتی زیستگاه پرندگان میانکاله 

های ترین تمایل به پرداخت را برای خانوادهکار برد و میانگین بیشبه

ریال در هر سال برآورد  73440 و 24752ترتیب غیربومی و بومی به

محاسبه ارزش چوب،  برای De Groot (2002)ای دیگر در مطالعه .نمود

گذاری مستقیم تولیدات غیرچوبی و مواد خام جنگل از روش ارزش

اساس میانگین تعداد و ارزش این محصوالت را بر بازار استفاده کرد

و قیمت خالص آن درختان در هر هکتار، تولید ساالنه هر نوع درخت 

( 1385)مهرجردی زارع .آورد دستسال بهیک طول نوع میوه در هر برای

)کرمان( پرداخته  بخش کشاورزی زمینی درهای زیرگذاری آببه ارزش

میلیون ریال،  3/36و ارزش آب جاری منطقه در هر هکتار در هر سال 

ون ریال، ارزش تولید کل میلی 2/25ارزش کل چوب هیزمی منطقه 

میلیون ریال و ارزش زرشک منطقه  3/65مواد خام )علوفه و چوب( 

پارک نیز  (1385)اسکویی ریال برآورد کرده است. لطیفی 108000را 

تفرجگاهی با استفاده از  -علی تبریز را از نظر اقتصادیجنگلی عون

ریال بوده  میلیون 125گذاری نموده که معادل روش کالوسون ارزش

، ارزش تفریحی پارک در مطالعه خود( 1385)امیرنژاد  چنینهم است.

ریال برای هر بازدید برآورد کرد و ارزش  2477سنگان را جنگلی سی

میلیون ریال  5/2تفریحی ساالنه هر هکتار از این پارک را بیش از 

 گذاری اقتصادی منابع زیستپژوهش حاضر به ارزش .برآورد نمود

 پردازد.شده لشگردر میحفاظت ی در محدوده منطقهمحیط

 

 هامواد و روش

نظر حدود جغرافیایی در شرق و شده لشگردر ازحفاظت منطقه       

گردیده است. وسعت منطقه با توجه  شرقی شهرستان مالیر واقعجنوب

باشد که موقعیت کیلومتر مربع می 82/160به حدود جغرافیایی 

تا  48° 51´عرض شمالی و  43° 20´تا  43° 10´ین جغرافیایی آن ب

ای کوهستانی (. لشگردر منطقه1)شکل  طول شرقی است °43 20´

و در نقاط  1750است که متوسط آن از سطح دریا در نقاط کم ارتفاع 

شده لشگردر حفاظت بخش اعظم منطقه باشد.می 2928مرتفع 

ران، الله واژگون، انجیر ها، کاله میرحسن، بوماداپوشیده از انواع گون

چنین شبکه باشد. هموحشی، گالبی وحشی، زرشک و چوبک می

های دایمی و فصلی فراوانی است که هیدروگرافی منطقه دارای چشمه

شود آن محسوب می وحشنیاز حیات آب مورد تغذیه ترین منبعاساسی

در این منطقه معادن فلزی شناخته شده شامل روی، سرب و نقره 

های صنعتی، دود و د دارد که این معادن عامل ایجاد پسابوجو

زیست توانند برای آلودگی هوا، خاک و محیطبخارات هستند که می

های اهلی و وحشی خطرات جدی داشته باشد. وحش و دامو حیات

شناسایی  ها و اطالعات در این پژوهش شامل:آوری دادهروش جمع



 1397 زمستان، 4، شماره همدسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    لمی فصلنامه ع
 

175 
 
 

 

های دریافتی های موجود )نقشهشهدقیق منطقه مطالعاتی به کمک نق

های موجود در مطالعات زیست استان همدان، نقشهاز اداره کل محیط

 ای منطقه(های ماهوارهمرحله توجیهی طرح مدیریت منطقه و داده

بازدیدهای  زیستی منطقه،شناسایی اولیه کاالها و خدمات محیط

خصوص کلیه تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز در و میدانی از  منطقه

