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 چکیده
های جای برچسب قیمت قائل شدن، به معنای برآورد ارزش کاالها و خدمات اکوسیستمگذاری بهاز دیدگاه اقتصاد منابع طبیعی، ارزش

طبیعی است تا مدیریتی هدفمند و توانمند برای ایجاد چهارچوبی برای حفاظت و حراست بیشتر از محیط طبیعی میسر شود. در جوامع 
ها، نسبی و پویا و تحت تأثیر شرایط مختلفی مانند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. به همین دلیل، های اکوسیستمارزشمختلف، 

جنگل  کاالها و خدمات یگذارارزش کند. این مطالعه به بررسیگذاری به توازن بین تغییرات محیطی و نیازهای جامعه کمک میارزش
زایی، های متنوعی مانند تفریحی و حفاظتی و نیز کارکردهای حفاظت آب، حفاظت خاک، خاکعد ارزشدره شهرستان مشهد از بُارغوان

پردازد. برای برآورد ارزش اقتصادی هر کاال یا خدمت ها میتنظیم گاز، محصوالت تولیدی و حمایت از مراتع و اراضی زراعی و باغ
 اردیلیم 33 خاک حفاظت ،میلیارد ریال 732، ارزش کارکردهای حفاظت آب های متنوعی استفاده شد. طبق نتایجاکوسیستمی، از روش

میلیارد  41میلیارد ریال، تولیدی )علوفه(  50های چوبی( میلیارد ریال، تولیدی )فراورده 5زایی میلیارد ریال، خاک 9355ریال، تنظیم گاز 
میلیارد ریال  152میلیارد ریال و تفریحی  22میلیارد ریال، حفاظتی  241487ها میلیارد ریال، اراضی زراعی و باغ 5676564ریال، مراتع 

های سازی ارزشدره، حدود شش میلیون میلیارد ریال برآورد شد. این پژوهش با مطالعه و کمینهایت ارزش کل جنگل ارغوانو در
ساز اقتصادی منطقه، حفاظت پایدار را زمینهپذیری و ارزش اقتصادی کاالها و خدمات متنوع اکوسیستمی، ضمن تأکید بر جایگاه زیست

های اکولوژیکی اکوسیستم -های اجتماعیکارگیری تفکر سیستمی را برای مدیریت یکپارچه سیستمتوسعه پایدار معرفی کرده است و به
 کند.طبیعی برجسته می

 
 ی.کیاکولوژ -یاجتماع مستیسهای جنگل، خدمات جنگل، تولیدات جنگل، کاالهای جنگل، ارزش های کليدی:واژه

 

 مقدمه
منابع طبیعی هر کشوری از زیربناهای توسعه اقتصادی آن 

ویژه در کشورهای در شود. این موضوع بهکشور محسوب می

حال توسعه مانند ایران، مصداق بیشتری یافته است و نقش 
 ,et al.,2020; Kolahi  2021,Kolahi  ;2012اساسی دارد )

2020 et al.,Jannatichenar نقش و  (. بنابراین، برای بیان
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های پولی های طبیعی و تبدیل آنها به ارزشاهمیت اکوسیستم
قابل مقایسه با سایر منابع، تعیین چهارچوبی مشخص، 

گذاری موضوعی ضروریست. این چهارچوب در قالب ارزش
های طبیعی، گذاری اکوسیستمواقع ارزششود. دربیان می

دهنده ارزش پولی کاالها و خدماتی است که یک نشان
تا بتواند  ( 2020et al., Bherwaniکند )اکوسیستم فراهم می

طبیعی  منابع اهمیت توجه به نتیجه، بادر بازار مقایسه شود. در
های بخشی، تداوم برنامهو نقش آنها در اموری مانند حیات

 جامعه، اجتماعی کشور و افزایش رفاه اقتصادی توسعه

 و صحیح مدیریت منابع، برای این گذاریارزش پرداختن به

در  برداری اصولیبهره بهبود و همچنین حفظ، آنها برای هدفمند
 (. 2017et al., Yeganehالزامیست ) بلندمدت امری

هر چند کمی کردن و تعیین ارزش پولی برای کاالها و 
تواند نقش ها، میهای طبیعی مانند جنگلخدمات اکوسیستم

طبیعی ایجاد های بسزایی در مدیریت تلفیقی انسان و سیستم
منابع طبیعی و  اقتصاددانان، ولی (et al., Lusardi 2020)کند 

بر ارزش کاالها و خدمات زیست بر این باورند که عالوهمحیط
گذاری برای کارکردها، کاالها و خدمات بازاری، انجام ارزش
ای مهم است و انکار ارزش آنها ها، مسئلهمغیربازاری اکوسیست

در بلندمدت، پیامدهای منفی و نامطلوبی برای حفاظت 
 ;Mosavi & Zareei, 2017ها دربر خواهد داشت )اکوسیستم

Khatoony & Kolahi, 2020ها نقش هرحال، اکوسیستم(. به
بسیار ارزشمندی در زندگی و رفاه جوامع بشری داشته و دارند 

(, et al.2019, 2013a, 2014a; Mianabadi  et al.,Kolahi 

2019; Ganjbakhsh & Kolahi, 2020 )شناخت،  ازمندیکه ن
 et Heidariاست ) شناختیبوم یگذاراستیو س یرفتارسنج

, 2018; Khodaverdi Azghandi et al., 2018; Kolahi al.

, 2020et al.& Kolahi, 2019; Payeste رزش بر ا(. عالوه
های معمول، همچنین ارزش و استفاده برداریاقتصادی و بهره

عنوان مهمترین منابع اکوتوریستی در تفرجی این منابع به
نگاه پایداری (،  et al.,Barua 2020های اقتصاد نوین )نظام

های طبیعی رو به بخش اکوسیستمدلیل وجود هستیزیستی به
olahi & Moradi & Kolahi, 2021; Kفزونی است )

Payeste, 2020; Mirzaei & Kolahi, 2020; Khashtabeh 

2020 et al.,گذاری کاالها و خدمات دیگر، ارزشعبارت(. به
ها، ویژه جنگلهای طبیعی بهملموس و ناملموس زیستگاه

امروزه از اهمیت چشمگیری برخوردار بوده و در ابعاد محلی، 
ها به تخریب اکوسیستم دلیل مباحث مربوطالمللی بهملی و بین

(.  et al.,Sajadi 2016ها، جایگاه واالیی دارد )زداییو جنگل
ها در تداوم و بهبود کیفیت زندگی جوامع باعث اهمیت جنگل

برنامه  134برنامه چهارم و ماده  59شد تا با تصویب ماده 
زیست، سازمان پنجم توسعه کشور، سازمان حفاظت محیط

خیزداری کشور و دیگر نهادهای مرتبط ها، مراتع و آبجنگل
های طبیعی، های اقتصادی اکوسیستمموظف شوند تا ارزش

زیست را های ناشی از آلودگی و تخریب محیطهمچنین هزینه
 Document of the Islamicدر روند توسعه برآورد کنند )

2009, , 2004Republic of Iran .) 
زیسیتی  محییط  تالش برای برآورد ارزش کاالها و خدمات

ها، زمانی ضرورت دارد کیه درییابیم فشیارهای    ویژه جنگلبه
سیاز زوال و  گوناگون ناشی از انگیزه و اهداف اقتصادی، زمینه

 ;Alawaththa Kankanamge, 2021انید ) نابودی آنهیا شیده  

2021 et al.,2021; Mianabadi  et al.,Kolahi   ،جنگیل .)
های طبیعیی  ترین سرمایهرزشاترین و باعنوان یکی از بزرگبه

هر کشور، با وجود ارائه بیش از چهار هیزار کیاال و خیدمت،    
توجیه بیازار قیرار    عنوان مزرعه چوب مورد متأسفانه بیشتر به
علییت ( اییین جییواهر، بییه  Kolahi, 2019گرفتییه اسییت ) 

های سودجویانه ناشیی از  حد و استفادهازهای بیشبرداریبهره
وبی نییدارد. بییه بیییان بهتییر،  حییرو و طمییع، وضییعیت مطلیی 

هییای طبیعییی در تسییخیر فلسییفه سییودگرایی قییرار اکوسیسییتم
نگرند و کاالها ییا  اند که هر چیزی را با دید اقتصادی میگرفته

ارزش خییدمات رایگییان طبیعییت را نادیییده یییا موضییوعی کییم
دیگر، رویکرد تاریخی نشیان داده  عبارتآورند. بهحساب میبه
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ایگیان فیرش شیده اسیت و میا نییز       است، دسترنج طبیعیت ر 
برداری و استفاده بیرای خیود قائیل نیسیتیم     ای جز بهرهوظیفه

(2021et al., Khatoony    به همین دلیل، واقعیت ایین اسیت .)
توان در چهارچوب نظام بیازار بیه دنبیال توجیه بیرای      که نمی

ارزش جنگل بود. زیرا، از دید بازار تولیدات جنگل، کاالهیای  
د که ماهیتی عمومی دارنید و آنچیه کیه طبیعیت     متنوعی هستن

 (. Sgroi, 2020گذاری نیست )دهد، قابل ارزشبهای آن را می

گذاری محصوالت غیرچوبی جنگل بیشتر اکنون، ارزش
توجه جامعه قرار گرفته است. به همین دلیل، تجارت مورد 

برداری چوب محصوالت غیرچوبی رونق گرفته، جایگزین بهره
زدایی شده است درنتیجه روشی برای کاهش جنگلشده و 

