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سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع جانوری (دامی پرورشی،تولیدات
دامی ،حیات وحش) و منابع بیولوژیک گیاهی مناطق تحت حفاظت بهروش قیمت بازار



نواب قبادی* :گروه علوم دامی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران ،صندوقپستی3697-19395 :



راضیه زندیپاک :باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایران
تاریخ دریافت :آبان 1396

تاریخ پذیرش :بهمن 1396

چکیده
منطقه حفاظت شده لشگردر به وسعت  160/82کیلومترمربع درشرق و جنوبشرقی مالیر قرار دارد .این منطقه به سبب ویژگیهای
طبیعی دارای تنوع گیاهی و جانوری مناسبی است .بلندترین ارتفاع منطقه  2758متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بهلحاظ موقعیت طبیعی و
توپوگرافی دارای سه وضعیت کوهستانی ،تپه ماهوری و نسبتا دشتی میباشد .هدف از مطالعه حاضر بررسی اقتصادی منطقه حفاظت شده لشگردر
بهمنظور برآورد ارزش کاال و خدمات در این مکان طبیعی است که این ارزشگذاری اقتصادی براساس دستورالعمل سیستم تلفیقی حسابهای
اقتصادی و زیست محیطی تدوین شده است .براساس نتایج نهایی ،ارزش منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دستکاشت با یکبار بازدهی
 9891000052ریال ،منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دستکاشت با بازدهی مکرر  39453812500ریال و منابع دامی پرورشی
 74955700000و منابع حیاتوحش  6272000000ریال و تولیدات ساالنه دامهای پرورشی در منطقه  1395000000ریال میباشد که در
نهایت جمع داراییهای زیستمحیطی در منطقه  131967512554ریال میباشد.
کلمات کلیدی :لشگردر ،ارزشگذاری اقتصادی ،محیطزیست ،دامهای پرورشی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولnavabd21@yahoo.com :
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قبادی و زندیپاک

ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع جانوری (دامی پرورشی ،تولیدات دامی ،حیاتوحش)....

مقدمه
محیطزیست مقولهای مرتبط با اقتصاد است و هر گونه تغییر در
یکی از آنها دیگری را تحت تاثیر قرارمیدهد .از اینرو در اقتصاد
محیطزیست تالش میشود تا آشکار گردد که علم اقتصاد صرفاً به
مفهوم جریان پول در نظام اقتصادی محدود نمیشود (،Adams
2008؛  .)2014 ،Lauransقیمتگذاری خدمات محیطزیستی گام
مهمی جهت تصمیمات اقتصادی میباشد که سبب میشود به محیط
طبیعی بهعنوان کاال و خدمات رایگان نگریسته نشود (.)2008 ،Naidoo
منابع طبیعی و زیستمحیطی دارای استفادههای مصرفی ،مانند غالت
و سایر محصوالت کشاورزی و یا سایر استفادههای غیرمصرفی همچون
ارزشهای تفریحی میباشند (2009 ،Lange؛ .)1995 ،Bockstael
هرچند برخی از آنها امکان دارد در حال حاضر بیارزش بهنظر آیند،
ولی در آینده میتوانند دارای کاربردهایی باشد .بنابراین هنگامیکه
یک منبع طبیعی یا زیستمحیطی مورد استفاده عموم باشد ،یعنی
رضایت عموم را فراهم آورد ،منافع آن یا بهصورت مستقیم مانند استفاده
از سرزمین برای تفرج و گردشگری و یا بهطور غیرمستقیم از طریق
بهرهبرداریهای تولیدی ایجاد میشود ( .)2000 ،Pearceکاالها و خدمات
زیستمحیطی بهعلت آنکه اکثراً بدون برچسب قیمتی میباشند در
زمینه ارزش و اهمیت واقعی آنها تردیدهای زیادی وجود دارد (امیر
نژاد .)1385 ،منطقه حفاطتشده لشگردر نمونهای از این خدمات
محسوب میشود .ارزشگذاری اقتصادی محیطزیست بهویژه در سالهای
اخیر مورد توجه قرار گرفته است .در بررسی ارزش تفریحی پنج پارک
ملی در کره جنوبی که توسط  Leeو  )2002( Hanبا استفاده از روش
ارزشگذاری مشروط صورت گرفته ،میزان این ارزش بهطور متوسط
 10/54دالر برای هر خانواده در هر سال بهدست آمده است .طی
مطالعه صورت گرفته بهدست  Costanzaو همکاران ( ،)1997ارزش
خدمات محیطزیستی  171اکوسیستم مختلف جهان مورد بررسی قرار
گرفت و مجموع ارزش ساالنه خدمات اکولوژیکی حاصل از جنگلها
برابر با  969دالر هکتار برآورد گردید که این مقدار 12 ،درصد از کل
ارزش اکوسیستمهای جهان را تشکیل میداد .در مطالعهای دیگر
طباطبایی ( ،)1380روش ارزشگذاری مشروط و میزان متوسط تمایل
پرداخت را جهت محاسبه ارزش حفاظتی زیستگاه پرندگان میانکاله
بهکار برد و میانگین بیشترین تمایل به پرداخت را برای خانوادههای
غیربومی و بومی بهترتیب  24752و  73440ریال در هر سال برآورد
نمود .در مطالعهای دیگر  )2002( De Grootبرای محاسبه ارزش چوب،
174