سپس  ها بود.محیطی منطقه و تغییرات آنخدمات و کاالهای زیست

 SEEAاساس دستورالعمل محیطی برهای زیستبندی داراییتقسیم

منطقه با  4به  اساس این دستورالعمل منطقه لشگردرانجام شد و بر

منابع جانوری  منابع آب و خاک و منابع بیولوژیک، منابع معدنی،

ترتیب به شناسایی مرز منطقه در این پژوهش به بندی شدکهتقسیم

های دریافتی از اداره کل های موجود )نقشهمطالعاتی به کمک نقشه

خصوص محیط زیست استان همدان(، گردآوری مستندات موجود در

منطقه، شناسایی اولیه کاالها و خدمات زیستی منطقه، بازدیدهای 

خصوص کلیه خدمات و درمیدانی، تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز 

شد و در ادامه تغییرات افزایشی  زیستی منطقه پرداختهکاالهای محیط

یا کاهشی هر نوع دارایی در طول سال مورد بررسی قرار گرفت و 

تعیین شد. سپس در این مطالعه  1394موجودی آن در  پایان سال 

گذاری استفاده گردید. از از روش قیمت بازار جهت تعیین ارزش

 موارد زیر اشاره کرد:توان بهایای این روش میمز

گیری از بازارهای مورد قیمت، کمیت و هزینه، با بهره اطالعات در       

های مشاهده شده ترجیحات این روش از داده آید.دست میمتداول به

های اقتصادی تکنیک از روش این کند.می استفاده کنندگانمصرف واقعی

 کند.استفاده می مورد قبول عام و استاندارد

 نتایج
کاشت با بازدهی مکرر در این منطقه شامل بیولوژیک دست منابع       

باشد. میزان تولید ساالنه ساله میای چندباغی و محصوالت علوفه تولید

 گردیده است. ذکر 1 جدول ها درآن ساالنه میزان برداشت منابع و نیز این
 

 کاشت با بازدهی مکرر: منابع بیولوژیک گیاه غیرچوبی دست1جدول

 کاشت با یک بار بازدهیچوبی دستمنابع بیولوژیک گیاهی غیر       

هی در این منطقه شامل بار بازدکاشت با یکمنابع بیولوژیک دست

باشد. میزان تولید ساالنه این منابع و ساله میمحصوالت زراعی یک

 ذکر گردیده است.  2نیز میزان برداشت ساالنه آن در جدول 

 

بار کاشت با یک: منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دست2جدول

 بازدهی

 نوع محصول
میزان تولید 

 ساالنه )تن(

میزان برداشت 

 )تن(ساالنه 

ارزش اقتصادی 

 کل )ریال(

 5256750000 2445 2445 گندم

 1547000000 442 442 جو

 2000000 3 3 چغندرقند

 896000000 64 64  انواع لوبیا

 1500000000 200 200 نخود

 768500000 53 53 عدس

 4950000 1/1 1/1 خیار

 84500000 26 26 گوجه فرنگی

 369600000 88 88 شبدر

 9891000052  - جمع

 

 
 منطقه حفاظت شده لشگردر: 1شکل

 نوع  

 محصول

میزان تولید 

 ساالنه )تن(

میزان برداشت 

 ساالنه )تن(

ارزش اقتصادی 

 کل )ریال(

 702000000 78 78 سیب درختی

 1361250000 121 121 گیالس و آلبالو

 87300000 7/9 7/9 زردآلو و قیسی

 91300000 6/16 6/16 آلو

 3334050000 1/215 1/215 بادام

 1229312500 25/378 25/378 گردو

 32002500000 2/2560 2/2560 انگور

 646100000 8/198 8/198 یونجه و اسپرس

 39453812500 - - جمع
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مربوط به این  آمار :بزی پرورشیجانوری غیر منابع بیولوژیک       

های اقتصادی ها با توجه به ارزشهای اهلی و نوسانات ساالنه آندام

 گردیده است. ذکر 4 جدول در دامی تولیدات آمار و 3 جدول در فعلی بازاری
 

: منابع جانوری پرورشی و تغییرات ساالنه آن در منطقه 3جدول

 حفاظت شده لشگردر

 