(Kengen, 2013یکی از مهمترین خدمات اکوسیستم .) های
جنگلی، ایجاد مراکز تفریحی است که با توجه به تقاضای 

 -های اجتماعیها، انجام تحلیلافزون افراد به تفرجگاهروز
منظور فراهم کردن اقتصادی و بررسی کامل نیازهای افراد به

 et al., Mansoury ;2015کانات و تسهیالت ضروریست )ام

2013b et al.,2014b; Kolahi  et al.,Kolahi  با این .)
به  باید جنگلی منابع که است این بر اساسی اوصاف فرش

 مطلوبیت نهایی و سود باشند که داشته کاربردهایی اختصاو

(.  1202et al., Tufailکنند ) عرضه جامعه به باالیی را خالص
( با استفاده از روش 2014و همکاران ) Iglesiasبرای نمونه، 

گذاری مشروط و با مطالعه و تخمین اقتصادی تأثیر ارزش
های مرکزی اسپانیا آلودگی صوتی در یک پارک ملی در کوه

دریافتند که در اثر اجرای برنامه کاهش مزاحمت صوتی، 
ریباً یک بازدیدکنندگان مایل به پرداخت هزینه ورودی تق

در Tilley (2014 )و  Campbellشدند. همچنین، یورویی می
مطالعات خود ارزش هشت خدمت اکوسیستم جنگلی مریلند 

و همکاران  Zhangمیلیون دالر محاسبه کردند.  161را 
( ارزش تفریحی سواحل طال در استرالیا را با روش 2015)

دالر تخمین زدند.  47/19هزینه سفر فردی، برای هر نفر 
همچنین، ارزش تفریحی منطقه گردشگری رودبار قصران با 

و همکاران  Sajadi گذاری مشروط توسطروش ارزش
حال، مطالعات هرمیلیون ریال برآورد شد. به 55/3(، 2016)

گذاری اقتصادی بعضی طح جهان و ایران به ارزشمناسبی در س
های طبیعی اختصاو یافته است. ولی رقابت از اکوسیستم

های اقتصادی )مانند صنعت و ناعادالنه گسترش فعالیت
های طبیعی )که زمینه کشاورزی( با حیات و تجدید اکوسیستم

ها را رقم زده است(، اهمیت تخریب روزافزون این اکوسیستم
های طبیعی را چندین برابر ذاری اقتصادی اکوسیستمگارزش

(. به همین دلیل، Khatoony & Kolahi, 2019کرده است )
برنامه پنجم توسعه  134برنامه چهارم و ماده  59طبق ماده 

گذاری اقتصادی های طبیعی ارزشکشور، باید کلیه اکوسیستم
گذاری یکی از شوند. بنابراین، هدف این پژوهش، ارزش

های طبیعی است که تاکنون از لحاظ ابعاد و وسیستماک
رو، نتایج این مطالعه اینهای متنوع بررسی نشده است. ازارزش

تواند از طریق برآورد ارزش اقتصادی کارکردهای مختلف می
های متفاوت و تصدیق شده، در روند حفاظت به شیوه

 زیستی سهم بسزایی داشته باشد.اکوسیستم جنگلی و تنوع 
همچنین، نتایج مطالعه زمینه تفکر سیستمی در یکپارچگی 

های اکولوژیکی اکوسیستم –های اجتماعیمدیریت سیستم
 کند.طبیعی را برجسته می

 

 هامواد و روش
 مطالعهالف( منطقه مورد 
 وجزدره است که مطالعه، جنگل ارغوانمنطقه مورد

 -یو در بیوم ایراناست خشک های مناطق نیمهجنگل
هکتاری، در غرب  5/7116قرار دارد و با گستره  تورانی

غربی شهرستان مشهد و در فاصله هفت کیلومتری جنوب
که این آنجایی(. از1شهر طرقبه واقع شده است )شکل 

)با نام ارغوان  یهااز درختچهجنگل در یک دره پوشیده 
دره یا ارغوان ( قرار گرفته،Cercis siliquastrumعلمی 
ه شده است. این جنگل یکی از زیباترین دیوان نامدره ارغ
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توریستی و آموزشی استان خراسان  -های تفریحیمکان
 ،وسعت یعلت گستردگبهو شود رضوی محسوب می

نزدیکی به شهر مشهد، پذیرای گردشگران زیادی  نیهمچن
دره، از شمال به روستای جاغرق، از است. جنگل ارغوان

از شرق به روستای مایان  شرق به روستای حصار،شمال
شرق به روستاهای مایان سفلی و مایان سفلی، از جنوب

وسطی، از جنوب به روستای ازغد و از غرب به روستای 
  Consultingشود. براساس مطالعاتدهبار محدود می

 Engineers Environmental Analysts (2008 ،) ارتفاع
رصد و د 9/34متر، شیب متوسط  5/1632متوسط منطقه 

جهت غالب شیب شرقی است. متوسط بارندگی سالیانه 
متر، متوسط درجه حرارت سالیانه به میلی 2/212حوزه 
بندان در طول گراد و تعداد روزهای یخسانتی 7/10میزان 
روز است. اقلیم منطقه به روش انتخابی آمبرژه  120سال 
ماه از خردادماه تا  6خشک سرد و طول دوره خشکی نیمه

دره، سه تیپ گیاهی دارد ماه است. جنگل ارغوانایل آباناو
هکتار بیشتر سطح  9/168که تیپ ارغوان با مساحتی برابر 

طور پراکنده در رویشگاه را تشکیل داده است. تیپ بادام به
هکتار را  1/121کل عرصه وجود دارد و مساحتی برابر 

پوشانده است. همچنین تیپ سماق با مساحت محدودی 
هکتار در شمال روستای دهبار واقع شده است.  8/18بر برا

از سوی  های منطقه را مرتع دربرگرفته است.سایر قسمت
دره، روستاییان ازغد، برداران اصلی جنگل ارغواندیگر، بهره

مایان علیا، مایان سفلی و مایان وسطی هستند که در شرق 
ع این که مراتآنجاییباشند. ازو جنوب این جنگل ساکن می

بار ه با مشخصات پالک پنج اصلی موسوم به رودخانهمحدود
ر ساختار اجتماعی، طبقه زارع و نظاند و از ممیزی شده

دامدار در این منطقه حضور دارند، انتظار این است که 
تری های دقیقبرداری از مراتع این منطقه با نظارتبهره

گلی انجام شود تا از تخریب بیشتر این اکوسیستم جن

 جلوگیری شود.
 ،یاز خراسان رضو یدر مناطق چه ارغواندرخت ،رانیا در

 النیگ و سمنان، کرمان، مازندران ،فارس ،همدان، لرستان الم،یا
 یعالیشوراد. طبق گزارش کنیصورت خودرو رشد مبه

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جنگل سازمان جنگل
 یعیطب شگاهیرو نیرترینظیب و نیمانندتریبدره، ارغوان

ویژه در فصل در کل کشور است که بهارغوان  یهادرختچه
و العاده فوق یارغوان، مناظر یهابه هنگام شکفتن گلبهار، 

نظیر، امروزه های بیکند. با تمام این ویژگیبسیار زیبا ایجاد می
این سرمایه ملی از سوی جوامع محلی، گردشگران، مسئوالن و 

مهری قرار سالی، مورد بیطریق خشکحتی خود طبیعت از 
کند که حتی وجود گرفته است و تعارضات زیادی را تحمل می

کاالها و است چون  بدیهیکند. جنگل را تهدید و محدود می
بازارها مورد  در کامل طورهباکوسیستم طبیعی،  این خدمات

درستی برحسب اعداد و گیرد، یا بهعرضه و تقاضا قرار نمی
شود، ها مقایسه نمیکاالها و خدمات سایر فعالیتارقام با 

جنگل  یستمیکاالها و خدمات اکوسهای مختلف ارزش
ها مورد غفلت واقع شده یا با گیری، اغلب در تصمیمدرهارغوان

شود. این غفلت یا اهمیت بسیار کمی در نظر گرفته می
گذاری کم، زمینه تخریب این زیستگاه طبیعی درجه
ای نتیجه، با تدوین برنامهرقم زده است. دروحش را حیات

 و گذاری و در نظر گرفتن تمامی فوایدمنسجم برای ارزش
ویژه عوامل و کشور، به گرانبهای و ملی سرمایه های اینارزش

اقتصادی ساکنان اطراف این منطقه  -نیازهای اجتماعی
جنگلی، ضمن جلوگیری از زوال بیشتر، زمینه حراست و 

دیگر، تمام این عبارتشود. بهار میسر میحفاظت پاید
ها، اهمیت حفاظت پایدار را از این اکوسیستم طبیعی ویژگی

تواند با تهیه گذاری اقتصادی میکند که ارزشبرجسته می
مستندات علمی به تغییر نگرش به سمت حفاظت پایدار 

 بینجامد.
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 مطالعهمنطقه مورد  -1شکل 

 

 های بررسيب( روش
گذاری کل کاالها و خدمات اکوسیستم جنگل، الزمه ارزش

در وهله اول، برآورد ارزش هر یک از کاالها و خدمات با 
رو در این تحقیق، اینهای معین است. ازاستفاده از شاخص

ابتدا ارزش کاالها و خدمات هر یک از کارکردهای جنگل 
دره محاسبه و بعد ارزش اقتصادی کل کارکردهای ارغوان

های شود. در این مطالعه، ارزش کل کارکردجنگل برآورد می
دره شامل ارزش کارکرد حفاظت آب، حفاظت جنگل ارغوان