تولیدات غیرچوبی و مواد خام جنگل از روش ارزشگذاری مستقیم
بازار استفاده کرد و ارزش این محصوالت را براساس میانگین تعداد
درختان در هر هکتار ،تولید ساالنه هر نوع درخت و قیمت خالص آن
برای هر نوع میوه در طول یکسال بهدست آورد .زارعمهرجردی ()1385
به ارزشگذاری آبهای زیرزمینی در بخش کشاورزی (کرمان) پرداخته
و ارزش آب جاری منطقه در هر هکتار در هر سال  36/3میلیون ریال،
ارزش کل چوب هیزمی منطقه  25/2میلیون ریال ،ارزش تولید کل
مواد خام (علوفه و چوب)  65/3میلیون ریال و ارزش زرشک منطقه
را  108000ریال برآورد کرده است .لطیفیاسکویی ( )1385نیز پارک
جنگلی عونعلی تبریز را از نظر اقتصادی -تفرجگاهی با استفاده از
روش کالوسون ارزشگذاری نموده که معادل  125میلیون ریال بوده
است .همچنین امیرنژاد ( )1385در مطالعه خود ،ارزش تفریحی پارک
جنگلی سیسنگان را  2477ریال برای هر بازدید برآورد کرد و ارزش
تفریحی ساالنه هر هکتار از این پارک را بیش از  2/5میلیون ریال
برآورد نمود .پژوهش حاضر به ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست
محیطی در محدوده منطقه حفاظتشده لشگردر میپردازد.