 شده لشگردر: تولیدات ساالنه پرورشی در منطقه حفاظت4جدول 

 

قیمت بازاری بر  :آبزی طبیعیمنابع بیولوژیک جانوری غیر       

( شورای 14/2/1384مورخ  260اساس فهرست بهای )مصوبه شماره 

وحش زیست منابع جانوری طبیعی منطقه حیاتعالی حفاظت محیط

که ساالنه تعدادی از این شود با توجه به اینو پرندگان را شامل می

شوند با عنایت به شکار میمجاز صورت غیرهوحوش و پرندگان ب

های طبیعی های تخلف موجود و جرایم مصوبه ارزش این داراییپرونده

مجاز تعیین برآورده گردیده و میزان کاهش ساالنه بر اثر شکار غیر

وحش و پرندگان منطقه و نوسانات ساالنه گردید. آمار مربوط به حیات

 ارایه شده است. 5ها در جدول آن
 

شده لشگردر ع جانوری طبیعی شاخص منطقه حفاظت: مناب5جدول 

 هاو تغییرات ساالنه آن

 گونه
تعداد موجود 

 )راس(

 ارزش اقتصادی کل
 )ریال(

 2240000000 400 کل و بز

 3603200000 563 قوچ و میش

 428800000 268 کبک

 6272000000 - جمع

 بحث
ها استیخالف تمامی کاعطای ارزش پولی به محیط زیست، بر       

سازد. از نقطه اهمیت اقتصادی استفاده از محیط زیست را آشکار می

 نظر علمی کاربرد این شیوه به اهداف اساسی آن، یعنی بررسی محیط

های بخش عمومی در زمینه حفاظت، منظور آسانی تصمیمزیست به

شود. در ضمن تعیین و سنجش این بازسازی و ارتقای آن محدود می

خصوص اقدامات گیران درسازان و تصمیمی برای تصمیمها ابزارارزش

های تاثیرگذار بر منطقه خواهد بود و از طرفی نقش جوامع و فعالیت

ها در های تاثیرگذار را بر چگونگی مشارکت آنبومی و نیز حوزه

سازگان ارزشمند مشخص خواهد مدیریت و استفاده مطلوب از این بوم

 کرد.