زایی، تولیدی، کارکرد مرتع، اراضی خاک، تنظیم گاز، خاک
ها و حفاظتی و تفریحی در نظر گرفته شده است زراعی و باغ

کار برده شده برای هر های به( که در ادامه، روش2ل )شک
 شوند.برآورد توضیح داده می

 

 
 چهارچوب ارزش اقتصادی کل جنگل در این مطالعه -2شکل 
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برای محاسبه ارزش کارکرد تولیدی )ارزش تولیدات 
ها، سماق و بادام(، از دره مانند میوهغیرچوبی جنگل ارغوان

اطالعات و آمارهای موجود در مطالعات منابع طبیعی منطقه 
دره که جنگل ارغوانآنجاییدیگر، ازعبارتاستفاده شد. به

 دارای موقعیت و شرایط خاصی بوده و فاقد محصوالت
بینه و میوه است، برای محاسبه کارکرد تولیدی جنگل، از گرده

پوشی کرده، ولی طبق تولیدات چوبی شمارش درختان چشم
های درخت ارغوان، از طریق شده با ترکهمانند سبدهای بافته

محاسبات مطالعات منابع طبیعی، ارزش تولیدی جنگل برآورد 
ای ارغوان، تعداد ه. این برآورد، مستلزم محاسبه وزن ترکهشد

نیاز برای بافت هر سبد، تعداد سبدهای های ارغوان مورد ترکه
شده در هر ماه و دستمزد هر بافنده است. برای محاسبات بافته
های مهم عنوان یکی از ارزشتر، کارکرد تولید علوفه، بهدقیق

گذاری شد. برای این منظور، کل تولیدی این منطقه، ارزش
 اسبه و در قیمت بازاری آن ضرب شد.تولید علوفه مح

نظر کارکرد حفاظت آب، دارای سه دره از جنگل ارغوان
جنبه ذخیره آب )آب نفوذی(، تنظیم آب جاری )آب 
غیرنفوذی( و کنترل سیل است. در این تحقیق، برای برآورد 

شده، از اطالعات مربوط تنظیم آب جاری و میزان آب ذخیره
برای برآورد میانگین و کل  به بخش هواشناسی، همچنین

بارندگی سالیانه، میزان تبخیر، میزان نفوذ آب در خاک و میزان 
نیاز پوشش گیاهی از مطالعات منابع طبیعی استفاده آب مورد 

(، 2017و همکاران ) Hoseiniشد. در ابتدا و طبق مطالعه 
( برحسب مترمکعب در هکتار Riحجم کل بارندگی ساالنه )

س با ضرب این حجم در حجم نفوذ آب باران محاسبه شد. سپ
( WRiشده در هر ناحیه )(، حجم آب ذخیرهLiدر خاک )

تخمین  WRi=Ri*Liبرحسب مترمکعب در هکتار، طبق رابطه 
دره زده شد. در ادامه، ارزش کارکرد ذخیره آب جنگل ارغوان

، Veمحاسبه شد. در این رابطه  Ve=Fe*Psبا استفاده از رابطه 
تأثیر  Feصادی کارکرد ذخیره آب بر حسب ریال، ارزش اقت

ناشی از درختان جنگل در ذخیره آب بر حسب مترمکعب در 

شده برحسب ریال قیمت هر مترمکعب آب ذخیره Psسال و 
(، Wfiاست. همچنین برای برآورد میزان تنظیم آب جاری )

ناپذیر )غیرقابل نفوذ( در خاک یا آب مقدار آب باران نفوذ
وسیله تاج درختان و پوشش گیاهی کف جنگل بهجذب شده 

(Vi( در میزان تبخیر )Ei همچنین مقدار جذب آب توسط ،)
( ضرب شد که Uiنیاز ) پوشش گیاهی برای استفاده آب مورد

عالوه، برای است. به Wfi=Vi*Ei*Uiصورت رابطه آن به
برآورد ارزش اقتصادی ساالنه کارکرد کنترل سیل، از روش 

های رخ داده شده و گزین و نیز آمار تعداد سیلهزینه جای
های مالی و تلفات جانی ناشی از سیل از میانگین ساالنه زیان

های در منطقه استفاده شد. طی بررسی 1398تا  1387سال 
های مالی و جانی به حدی نبود که بتوان در انجام شده، زیان

ز بودن مقادیر، دلیل ناچینتیجه، بهمحاسبات از آنها بهره برد. در
ها بدون داده در نظر گرفته شد که این گونه به واقعیت زیان

 تر است.نزدیک

ای پوشش گیاهی های غیرعلوفهکه یکی از کارکردآنجاییاز
مراتع، حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش است، برای 

گذاری کارکرد حفاظت خاک جنگل، میزان کل علوفه ارزش
د. به همین منظور، ارزش این کارکرد تولیدی در نظر گرفته ش

از طریق بررسی میزان کل علوفه تولیدی )مطالعات منابع 
 علوفهدره(، به همراه قیمت روز طبیعی جنگل ارغوان

(, 2020livestock industry Poultry & )ریالی  و ارزش
(  2016et al., Rastegarکنترل فرسایش خاک و رواناب )

 محاسبه شد.
ارزش کارکرد تنظیم گاز )جذب و ذخیره برای برآورد 

های موجود کربن و نیز عرضه اکسیژن( از مطالعات و بررسی
 Consulting Engineers Environmentalاستفاده شده است )

, 2008Analystsاکسیدکربن (. برای محاسبه میزان جذب دی
( Asgary, 2013ای )از روش هزینه جایگزین و روش سایه

کیلوگرم  86/2برای درخت ارغوان  2Coمیزان استفاده شد که 
(Mahdavi & Mirzaei, 2018 و قیمت )2Co  هم بر مبنای
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 ,Market Insiderگذاری شد )دالر ارزش 15/25روز 

شده توسط (. برای محاسبه میزان عرضه اکسیژن تولید2019
و روش هزینه جایگزین  FAOدره از مطالعات جنگل ارغوان
های جمله روش(. این روش از2013Asgary ,استفاده شد )

مرتبط با برآورد ارزش خدمات اکوسیستمی مبتنی بر 
های پیشگیری از خسارت با توجه به خدمات از دست هزینه

نهایت، (. درYavary & Asadibazardeh, 2016رفته است )
گذاری کارکرد تنظیم گاز با جمع این محاسبات برآورد ارزش
 شد. 

زایی، در آغاز ها، برای برآورد کارکرد خاکبا توجه به داده
میزان تشکیل خاک توسط جنگل ارغوان، نوع خاک 

(Delgarm, 2018) نهایت بر پایه آمار و مطالعات موجود و در
شده در هر سال برای این حجم و وزن مخصوو خاک تولید

( و میزان خاک تولیدی Kamali, 2017جنگل برآورد شد )
(.  2017et al., Hoseiniشد ) برحسب کیلوگرم تعیین

گذاری در بازار، محاسبات استفاده از روش قیمتنهایت، با در
گذاری در بازار، ، زیرا قیمت(Tehran poya, 2020)انجام شد 

های عرضه و همان قیمت واقعی است که از برخورد منحنی
 (.Kengen, 2013آید )دست میتقاضا به

ها به ریال برای برآورد ارزش اراضی مرتعی، زراعی و باغ
( 2014و همکاران ) Costanzaدر هکتار، از محاسبات 

استفاده شد. برای این کار، مبلغی را که آنها به دالر برای 
نظر گذاری این اراضی برگزیدند در وسعت قسمت مورد ارزش

 نهایت ارزش این اراضی برآورد شد.ضرب و در
 جنگل یحفاظت و یحیتفر کارکرد یگذارارزش یبرا
 دهد نشان که است یاطالعات مجموعه به ازین درهارغوان

 قائل ارزش منطقه نیا یبرا زانیم چه تا جنگل دکنندگانیبازد
 نهیهز منطقه نیا از دیبازد یبرا حاضرند زانیم چه به و هستند

های تفریحی، برای برآورد ارزش اقتصادی مکان .کنند پرداخت
اند که پرکاربردترین آنها، های مختلفی معرفی شدهروش
گذاری مشروط است. ولی برخی معتقدند که روش هزینه ارزش

Yavary های واقعی است )تر است، زیرا بر مبنای دادهسفر دقیق

& Asadibazardeh, 2016ن هرحال، در این پژوهش از ای(. به
 هاتفرجگاه یگذارارزش یبرا هاروش نیا دو روش استفاده شد،

 شده استفاده متحدهاالتیا در تاکنون شیپ دهه سه از باًیتقر و
 یبرا توانیم هاروش نیا از(.  1998et al., Mendelsohn) است

نیابا. برد بهره زین یفرهنگ و یخیتار یهامکان ارزش برآورد
 و تفرج ارزش ای منافع برآورد یبرا شتریب هاروش نیا ،حال

 افراد، پرداخت به لیتما آن در که دنشویم استفاده یگردعتیطب
 و یپول یهانهیهز هیکل براساس منبع کی از یبرداربهره یبرا
 در. شودیم برآورد آنها از استفاده یبرا شده صرف یرپولیغ

 یمبنا بر تیالج مدل از(، CVM) مشروط یگذارارزش روش
روش از سوی دیگر،  .شد استفاده یینمادرست حداکثر روش

آن عمل  یمبنا انتخاب و بر یصورت فرم تابع خطسفر به نهیهز
ها از آوری دادهدیگر، در این پژوهش برای جمععبارتبه شد.