مواد و روشها
منطقه حفاظتشده لشگردر ازنظر حدود جغرافیایی در شرق و
جنوبشرقی شهرستان مالیر واقع گردیده است .وسعت منطقه با توجه
به حدود جغرافیایی  160/82کیلومتر مربع میباشد که موقعیت
جغرافیایی آن بین ´ 43° 10تا ´ 43° 20عرض شمالی و ´ 48° 51تا
´ 43° 20طول شرقی است (شکل  .)1لشگردر منطقهای کوهستانی
است که متوسط آن از سطح دریا در نقاط کم ارتفاع  1750و در نقاط
مرتفع  2928میباشد .بخش اعظم منطقه حفاظتشده لشگردر
پوشیده از انواع گونها ،کاله میرحسن ،بوماداران ،الله واژگون ،انجیر
وحشی ،گالبی وحشی ،زرشک و چوبک میباشد .همچنین شبکه
هیدروگرافی منطقه دارای چشمههای دایمی و فصلی فراوانی است که
اساسیترین منبع تغذیه آب مورد نیاز حیاتوحش آن محسوب میشود
در این منطقه معادن فلزی شناخته شده شامل روی ،سرب و نقره
وجود دارد که این معادن عامل ایجاد پسابهای صنعتی ،دود و
بخارات هستند که میتوانند برای آلودگی هوا ،خاک و محیطزیست
و حیاتوحش و دامهای اهلی و وحشی خطرات جدی داشته باشد.
روش جمعآوری دادهها و اطالعات در این پژوهش شامل :شناسایی
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دقیق منطقه مطالعاتی به کمک نقشههای موجود (نقشههای دریافتی
از اداره کل محیطزیست استان همدان ،نقشههای موجود در مطالعات
مرحله توجیهی طرح مدیریت منطقه و دادههای ماهوارهای منطقه)
شناسایی اولیه کاالها و خدمات محیطزیستی منطقه ،بازدیدهای
میدانی از منطقه و تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز درخصوص کلیه
خدمات و کاالهای زیستمحیطی منطقه و تغییرات آنها بود .سپس
تقسیمبندی داراییهای زیستمحیطی براساس دستورالعمل SEEA
انجام شد و براساس این دستورالعمل منطقه لشگردر به  4منطقه با
منابع معدنی ،منابع بیولوژیک ،منابع آب و خاک و منابع جانوری
تقسیمبندی شدکه در این پژوهش بهترتیب به شناسایی مرز منطقه
مطالعاتی به کمک نقشههای موجود (نقشههای دریافتی از اداره کل
محیط زیست استان همدان) ،گردآوری مستندات موجود درخصوص
منطقه ،شناسایی اولیه کاالها و خدمات زیستی منطقه ،بازدیدهای
میدانی ،تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز درخصوص کلیه خدمات و
کاالهای محیطزیستی منطقه پرداخته شد و در ادامه تغییرات افزایشی
یا کاهشی هر نوع دارایی در طول سال مورد بررسی قرار گرفت و
موجودی آن در پایان سال  1394تعیین شد .سپس در این مطالعه
از روش قیمت بازار جهت تعیین ارزشگذاری استفاده گردید .از
مزایای این روش میتوان بهموارد زیر اشاره کرد:
اطالعات در مورد قیمت ،کمیت و هزینه ،با بهرهگیری از بازارهای
متداول بهدست میآید .این روش از دادههای مشاهده شده ترجیحات
واقعی مصرفکنندگان استفاده میکند .این روش از تکنیکهای اقتصادی
مورد قبول عام و استاندارد استفاده میکند.
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نتایج
منابع بیولوژیک دستکاشت با بازدهی مکرر در این منطقه شامل
تولید باغی و محصوالت علوفهای چندساله میباشد .میزان تولید ساالنه
این منابع و نیز میزان برداشت ساالنه آنها در جدول  1ذکر گردیده است.
جدول :1منابع بیولوژیک گیاه غیرچوبی دستکاشت با بازدهی مکرر
نوع

میزان تولید

میزان برداشت

ارزش اقتصادی

محصول

ساالنه (تن)

ساالنه (تن)

کل (ریال)

سیب درختی
گیالس و آلبالو
زردآلو و قیسی
آلو
بادام
گردو
انگور
یونجه و اسپرس

78
121
9/7
16/6
215/1
378/25
2560/2
198/8

78
121
9/7
16/6
215/1
378/25
2560/2
198/8

702000000
1361250000
87300000
91300000
3334050000
1229312500
32002500000
646100000

جمع

-

-

39453812500

منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دستکاشت با یک بار بازدهی
منابع بیولوژیک دستکاشت با یکبار بازدهی در این منطقه شامل
محصوالت زراعی یکساله میباشد .میزان تولید ساالنه این منابع و
نیز میزان برداشت ساالنه آن در جدول  2ذکر گردیده است.
جدول :2منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دستکاشت با یکبار
بازدهی
میزان تولید

میزان برداشت

ارزش اقتصادی

ساالنه (تن)