 های گوناگون از محیطمیان استفادهکه در چنین برای اینهم       

در گام  ،دعمل آورهای عقالنی و منطقی بهانتخاب ،زیست طبیعی

کند ارایه میکه طبیعت چه خدمات و کاالهایی نخست آگاهی از این

حایز اهمیت است. نکته مهم این است که ارزشی که برای طبیعت در 

اقعی آن است. در این تر از ارزش وشود همواره کمنظر گرفته می

زیست با توجه دقیق گذاری محیطمطالعه سعی شده است که ارزش

اساس محاسبات اقتصادی های آن صورت گیرد و در پایان بربه دارایی

خصوص هر یک از کاالها و خدمات ارایه شده توسط انجام شده در

بندی شده لشگردر نتایج نهایی جمعهای منطقه حفاظتاکوسیستم

چوبی (. ارزش منابع بیولوژیک گیاهی غیر6ه است )جدول گردید

ریال، منابع بیولوژیک  9891000052بار بازدهی کاشت با یکدست

ریال  39453812500کاشت با بازدهی مکرر چوبی دستگیاهی غیر

وحش و منابع حیات 74955700000و منابع جانوری پرورشی 

پرورشی در منطقه  هایریال و تولیدات ساالنه دام 6272000000

 های زیستباشد که در نهایت جمع داراییریال می 1395000000

باشد. الزم به توضیح ریال می 131967512554محیطی در منطقه 

آبزی پرورشی شامل های منابع بیولوژیک جانوری غیراست که دارایی

 ها آن سطح منطقه و نیز تولیدات های اهلی موجود درخود دام

ها با اهداف پرورشی و فروش و ذبح و عدادی از این دامباشد. تمی

چنین شود. همها محسوب میشوند که کاهش داراییداری مینگه

آید. آمار شمار میها بهها جزو افزایش داراییمثل ساالنه این دامتولید

ها ها با توجه به ارزشهای اهلی و نوسانات ساالنه آنمربوط به دام

گذاری اقتصادی در مناطق طبیعی و در زمینه ارزش آید.شمار میبه

نوع 
 دام

تعداد کل 
 )راس(

ارزش اقتصادی 
 کل )ریال(

تعداد پرواری 
 و ذبح )راس(

ارزش اقتصادی 
 )ریال(

 328750000 263 19031250000 15225 گوسفند

 29250000 45 841100000 1294 بز

گاو 
 بومی

913 5021500000 - - 

گاو 
 دورگ

1936 25168000000 - - 

 - - 74955700000 - جمع

 نوع دام
شیر 
 )تن(

ارزش اقتصادی 
 )ریال(

مو و 
 کرک

ارزش اقتصادی 
 )ریال(

 - - 149500000 29 گوسفند

 11600000 2900 9100000 82/1 بز

 - - 186970000 42/53 گاو

 - - - - جمع
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تفرجگاهی ایران چندین مطالعه به انجام رسیده است که در ذیل به 

 شود.ها اشاره میبرخی از آن

بر  (1386) مشاور تامای که توسط شرکت مهندسین در مطالعه       

محیطی پارک های زیستروی پارک ملی کویر انجام شد، ارزش دارایی

میلیارد ریال و ارزش کارکردهای  504/11019ملی کویر معادل 

میلیارد  33/3885ها در محدوده مطالعاتی معادل ساالنه این دارایی

 به  (1391)نژاد و همکاران ریال برآورد گردیده است. جعفری

المللی گمیشان تاالب بین محیطیمواهب زیست گذاری اقتصادیارزش

اد که ارزش اقتصادی تاالب روش مشروط پرداختند. نتایج نشان دبه

گمیشان در هکتار برای عملکردهای مختلف )کنترل سیالب، تامین 

های بومی و مهاجر، تامین مواد خام اولیه، تفرج و آب، زیستگاه گونه

همچنین  دالر تعیین شد. 201960002توریسم و ارزش فرهنگی( 

 (1386مشاور تام )ای دیگر که توسط شرکت مهندسین در مطالعه

مریوان  –های بنه و بلوط سنندج انجام شد محدوده مطالعاتی جنگل

های دارایی شده ارزش اساس برآوردهای انجامگرفت. بر قرار بررسی مورد

میلیارد ریال محاسبه شد.  39/27027محدوده مطالعاتی معادل 

کارکرد خودپاالیی  اقتصادی گذاریارزش به (1393) همکاران و زرندریان

شده اشترانکوه در جذب پسماندها و های منطقه حفاظتوسیستماک

پساب پرداختند. مطابق با تحقیق صورت گرفته، ارزش اقتصادی کل 

 1391ها در سال ساالنه خالص کارکرد خودپاالیی پسماندها و پساب

 میلیون ریال برآورد گردیده است. 87/27255معادل با 

 

ها و خدمات منطقه اییبندی ارزش اقتصادی دار: جمع6جدول 

 حفاظت شده لشگردر

 دارایی یا خدمات

 اکوسیستمی 

ارزش اقتصادی کل موجودی 

 دارایی )ریال(

منابع بیولوژیک غیرچوبی دست 

 کاشت با یک بار بازدهی

9891000052 

منابع بیولوژیک غیرچوبی دست 

 کاشت با بازدهی مکرر

39453812500 

 74955700000 منابع جانوری پرورشی

 6272000000 وحشمنابع حیات

 1395000000 های پرورشیتولیدات ساالنه دام

 131967512554 جمع

 

 

 تشکر و قدردانی

که در به کلیه کسانی زیست استان همدان واز اداره کل محیط       

ی گزاریاری نمودند صمیمانه تشکر و سپاسپایان رساندن این پژوهش 

 ید.آعمل میبه
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