روش مطالعه میدانی و پرسشنامه استفاده شد. براساس اهداف، 
در سه بخش فرضیات، روش پژوهش و سؤاالت، پرسشنامه 

ها و گویه راجع به شرایط، ویژگی 24تدوین شد. بخش اول با 
ای لیکرت طراحی شد. بخش مشکالت جنگل در طیف پنج درجه

دوم شامل اطالعات، وضعیت سفر و تمایل به پرداخت بود. 
همچنین در پایان، در پرسش باز، از بازدیدکنندگان خواسته شد که 

و بیشتر شدن بازدید آنها از جنگل پیشنهادی برای لذت بردن بیشتر 
ارائه دهند. بخش سوم دربرگیرنده اطالعات شخصی و وضعیت 

صورت باز و بسته ارائه اقتصادی پاسخگویان بود که به -اجتماعی
های جنگل و پایش اولیه بازدیدکنندگان با شد. با توجه به ویژگی

مول زیر مطالعه، از فرپرسشنامه، برای تعیین حجم نمونه مورد  35
 136نهایت، در مرحله دوم در (.Habibi, 2013)استفاده شد 

 پرسشنامه تکمیل شد.  171پرسشنامه و درنهایت 
 

𝜎 =
𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) − 𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)

6
=  

5 − 1

6
= 0.66 

 

Z𝑎/2 = 1.96 , ɛ = 0.01, σ = 0.66 = ˃ n = 171 
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متغیر وابسته در روش هزینه سفر، نسبت تعداد 
بازدیدکننده بر جمعیت کنندگان در هر ده هزار نفر مراجعه

ناحیه مبدأ است و متغیرهای مستقل شامل سن، تحصیالت، 
متوسط هزینه سفر و درآمد ماهانه هستند. از سوی دیگر، متغیر 

گذاری مشروط، احتمال پذیرش مبلغ وابسته در روش ارزش
پیشنهادی برای استفاده تفریحی از جنگل است. این متغیر در 

عنوان ورودی به این د مبلغی را بهپاسخ به سؤال، آیا مایلی
جنگل، برای حفاظت بهتر و حفظ ارزش تفریحی پرداخت 

آید. فرد زمانی حاضر به پرداخت دست مینمایید یا خیر، به
عنوان مالیات و ورودی نسبت به شود که مبلغ پرداختی بهمی

 et al., Rezaeiای ندارد بیشتر باشد )زمانی که از آن استفاده

 به بیان ریاضی:(. 2013
 

u( 1 , Inc − BID; s) + ɛ1 ≥ u(0, Inc;  s) + ɛ0  
 

مطلوبیت غیرمستقیم فرد،  uدرآمد فرد،  Incدر این رابطه 
BID قیمت پیشنهادی وs  های اجتماعیدیگر ویژگی- 

هم  ɛ1 و ɛ0. اقتصادی فرد است که بر مبنای سلیقه اوست
های تصادفی با میانگین صفر و توزیع نرمال اجزای متغیر

ای مربوط به موقعیتی است که فرد هزینه u(0اخالل است. )
مربوط به  u)1(پردازد و برای استفاده، یا حفاظت از پارک نمی

صورت به )dUنتیجه تفاوت مطلوبیت )حالت عکس است. در
 (. 2013et al., Rezaeiشود )زیر تعریف می

dU = dU( Inc, BID; s) 
تر از صفر باشد، یعنی پاسخگو بزرگ )dU)زمانی که 

مطلوبیت خود را با گفتن بله و موافقتش را با پرداختن مبلغی 
دیگر، عبارترساند. بهبرای استفاده از جنگل، به حداکثر می

و  Inc ،BIDپذیرش مبلغی توسط فرد برای پرداخت، تابعی از 
s گذاری تفریحی، متغیر وابسته برای ارزشنتیجه، است. در

کند. در این کیفی بوده و فقط مقادیر صفر و یک اختیار می
های مناسب های کیفی، مدلهای رگرسیونی با متغیرمواقع، مدل
هایی که دارای متغیر کلی، برای بررسی رگرسیونطورهستند. به

ت، های الجیوابسته، آن هم از نوع دوتایی هستند، از مدل
 & Salamiشود )احتمال خطی، پروبیت و توبیت استفاده می

Rafiei, 2011 در این تحقیق برای بررسی تأثیر متغیر .)
( افراد برای ارزش WTPتوضیحی بر میزان تمایل به پرداخت )

تفریحی، از مدل رگرسیونی الجیت استفاده شد. مدل احتمالی 
دیر احتمال الجیت از تابع توزیع الجستیک حاصل شده و مقا

بینی شده در آن، بین صفر و یک است. رابطه زیر، تابع پیش
 Amini & Shahbaziکند )توزیع تجمعی الجستیک را بیان می

Kochcaleh, 2015.) 

f(Zi) =
 1

1+𝑒𝑥𝑝−𝑧𝑖  
 

صورت زیر تعریف نظر، بهاین تابع برای مدل مورد 
 شود.می

 

 f(Zi) = fµ(dU) =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑑𝑈)
=

1

1 + 𝑒𝑥𝑝 {−(𝑎+𝛽𝐴+𝛾𝐼𝑁𝐶+𝜃𝑠)
  

 

تابع توزیع تجمعی با یک اختالف  dU(fµ(که در آن، 
الجستیک استاندارد خواهد بود و بعضی از متغیرهای 

گیرد. ضرایب میبراقتصادی را در این تحقیق در -اجتماعی
γوβ  ،θرود ای هستند که انتظار میدست آمده، ضرایب بهβ ≤∙ 

γو  θو ∙< امین فرد یکی از مبالغ  iباشد. اما احتمال اینکه  ∙<
های تفریحی و حفاظتی بپذیرد ( را برای ارزشAپیشنهادی )

 & Aminiشود )صورت زیر محاسبه می(، به2( یا نپذیرد )1)

Shahbazi kochcaleh, 2015.) 
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(1) рI =
1

1+𝑒𝑥𝑝−𝑧𝑖
=

1

1+𝑒𝑥𝑝{−(𝑎+𝛽𝐴+𝛾𝐼𝑁𝐶+𝜃𝑠)

 

(2) 1 − рI =
1

1+𝑒𝑥𝑝−𝑧𝑖
=

1

1+𝑒𝑥𝑝{−(𝑎+𝛽𝐴+𝛾𝐼𝑁𝐶+𝜃𝑠)
  

 
 بنابراین داریم:

. pi

1−𝑃𝑖
=  

1+𝑒𝑥𝑝𝑧𝑖

1+𝑒𝑥𝑝−𝑧𝑖
= expzi = 𝑒𝑥𝑝(𝛼+𝛽𝐴+𝛾𝐼𝑁𝐶+𝜃𝑠) 

 
رابطه باال، احتمال پذیرفتن حداقل یکی از مبالغ پیشنهاد 

امین فرد را بر iهای تفریحی و حفاظتی توسط شده برای ارزش
دهد. حال اگر، از رابطه احتمال پذیرفته نشدن آن نشان می

فوق، لگاریتم طبیعی بگیرم، رابطه زیر را خواهیم داشت. در 
کننده لگاریتم طبیعی نسبت احتمال ، بیانLبع این رابطه، تا

پذیرش مبلغ پیشنهادی به عدم پذیرش آن است که از آن با نام 
 کنند.تابع الجیت یاد می

 
 Li = Ln(

𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) = Zi = α +  βA + γINC + θs 

 
دست گذاری مشروط، سه روش برای بهدر مدل ارزش

اول،  ( وجود دارد: روشWTPآوردن تمایل به پرداخت )
دست آوردن مقدار است که از آن برای به WTPمتوسط 
گیری عددی در محدوده صفر تا با انتگرال WTPانتظاری 

کل است که  WTPشود. روش دوم، متوسط نهایت انجام میبی
گیری ، با انتگرالWTPدست آوردن مقدار انتظاری برای به

نهایت محاسبه مثبت بی نهایت تاعددی در محدوده منفی بی
قسمتی است و از آن برای  WTPشود. روش سوم، متوسط می
گیری عددی در با انتگرال WTPدست آوردن مقدار انتظاری به

شود. از میان ( استفاده میAمحدوده صفر تا بیشینه پیشنهادی )
این سه روش، روش سوم نسبت به بقیه بهتر است، زیرا این 

ها را با تئوری اری محدودیتروش، پایداری و سازگ
 Leeکند )فرش و کارایی و توانایی جمع شدن حفظ میپیش

& Han, 2002آوردن میانگین دست(. در این پژوهش برای به
 WTPتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، از مقدار متوسط 

گیری با انتگرال WTPقسمتی استفاده شد. مقدار انتظاری 
صورت زیر ( بهAیشترین پیشنهاد )عددی در محدوده صفر تا ب

میزان تمایل به  WTP( E(در این فرمول، شود. محاسبه می
وسیله متغیر شده است که بهعرش از مبدأ تعدیل aپرداخت و 

( اضافه شده aاقتصادی به عرش از مبدأ اصلی ) -اجتماعی
 (.Salami & Rafiei, 2011است )

 

E(WTP) = ∫ 𝑓µ(𝑑µ) = ∫
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝑎+𝛽𝐴)

𝑚𝑎𝑥𝐴

0

𝑚𝑎𝑥𝐴

0

 dA 

 

در شروع، به محاسبه هزینه سفر پرداخته شد که خود بر دو 
ای ای است. در این پژوهش از نوع منطقهنوع فردی و منطقه