ساالنه (تن)

کل (ریال)

گندم
جو
چغندرقند
انواع لوبیا
نخود
عدس
خیار
گوجه فرنگی
شبدر

2445
442
3
64
200
53
1/1
26
88

2445
442
3
64
200
53
1/1
26
88

5256750000
1547000000
2000000
896000000
1500000000
768500000
4950000
84500000
369600000

جمع

-

نوع محصول

شکل :1منطقه حفاظت شده لشگردر

9891000052

175

قبادی و زندیپاک

ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع جانوری (دامی پرورشی ،تولیدات دامی ،حیاتوحش)....

منابع بیولوژیک جانوری غیربزی پرورشی :آمار مربوط به این
دامهای اهلی و نوسانات ساالنه آنها با توجه به ارزشهای اقتصادی
بازاری فعلی در جدول  3و آمار تولیدات دامی در جدول  4ذکر گردیده است.
جدول :3منابع جانوری پرورشی و تغییرات ساالنه آن در منطقه
حفاظت شده لشگردر
نوع
دام
گوسفند
بز
گاو
بومی
گاو
دورگ
جمع

تعداد کل
(راس)
15225
1294
913

ارزش اقتصادی
کل (ریال)
19031250000
841100000
5021500000

تعداد پرواری
و ذبح (راس)
263
45
-

ارزش اقتصادی
(ریال)
328750000
29250000
-

1936

25168000000

-

-

-

74955700000

-

-

جدول  :4تولیدات ساالنه پرورشی در منطقه حفاظتشده لشگردر
نوع دام
گوسفند
بز
گاو
جمع

شیر
(تن)
29
1/82
53/42
-

ارزش اقتصادی
(ریال)
149500000
9100000
186970000
-

مو و
کرک
2900
-

ارزش اقتصادی
(ریال)
11600000
-

منابع بیولوژیک جانوری غیرآبزی طبیعی :قیمت بازاری بر
اساس فهرست بهای (مصوبه شماره  260مورخ  )1384/2/14شورای
عالی حفاظت محیطزیست منابع جانوری طبیعی منطقه حیاتوحش
و پرندگان را شامل میشود با توجه به اینکه ساالنه تعدادی از این
وحوش و پرندگان بهصورت غیرمجاز شکار میشوند با عنایت به
پروندههای تخلف موجود و جرایم مصوبه ارزش این داراییهای طبیعی
برآورده گردیده و میزان کاهش ساالنه بر اثر شکار غیرمجاز تعیین
گردید .آمار مربوط به حیاتوحش و پرندگان منطقه و نوسانات ساالنه
آنها در جدول  5ارایه شده است.
جدول  :5منابع جانوری طبیعی شاخص منطقه حفاظتشده لشگردر
و تغییرات ساالنه آنها