استفاده شد. براساس این روش، مردم برای بازدید از اماکن 

شوند های زمانی و پولی میتفریحی و فرهنگی متحمل هزینه
گذاری این تواند در ارزشها میکه اطالع داشتن از این هزینه

هایی که فرد برای بازدید ترتیب، هزینهاماکن استفاده شود. بدین
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(. Madani, 2014شود )کند، بررسی میاز یک محل صرف می
نندگان از یک مکان، با داشتن اطالعات مربوط به بازدیدک

های بازدید، مورد تعداد بازدید در سال و هزینهاطالعاتی در 
نظر را ترسیم کرد. اما به توان منحنی تقاضای مکان مورد می

این موضوع باید توجه کرد که هزینه سفر با تعداد بازدیدها در 
سال رابطه عکس دارد و این موضوع موجب شیب نزولی 

حال، در واقعیت هر(. بهdani, 2014Maمنحنی خواهد شد )
روش هزینه سفر بر پایه نظرسنجی است که در آن با تنظیم 
پرسشنامه و قراردادن در اختیار یک نفر در هر گروه از 
بازدیدکنندگان، اطالعاتی در مورد تعداد دفعات مراجعه، محل 

آوری ها و غیره جمعاقامت، طول سفر، هدفمندی، هزینه
ترتیب محاسبه تمایل به پرداخت افراد از شود. بدینمی

 & Yavaryشود )های تفرجی منطقه میسر میارزش

Asadibazardeh, 2016.) سفر منطقه طورکلی روش هزینهبه
 شامل هشت مرحله است که عبارتند از:ای 

 مورد نظر منطقه مشخص شدن موقعیت برایتهیه نقشه  الف(
 در محدوده دالمرکزمتح هایدایره ای ازترسیم مجموعه ب(

 فواصل ثابت به اما مختلف یهاشعاع به منطقه،
محدود  جمعیت هزار نفر ده به پ( محاسبه نسبت تعداد بازدید

 (VRمذکور ) هایدایره از یک هر در
 برای برگشت و رفت سفر هزینه و زمان ت( متوسط مسافت،

اینکه در  به توجه ها. بادایره این در محصور نواحی از هریک
 ها، بعدتفرجگاه از بازدیدکنندگان شمار بین رابطه تخمین

هزینه  متوسط نیز و تفرجگاه آن از افراد سکونت محل مسافت
 آید،می شماربه سفر هزینه روش پایه و اساس دسترسی،

 میان فاصله بین محل رابطه پیدا کردن مرحله، نخستین بنابراین

 Mafigholamiاست ) تفرجگاه محل با زندگی بازدیدکنندگان

2011 et al.,.) شد.  کشوری تهیه تقسیمات نقشه ابتدا رو،ایناز
مرکز، هفت دایره به  عنوانبه جنگل گرفتن در نظر سپس با

 کیلومتر زده شد تا کل 199مرکزیت تفرجگاه، با فواصل ثابت 

مشخص کردن مساحت  با در مرحله بعد، را دربرگیرد. کشور

 سرشماری نتایج از ناحیه هر محصور در جمعیت قسمت، هر

بندی کل کشور، واقع با ناحیهمحاسبه شد. در 1395سال 
تخمینی از جمعیت، تعداد بازدیدکنندگان و میانگین مسافت هر 

 هر برای سفر هزینه دست آمد. سپس کلناحیه تا تفرجگاه به

اتومبیل و هزینه  استهالک سوخت، مجموع هزینه از بازدیدکننده
 محاسبه صرف شده زمان اضافه هزینه عمومی، بهوسایل نقلیه 

، میانگین h، درآمد ماهانه، iشرح زیر است و در آن شد که به
، میانگین روزهای کاری در هر dساعت کاری در طول روز، 

، تعداد ساعات h، دستمزد ساعتی گردشگر در هر ماه، Wماه، 
 & Yavary، هزینه فرصت زمان سفر است )Tمسافرت و 

azardeh, 2016Asadib.) 
 

W =
i

ℎ∗𝑑
T و  =

W∗H

3
  

 و سفر هزینه مسافت، میان بعد رابطه تعیین یا سازیث( مدل
پژوهشگر  اساساینبر که تفرجگاه از بازدیدکننده تعداد افراد

محاسبه  طور متوسطبازدیدکننده به برای را تقاضا تواند تابعمی
 در روش این طورکلیبه (Mafigholami et al., 2011) کند

تعداد  Vijشده است که در آن  خالصه زیر تابعی مدل
تعداد کل جمعیت  j ،Niبه تفرجگاه  iبازدیدکنندگان از ناحیه 

 j ،Sijبه تفرجگاه  iهزینه دسترسی از ناحیه  i ،Tcijناحیه 
که  iهای اجتماعی و اقتصادی افراد محصور در ناحیه ویژگی

های بیت و ویژگیمجذو Ajkکنند و استفاده میj از تفرجگاه
 kدر مقایسه با سایر مناطق تفرجگاهی  jزیباشناختی تفرجگاه 

 (.Pourbalighi & Hejazi, 2018است )
 

 Vij

Ni
= F(Tcij, Sij, Ajk) 

 
دست به از رابطه استفاده با بازدید برای تقاضا تابع ج( تعیین

 تفرجگاه برای آمده

 ارزش برای محاسبه تقاضا زیرمنحنی تابع سطح تعیین چ(
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زیر  سطح و تعیین تقاضا تابع برآورد اقتصادی تفرجگاه. برای
استفاده شد.  حداقل مربعات رگرسیون روش از تابع این منحنی

 هزار نفر 10هر  در بازدیدکنندگان شمار نسبت مدل این در

( VRبازدیدکننده ) به مرتبط مبدأ جمعیت ناحیه بر بازدیدکننده
گرفته شد. میانگین هزینه سفر و عنوان متغیر وابسته در نظر به

اقتصادی )تحصیالت، سن و سطح درآمد(  -سه متغیر اجتماعی
عنوان متغیرهای مستقل تعیین شدند. با قراردادن میزان به

اقتصادی، مدل ارائه شد. نظر به  -متوسط سه متغیر اجتماعی
اینکه در تحلیل اقتصادی تفرجگاه، رابطه میان متوسط هزینه و 

کننده در برابر دهنده رفتار مراجعهدیدکنندگان نشانتعداد باز
نامه برای آگاهی از تغییرات هزینه است، بنابراین در پرسش

کنندگان در برابر پرداخت هزینه ورودیه به فرد رفتار مراجعه
، 1000های فرضی مورد پرسش، فرصت انتخاب ورودیه

ادیر تومان داده شد. با افزودن این مق 5000و  3000، 2000
گذاری این به متوسط هزینه دسترسی به تفرجگاه و جای

آمده، نسبت جدید دستمقادیر جدید در مدل ساده شده به
های جدید برحسب ده هزار ها برای هزینهشمار بازدیدکننده

نهایت با محاسبه سطح زیر منحنی تابع نفر محاسبه شد. در
ن، ارزش دست آمده از نسبت جدید بازدیدکنندگاتقاضای به

تفرجی روزانه تفرجگاه طبق رابطه زیر محاسبه شد 
(Pourbalighi & Hejazi, 2018 در این مدل .)V  ارزش

قیمت   APشمار بازدیدکنندگان و  Nاقتصادی تفرجگاه، 
 ورودیه فرضی است.

 
 V = ∑ 𝑁 ∗ 𝐴𝑃𝑛

𝑖=1  

 
کننده های افراد مراجعهح( بررسی موردی برخی از ویژگی

جنسیت، سن، تحصیالت و درآمد از قبیل سطح سواد، 
(Pourbalighi & Hejazi, 2018.)  در پایان برای اجرای این

های کمی و کیفی، آوری اطالعات و دادهتحقیق بر پایه جمع
نامه و بازدید از محل، تعیین محدوده جغرافیایی، تهیه پرسش

تحلیل آن وتکمیل آن توسط بازدیدکنندگان و درنهایت، تجزیه
 استفاده شد. GISو  SPSS ،Eviews، Excelزارهای افاز نرم

ذکر این نکته الزم است که تمامی مبالغ یادشده در متن، بر پایه 
 1393نرخ برابری ارز )نرخ برابری دالر مرجع آمریکا در سال 

Central bank of Islamic Republic of Iran ,( )1399و 

 ( بیان شده است.2020
 

 نتایج
 تولیدی گذاری کارکردارزش -1

ها، بازدید صحرایی و پرسش از اهالی بومی طی بررسی
برداری از گیاه خاصی در منطقه که جنبه تجاری منطقه، بهره

های مرتعی موجود داشته باشد، گزارش نشد. ازجمله گونه
های درمنه، افدرا، ورگ، فستوکا، میرحسن، گونهتوان به کالهمی

ماهور، هزارخار، گل کبود،ها، آگروپایرون، گلانواع گون
میخک وحشی، آویشن، بروموس، سریش، ختمی، گل چوپان، 

بره، تلخه، گل سوزن، علف جارو، خارشتر، چوبک، گوش
بند، کبر، شیرسگ، زنبق و غیره اروانه، گل گندم، علف هفت

های مرتعی مربوط به اشاره کرد. بیشترین فراوانی گونه
فدرا و ورگ است که میرحسن، درمنه، گون، اهای کالهگونه

های یکساله شوند. گونهساله محسوب میهمگی از گیاهان چند
های خاصی که عبور دام در خوراک معموالً به منطقهو خوش

های خاردار و اند و گونهنشینی کردهآنجا کمتر بوده است، عقب
اند. این خوراک مانند درمنه و ورگ جایگزین شدهغیرخوش

های نی چرای دام در منطقه است. آثار تراسدلیل فراوااتفاق به
عالوه، کند. بهحاصل از عبور دام نیز این مسئله را تصدیق می

ای موجود در های درختی و درختچهجمله مهمترین گونهاز
های ارغوان، بادام، توان به گونهمطالعه میمنطقه مورد 

گنجشک، نسترن، زالزالک، زرشک و پرند کش، زبانکاروان
شاره کرد که ارغوان از تراکم و اهمیت بیشتری برخوردار ا

 است.
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شده با درآمد ساالنه حاصل از فروش سبد بافته -1جدول 

 های ارغوانترکه

 ميزان موضوع

 9/1168 مساحت تیپ ارغوان )هکتار(

 71/286630 تولید کل )کیلوگرم(

 7082133 (یال در هکتار)ر درآمد میزان

 169 میزان درآمد )دالر(
 : محاسبات پژوهشمأخذ

 

تنها محصول اقتصادی این محدوده که طبق نتایج، 
برداری دارد و طی سالیان گذشته یکی از موارد قابلیت بهره

های ارغوان شود، ترکهاشتغال مردم روستاها محسوب می
دست آمده، قیمت هر کیلوگرم ترکه است. طی اطالعات به

ریال است. اگر برای بافت  35000ارغوان مرغوب، برابر با 
گرم ترکه مصرف شود، هزینه مواد اولیه هر هر سبد، دو کیلو

مجموع هر ریال است که با دستمزد بافنده، در 70000سبد 
شود. طی آمارهای ریال فروخته می 150000سبد حدود 

عدد سبد  10میدانی، یک سبدباف ماهر روزانه پنج تا 
نفر بافنده  200ها، در منطقه حدود بافد. طبق بررسیمی

طور متوسط ر روزانه یک فرد ماهر بهماهر وجود دارد. اگ
شود. عدد سبد بافته می 1400هفت عدد سبد ببافد، جمعا 

هزار و  28روز کاری در نظر بگیریم، ماهانه  20اگر ماه را 
نتیجه، از صنعت شود. درهزار سبد بافته می 336ساالنه 

میلیون ریال در هکتار نصیب مردم  08/7سبدبافی سالی 
 (. 1دول شود )جمنطقه می

با توجه به مطالعات، میزان کل علوفه تولیدی عرصه جنگل 
که ییآنجاکیلوگرم در هکتار است. از 275دره برابر با ارغوان

برابر با هر کیلو  20/01/99قیمت فروش روز علوفه در تاریخ 
« میزان علوفه»ضرب نتیجه از حاصلریال است، در 20500

، ارزش اقتصادی کارکرد تولید علوفه به «قیمت فروش»در 
دست دالر به 134میلیون ریال یا  7/5هکتار در سال برابر 

 .دیآیم
 گذاری کارکرد حفاظت آبارزش -2

دهد. را نشان می آب باران رهیکارکرد ذخ، ارزش 2جدول 
بر پایه این جدول، کل حجم بارندگی ساالنه جنگل 

شود که مترمکعب در هکتار برآورد می 3133دره، ارغوان
 470سازی آب باران در هر هکتار، برابر میزان ذخیره

المللی سیون بینمترمکعب در سال است. به استناد کمی
(، ارزش Ministry of Power, 2014آبیاری و زهکشی )

ریال برآورد  100000اقتصادی هر مترمکعب آب برابر 
گذاری هزینه شده است. بنابراین، بر پایه روش ارزش

جایگزین، ارزش هر هکتار جنگل برای کارکرد ذخیره 
ر، ناپذیمیلیون ریال است. از میزان آب نفوذ 47آب، برابر 

عنوان آب مورد شود، درصدی هم بهدرصدی تبخیر می
نیاز درختان و گیاهان علفی کف جنگل، جذب پوشش 

صورت جریان سطحی در جنگل شود و بقیه بهگیاهی می
شود. طبق محاسبات، میزان تنظیم آب سطحی جاری می

 559دره، برابر )جاری( توسط هر هکتار از جنگل ارغوان
. بنابراین، بر پایه روش هزینه مترمکعب در سال است

دره برای جایگزین ارزش هر هکتار از جنگل ارغوان
میلیون  9/55کارکرد تنظیم آب جاری محاسبه و برابر با 

 ریال شد. 
توان از خیزی را مینقش جنگل در کاهش شرایط سیل

برداری غیراصولی، یا های ناشی از بهرهطریق میزان زیان
های مختلف و به دو شکل ه شکلتغییر کاربری اراضی ب

ها بعد از رخداد سیل، یا هزینه مهار و هزینه جبران زیان
کنترل سیالب برآورد کرد. با توجه به این موضوع و با 
استفاده از مطالعات، میزان سیالب ایجاد شده در این منطقه 

نظر شد. به قدری کم بود که از بررسی این اطالعات صرف
دی کارکرد حفاظت آب جنگل برآورد درنهایت ارزش اقتصا

 شد.
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 درهارغوانجنگل  آب ارزش ساالنه کارکردهای حفاظت -2جدول 

 توضيح برآورد ميزان متغيرها کارکرد
 ارزش

 )ميليون ریال در هکتار(

ذخ
ی

 ره
ب باران

آ
 

 

  3/313 (مترمیلی) بارندگی نیانگیم

47 

  3133 (هکتار مترمکعب در) کل بارندگی

 15 آب در خاک )درصد( یرینفوذپذ زانیم

 بعدبه کمک محاسبه آمار تشت تبخیر و 

 استخراج نفوذ

Eto=48/172e
0/0864T 

R= 9802/0  

n=12 

 شده رهیآب ذخ زانیم

 هکتار( )مترمکعب در

470 

 
15/0 *3133 

ب جاری
تنظیم آ

 

 میزان آب نفوذناپذیر

 )مترمکعب در هکتار(
2663 470-3133  

9/55 

1780 57 درصد تبخیر

3133
∗ 100 

100-(21+57+15) 7 استفاده پوشش گیاهی درصد آب مورد  

 21 درصد آب سطحی )جاری(

با توجه به مجموع رواناب و مساحت 

 کل حوضه
12396706

18878 ∗ 3133
∗ 100 

 میزان آب جاری 

 )مترمکعب در هکتار(
559 2663%*21 

 - دشوبرآورد میناچیز  - کنترل سیل

 کارکرد حفاظت آب یمجموع ارزش اقتصاد
 9/102 میلیون ریال در هکتار در سال

 3920 دالر در هکتار در سال
 : محاسبات پژوهشمأخذ

 

 گذاری کارکرد حفاظت خاک ارزش -3
ارزش »، 1380براساس طرح تعادل دام و مرتع مصوبه 

 3/2تقریباً برابر با « ریالی کنترل فرسایش خاک و رواناب

ارزش ریالی »نتیجه، با ضرب ارزش تولید علوفه است. در
در ارزش کارکرد تولید « کنترل فرسایش خاک و رواناب

این محاسبه شد، ارزش اقتصادی کارکرد ازعلوفه که پیش
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میلیون ریال یا  6/4خاک به هکتار در سال برابر حفاظت 
 آید.دست میدالر به 110

 زایي گذاری کارکرد خاکارزش -4
زایی، در محاسبات مربوط به ارزش اقتصادی کارکرد خاک

شده، متوسط زمان الزم برای برای تعیین میزان خاک تولید
 100صورت سال را به 100متر خاک یعنی تشکیل یک سانتی

درصد برای تبدیل به مناطق تحت پوشش جنگلی در نظر 
دیگر، به اندازه عبارت(. به et al.,Hoseini 2017گیرند )می

وسعت اراضی جنگل، حجم خاک به مترمکعب در سال تولید 
دست آمده از خاک منطقه و شود. با توجه به اطالعات بهمی

های مخصوو گونه ارغوان، متوسط وزن مخصوو خاک
متر مکعب است که اگر آن را گرم بر سانتی 9/1-7/1خاک، 

برای محاسبات  7/1از نوع سیلتی در نظر بگیریم، ترجیحاً 
 30بهینه است. از سوی دیگر، قیمت یک تن خاک در تاریخ 

هزار ریال است. اگر وزن  400، حدوداً برابر 1399فروردین 
مخصوو خاک در هکتار و در مبلغ آن ضرب شود، ارزش 

 16هزار ریال یا برابر  680زایی برابر دی کارکرد خاکاقتصا
 شود.دالر در هکتار در سال می

گذاری کارکرد تنظيم گاز )جذب کربن و ارزش -5
 عرضه اکسيژن(

 

 درهارزش ساالنه کارکرد تنظيم گاز جنگل ارغوان -3جدول 

 ارزش )دالر( ميزان متغيرها کارکرد

 2COجذب 

 

 86/2 72 (Mahdavi & Mirzaei, 2018))کیلوگرم(  اکسیدکربنمیزان جذب دی

 15/25 (MarketInsider, 2019)اکسیدکربن )دالر( ارزش دی

 تولید اکسیژن

 

 2500 50000 (Asgary, 2013)میزان تولید اکسیژن )کیلوگرم( 

 20 (Asgary, 2013)ارزش صنعتی و پزشکی اکسیژن )دالر( 

 3/1 در هکتار در سال الیر اردیلیم کلارزش 

 50072 دالر در هکتار در سال

 : محاسبات پژوهش مأخذ            

 

 

شده روی گونه ارغوان، میزان براساس مطالعات انجام
 روزبر مبنای آمار  2Coدر هکتار، قیمت  2Coجذب 