کل و بز
قوچ و میش
کبک

تعداد موجود
(راس)
400
563
268

ارزش اقتصادی کل
(ریال)
2240000000
3603200000
428800000

جمع

-

6272000000

گونه
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بحث
اعطای ارزش پولی به محیط زیست ،برخالف تمامی کاستیها
اهمیت اقتصادی استفاده از محیط زیست را آشکار میسازد .از نقطه
نظر علمی کاربرد این شیوه به اهداف اساسی آن ،یعنی بررسی محیط
زیست بهمنظور آسانی تصمیمهای بخش عمومی در زمینه حفاظت،
بازسازی و ارتقای آن محدود میشود .در ضمن تعیین و سنجش این
ارزشها ابزاری برای تصمیمسازان و تصمیمگیران درخصوص اقدامات
و فعالیتهای تاثیرگذار بر منطقه خواهد بود و از طرفی نقش جوامع
بومی و نیز حوزههای تاثیرگذار را بر چگونگی مشارکت آنها در
مدیریت و استفاده مطلوب از این بومسازگان ارزشمند مشخص خواهد
کرد.
همچنین برای اینکه در میان استفادههای گوناگون از محیط
زیست طبیعی ،انتخابهای عقالنی و منطقی بهعمل آورد ،در گام
نخست آگاهی از اینکه طبیعت چه خدمات و کاالهایی ارایه میکند
حایز اهمیت است .نکته مهم این است که ارزشی که برای طبیعت در
نظر گرفته میشود همواره کمتر از ارزش واقعی آن است .در این
مطالعه سعی شده است که ارزشگذاری محیطزیست با توجه دقیق
به داراییهای آن صورت گیرد و در پایان براساس محاسبات اقتصادی
انجام شده درخصوص هر یک از کاالها و خدمات ارایه شده توسط
اکوسیستمهای منطقه حفاظتشده لشگردر نتایج نهایی جمعبندی
گردیده است (جدول  .)6ارزش منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی
دستکاشت با یکبار بازدهی  9891000052ریال ،منابع بیولوژیک
گیاهی غیرچوبی دستکاشت با بازدهی مکرر  39453812500ریال
و منابع جانوری پرورشی  74955700000و منابع حیاتوحش
 6272000000ریال و تولیدات ساالنه دامهای پرورشی در منطقه
 1395000000ریال میباشد که در نهایت جمع داراییهای زیست
محیطی در منطقه  131967512554ریال میباشد .الزم به توضیح
است که داراییهای منابع بیولوژیک جانوری غیرآبزی پرورشی شامل
خود دامهای اهلی موجود در سطح منطقه و نیز تولیدات آنها
میباشد .تعدادی از این دامها با اهداف پرورشی و فروش و ذبح و
نگهداری میشوند که کاهش داراییها محسوب میشود .همچنین
تولیدمثل ساالنه این دامها جزو افزایش داراییها بهشمار میآید .آمار
مربوط به دامهای اهلی و نوسانات ساالنه آنها با توجه به ارزشها
بهشمار میآید .در زمینه ارزشگذاری اقتصادی در مناطق طبیعی و
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تفرجگاهی ایران چندین مطالعه به انجام رسیده است که در ذیل به
برخی از آنها اشاره میشود.
در مطالعهای که توسط شرکت مهندسین مشاور تام ( )1386بر
روی پارک ملی کویر انجام شد ،ارزش داراییهای زیستمحیطی پارک
ملی کویر معادل  11019/504میلیارد ریال و ارزش کارکردهای
ساالنه این داراییها در محدوده مطالعاتی معادل  3885/33میلیارد
ریال برآورد گردیده است .جعفرینژاد و همکاران ( )1391به
ارزشگذاری اقتصادی مواهب زیستمحیطی تاالب بینالمللی گمیشان
بهروش مشروط پرداختند .نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی تاالب
گمیشان در هکتار برای عملکردهای مختلف (کنترل سیالب ،تامین
آب ،زیستگاه گونههای بومی و مهاجر ،تامین مواد خام اولیه ،تفرج و
توریسم و ارزش فرهنگی)  201960002دالر تعیین شد .همچنین
در مطالعهای دیگر که توسط شرکت مهندسین مشاور تام ()1386
انجام شد محدوده مطالعاتی جنگلهای بنه و بلوط سنندج – مریوان
مورد بررسی قرار گرفت .براساس برآوردهای انجام شده ارزش داراییهای
محدوده مطالعاتی معادل  27027/39میلیارد ریال محاسبه شد.
زرندریان و همکاران ( )1393به ارزشگذاری اقتصادی کارکرد خودپاالیی
اکوسیستمهای منطقه حفاظتشده اشترانکوه در جذب پسماندها و
پساب پرداختند .مطابق با تحقیق صورت گرفته ،ارزش اقتصادی کل
ساالنه خالص کارکرد خودپاالیی پسماندها و پسابها در سال 1391
معادل با  27255/87میلیون ریال برآورد گردیده است.

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

تشکر و قدردانی
از اداره کل محیطزیست استان همدان و کلیه کسانیکه در به
پایان رساندن این پژوهش یاری نمودند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری
بهعمل میآید.
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