ای اکسیدکربن برابر ارزش سایهقیمت دی و 28/01/1399
برآورد شد. همچنین برای تعیین ارزش تولید اکسیژن، 

که در هر هکتار جنگل، میزان  FAOبراساس گفته سازمان 
 ،(Asgary, 2013)شود تن در هکتار اکسیژن تولید می 5/2

 -هزینه جایگزین قیمت اکسیژن برابر هزینه تولید صنعتی
 (.3آید )جدول میدست پزشکی آن به

 
زیستي اراضي مرتعي، گذاری خدمات محيطارزش -6

  زراعي و باغي
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ي اراضي مرتعي، ستزیطيمحبرآورد ارزش خدمات  -4جدول 

 زراعي و باغي

 گذاری )دالر(ارزش مساحت )هکتار( اراضي

 18991961 8/4558 مرتع

 807939 13/145 هازراعی و باغ

 19799900 ارزش کل )به هکتار در سال(
  : محاسبات پژوهشمأخذ          

 

Costanza ( برای ارزش2014و همکاران ) گذاری
ی، مبالغی را پیشنهاد دادند که و باغ یزراع ،یمرتع یاراض

ها دالر و برای اراضی زراعی و باغ 4166برای مرتع برابر 
اساس با ضرب این مبلغ در دالر است. براین 5567برابر 

گذاری خدمات آنها محاسبه اراضی، ارزشگستره این 
 (.4شود )جدول می

 
گذاری کارکرد تفریحي و حفاظتي اکوسيستم ارزش -7

 درهجنگلي ارغوان

های میدانی و مصاحبه با مسئول یگان از مجموع پرسش
حفاظت منطقه جنگلی ارغوان، دامنه تعداد بازدیدکنندگان از 

برآورد شده است که نفر در روز  2000نفر تا  20منطقه، از 
دار با توجه به روز، فصل، شرایط جوی، سرسبزی و گل

ها، این تعداد متغیر است. با در نظر گرفتن بودن ارغوان
شود که ساالنه شده میدانی، برآورد میهای برداشتداده

کنند. اما آنچه که در نفر از این جنگل بازدید می 48000
پول خرج شده توسط  این بحث برای ما اهمیت دارد میزان

گردها، یا میزان تمایل به پرداخت برای استفاده از طبیعت
 مکان تفریحی است.

 



 

  آمار توصيفي پارامترها و متغيرهای موجود  -5جدول 

 کمينه بيشينه مُد ميانه ميانگين واریانس  توضيحات متغير

 61/0 26/3 25/3 00/3 5 38/1 گذاری جنگل در مقیاس نسبیپارامترهای ارزش فرهنگی
 36/8 44/18 00/18 00/18 00/27 00/8 ای از خیلی کم تا خیلی زیاد()سنجش در طیف لیکرت پنج گزینه توریستی

 77/10 34/17 00/17 00/17 00/25 00/5  ایتوسعه

 52/11 07/21 00/22 00/25 00/25 00/9  زیستیمحیط

 73/40 32/60 87/59 00/59 25/76 25/37 های ذکرشدهترکیب کلیه گویه گذاری جنگلارزش

 9/214 5/38 00/35 00/28 00/81 00/18 صورت پاسخ بازمقیاس نسبی: به سن

 245/0 57/1 00/2 00/2 00/2 00/1 (2)( و زن 1مقیاس اسمی: دوتایی مرد ) جنسیت

 08/1 26/3 00/3 a00/3 00/6 00/2 صورت پاسخ بازمقیاس نسبی: به اندازه خانواده

 22/0 28/1 00/1 00/1 00/3 00/1 (2(، روستا )1صورت پاسخ باز، شهر )مقیاس نسبی: به محل اقامت

 تحصیالت
(، 5(، کاردانی )4(، دیپلم )3(، زیردیپلم )2(، نهضت )1سواد )ای )بیسطح تحصیالت در مقیاس رتبه

 ((8( و دکترا و باالتر )7(، کارشناسی ارشد )6کارشناسی )
98/1 42/4 00/4 00/4 00/8 00/1 

 درآمد
(، بین 4) 70-50(، بین3) 30-50(، بین 2) 30-10(، بین 1میلیون ریال ) 10ای )زیر مقیاس رتبه

 ((6) 90و باالی  (5) 70-90
67/0 95/2 00/3 00/3 00/5 00/2 

 211/070/1 00/2 00/2 00/2 00/1 (2متأهل )( و 1مجرد ) تأهل

 هزینه ماهانه
(، بین 4) 70-50(، بین 3) 30-50(، بین 2) 30-10(، بین 1میلیون ریال ) 10ای )زیر مقیاس رتبه

 ((6) 90و باالی  (5) 70-90
57/0 54/2 00/3 00/2 00/4 00/1 

 شغل اصلی
دار (، خانه7(، بازنشسته )6(، دامدار )5زارع )(، 4(، محصل )3(، آزاد )2(، دولتی )1بخش خصوصی )

 (10( و سایر )9(، بیکار )8)
15/7 10/4 00/3 00/3 00/10 00/1 

 18622714220 20000 00/00 50000 00/00 صورت پاسخ بازبه تمایل به پرداخت )ریال(

: محاسبات پژوهشمأخذ
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های های حاصل از نتایج توصیفی، شاخصبراساس یافته
شود که آماری و متغیرهای کمی بازدیدکنندگان، مالحظه می

درصد متأهل بودند  70دهندگان مرد و درصد از پاسخ 42
دست آمد، سال به 38(. اگرچه میانگین سنی افراد 5)جدول 

درصد( در رده سنی  36ولی بیشترین درصد بازدیدکنندگان )
دهنده مناسب بودن محیط جنگل سال بودند که نشان 18-30

سال است. مدرک تحصیلی متوسط برای قشر جوان تا میان
بازدیدکنندگان دیپلم است. همچنین متوسط سطح درآمد حدود 

میلیون ریال )صفر  10میلیون ریال بود که درآمد زیر  50-30
 میلیون 50-30درصد(،  33میلیون ریال ) 30-10درصد(، 

 90-70درصد(،  22میلیون ریال ) 70-50درصد(،  42ریال )
میلیون ریال )صفر درصد(  90درصد(، باالی  3میلیون ریال )

 40بود. وضعیت شغلی بازدیدکنندگان عبارت است از آزاد )
 7درصد(، بخش خصوصی ) 22درصد(، کارمند بخش دولتی )

 1درصد(، زارع ) 2درصد(، محصل ) 14درصد(، بازنشسته )
 9درصد( و سایر ) 3دار )درصد(، خانه 2درصد(، دامدار )

مندی قشرهای مختلف درصد( که این آمار حکایت از عالقه
 جامعه به این جنگل دارد. 

 ارزیابي ميزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان -7-1
نامه، به تمایل پرداخت بخش اصلی سؤاالت در پرسش

(WTPاختصاو داده شد که چهار قیمت )  1000پیشنهادی 
تومان  5000تومان و در آخر  3000تومان،  2000تومان، 

دست آمدند. آزمون بهنمونه پیش 30ارائه گردید. این مبالغ از 
 ارائه شده است. 6وضعیت پاسخگویی در جدول 

 

 درهجنگل ارغوانگذاری تفریحي وضعيت پاسخگویي به مبالغ پيشنهادی برای ارزش -6جدول 

 پيشنهاد چهارم پيشنهاد سوم پيشنهاد دوم پيشنهاد اول مبلغ پيشنهادی وضعيت

 پذیرش مبلغ پیشنهادی
 66 77 86 89 تعداد

 39 45 50 52 درصد

 عدم پذیرش
 11 9 3 82 تعداد

 6 5 2 48 درصد

 جمع
 77 86 89 171 تعداد

 45 50 52 100 درصد

 : محاسبات پژوهش مأخذ                  

 

نفر بازدیدکننده از جنگل  171نتایج نشان داد در میان 
درصد بازدیدکنندگان، به پرداخت مبلغ  52تا  50دره، ارغوان

تومان برای ورودی یا حفاظت از  2000تا  1000ماهیانه 
تومان نسبت به  2000منطقه تمایل دارند و در پذیرش مبلغ 

نفر مخالفت کردند. این  89درصد از  2تومان، تنها  1000
محاسبات نشان داد این امکان وجود دارد که افرادی که مبلغ 
پیشنهادی اول را پذیرفتند، مبلغ پیشنهادی بعدی را نیز بپذیرند 

شود که دیگر بعد از و این مبالغ پیشنهادی تا حدی افزوده می

 آن پذیرشی نباشد. 
 گذاری مشروطس ارزشارزیابي براسا -7-2

 Forwardرابطه برآورد مدل رگرسیونی براساس 

conditional دره برای تخمین ارزش تفریحی جنگل ارغوان
استفاده شد. نتایج برآورد متغیرهای توضیحی، سطوح 

داری آنها و تأثیرگذاری این متغیرها بر متغیر وابسته در معنی
 بیان شده است. 7جدول 
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 مقادیر پارامترهای آماری متغيرهای مدل الجيت -7جدول 

 tدرجه خطای آماره  tآماره  انحراف معيار ضریب متغيرهای مستقل

 009/0 924/6 013/0 033/0 سن

 000/0 157/12 138/0 483/0 آموزش

 001/0 971/11 960/0 -321/3 عرش از مبدأ

R^2 058/0    

 001/0   886/1 دوربین واتسون
 : محاسبات پژوهش مأخذ                        

دهد، با اطمینان ، متغیر سن نشان می7با توجه به جدول 
درصد، با افزایش سن احتمال پذیرش تمایل به پرداخت  95

واحد افزایش پیدا کند، متغیر  1شود و نیز اگر متغیر، بیشتر می
یابد. عالمت مثبت آموزش واحد افزایش می 033/0وابسته 

، احتمال دهنده آن است که با افزایش سطح تحصیالتنشان
شود و این احتمال با پذیرش تمایل به پرداخت بیشتر می

که آنجایییابد. ازواحد افزایش می 483/0واحد،  1افزایش 
شود، در همیشه ضریب تعیین بین صفر تا صد در نظر گرفته می

دست آمده است که درصد به 5/8این مطالعه ضریب تعیین 
زش مطلوب نیست. ولی طور قطعی بیان کرد که براتوان بهنمی

قرار  5/2تا  5/1چون آماره دوربین واتسون در دامنه مطلوب 
دارد، مقبول است. درنهایت پس از محاسبه عرش از مبدأ 

بعد از تخمین پارامترهای  WTPشده، مقدار انتظاری تعدیل
گیری وسیله انتگرالقسمتی به WTPمدل با استفاده از متوسط 

صورت زیر یشنهاد بیشینه بهعددی در محدوده صفر تا پ
 (.-71533/18شده آلفا )مقدار محاسبه محاسبه شد

𝐸(𝑊𝑇𝑃) = ∑ = 1𝑝𝑖𝑤𝑡𝑝𝑖 

𝑛

𝑖

 

 

∫ (
1

𝑒𝑥𝑝{(𝛼+𝛽𝐴)}
) 𝑑 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟

5000

0

 

 

[
5000

1
−

1

1∗0.034002
ln(𝑒−18.715 ∗ 𝑒−18.715∗0.034002∗5000  + 1)] − [

0

1
−

1

1∗0.034002
ln( 𝑒−18.715 ∗

 𝑒0.034002∗0 + 1)  
 

𝐸(𝑊𝑇𝑃) = ∫
1

1+𝑒−(−18.715+0.034𝐴) 𝑑𝐴
5000

0
= 46526   

 

 گذاری مشروطدره از روش ارزشارزش ساالنه تفریحي جنگل ارغوان -8جدول 

 ارزش تفریحي کل جنگل )ميليارد ریال( تعداد بازدیدکنندگان )نفر( تمایل به پرداخت )ریال(
 ارزش تفریحي در هر هکتار

 )دالر( ریال()ميليون 

465260 48000 3/22 1/3 74 
 : محاسبات پژوهش مأخذ 
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 ها برای هریک از نواحي مبدأ بازدیدکنندگاننامهدست آمده از پرسشفراواني متغيرهای به -9جدول 

 ناحيه

 

جمعيت 

 ناحيه )نفر(

(1) 

تعداد 

بازدیدکنندگان 

 )نفر(

تعداد 

بازدید 

نسبت به 

10000 

 (2نفر )

متوسط تعداد 

 بازدید

(1/2) 

متوسط 

هزینه سفر 

(TC )

 تومان

متوسط درآمد 

( Iماهانه )

 تومان

 

متوسط 

سطح 

سواد 

(E) 

متوسط 

( Aسن )

 سال

متوسط 

 مسافت

 کيلومتر

متوسط 

تمایل 

به 

 پرداخت

 

1 6638668 159 9298 0014005821/0 340578 383664780 4 39 100 21761 

2 2071718 1 58 0000279960/0 846154 20000000 6 42 299 50000 

3 2513844 1 58 0000230722/0 1346154 20000000 4 35 498 50000 

4 18304779 8 468 0000255670/0 4189904 52500000 5 33 697 28751 

5 17645214 2 117 0000066306/0 811538 50000000 4 35 897 25000 

6 18721098 0 0 0 0 0 0 0 1095 0 

7 5068434 0 0 0 0 0 0 0 1294 0 

  : محاسبات پژوهشمأخذ

 

 ایارزیابی هزینه سفر منطقه -7-3
ها نشان داد، بین تعداد نامهدست آمده از پرسشاطالعات به

گیری شده، روابط مختلفی بازدیدها و سایر متغیرهای اندازه
مراحل الف، ب، پ، ت در جدول برقرار است. نتایج حاصل از 

 آمده است. 9
 

براساس متغیر وابسته  9نظر در جدول  اطالعات مورد
کنندگان در هر ده هزار نفر بازدیدکننده )نسبت تعداد مراجعه

بر جمعیت ناحیه مبدأ( و متغیرهای مستقل )متوسط هزینه 
اقتصادی )سن، تحصیالت و  -سفر و سه متغیر اجتماعی

ماهانه(، نسبت به منطقه تفرجگاهی )جنگل درآمد 
دره( برای استفاده در مدل تابع تقاضای گردشگری ارغوان

 محاسبه شده است.

 نتایج حاصل از همبستگي پيرسون بين متغيرها -10جدول 

 Sig ضریب همبستگي متغيرها

 514/0 -392/0 درآمد ماهانه و تمایل به پرداخت

 991/0 007/0 سن و تمایل به پرداخت

 584/0 333/0 هزینه سفر و تمایل به پرداخت

 054/0 -872/0 تعداد بازدیدکنندگان و تمایل به پرداخت

 026/0 922/0* هزینه سفر و بعد مسافت
 : محاسبات پژوهش مأخذ                              

 

، رابطه رهایمتغ نیب رسونیپ یحاصل از همبستگ جینتاطبق 
ای منفی بین تعداد بازدیدکنندگان و تمایل به پرداخت، رابطه

(. یعنی با افزایش تعداد 10معناداری است )جدول 
یابد. همچنین بازدیدکنندگان، تمایل به پرداخت نیز کاهش می
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طور مشخص است که با افزایش بعد مسافت، هزینه سفر به
غیرها روابط یابد. ولی بین سایر متمعناداری افزایش می
 معناداری وجود ندارد.

برای تهیه مدل تابع تقاضای گردشگری، از روش رگرسیون 

حداقل مربعات استفاده شد. در این مدل، نسبت تعداد 
کنندگان در هر ده هزار نفر بازدیدکننده بر جمعیت مراجعه

عنوان متغیر وابسته در نظر ناحیه مبدأ مربوط به بازدیدکننده به
 است.گرفته شده 

 
V

N
= F(TC. Education. Incom. Age) 

 
V

N 
= exp ( C +  𝛽1TC + 𝛽2 Education + 𝛽3 Incom − 𝛽4 Age) 

 
 -در ادامه، متوسط هزینه سفر و سه متغیر اجتماعی

عنوان متغیرهای اقتصادی )سن، تحصیالت و درآمد ماهانه( به
مستقل تعیین شدند. با این حساب، رابطه رگرسیونی این تابع 

گیری با براساس اطالعات محاسبه شده از طریق رگرسیون
 صورت رابطه زیر محاسبه شد.به Eviewsافزار نرم

 

VR = exp(−2.189179 − 0.000000752TC − 0.660094Education + 0.000000193Incom
+ 0.323513Age) 

 
، نسبت تعداد بازدیدکنندگان بر جمعیت VRکه طوریبه

سن  Ageتحصیالت،  Educationهزینه سفر،  TCناحیه مبدأ، 
دست آوردن تابع برای به درآمد ماهیانه است. Incomeو 

اقتصادی  -تقاضا با قراردادن مقدار متوسط سه متغیر اجتماعی
صورت رابطه زیر ارائه شد. شده بهدر رابطه باال، مدل ساده

های فرضی مشخص شده را برای ترسیم منحنی تقاضا، ورودی
قادیر به متوسط هزینه دسترسی، افزوده و با قرار دادن این م

ها برای جدید در رابطه زیر، نسبت جدید تعداد بازدیدکننده
های جدید محاسبه و با استفاده از این دو متغیر، تابع هزینه

کننده این تقاضای تفرجگاهی جنگل ترسیم شد. منحنی بیان
های جانبی افزایش یابد، اصل مهم است که هرگاه هزینه

کاهش یابد و درنهایت شود تعداد بازدیدکنندگان بینی میپیش
رسد که تمایل به استفاده از تفرجگاه از بین ای میبه نقطه

 رود.می
 

VR = exp(9.349608 − 0.000000752TC) 

 
ارزش اقتصادی تفرجگاه با استفاده از تابع تقاضا، رسم 

نهایت، با محاسبه سطح زیر منحنی تقاضای تفرجگاه و در
دره، براساس نمنحنی تقاضای گردشگری منطقه جنگل ارغوا

بنابراین، ارزش تفرجی روزانه و ساالنه محاسبه شد.  3شکل 
هزار ریال  50/108ترتیب برابر دره بهتفرجگاه جنگلی ارغوان

توان گفت میلیون ریال محاسبه شد، به عبارتی می 60/39و 
 دالر است. 943و  3برابر با 

 درهارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی ارغوان -8
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 درهمنحني تقاضای تفرجگاهي جنگل ارغوان -3شکل 

 درهبرآورد ارزش کل اقتصادی هر یک از کاالها و خدمات اکوسيستمي جنگل ارغوان -11جدول 

 درهارزش کاالها و خدمات اکوسيستم جنگل ارغوان
 سهم کارکرد کارکردها خدمات

 در هکتار
 )دالر(ارزش هر هکتار 

 ارزش کل جنگل
 )ميليارد ریال(

 ارزش هر هکتار
 )ميليون ریال(

00563/0 1790 5/334 
 

 ذخیره آب باران 47

 تنظیم آب جاری 9/55 8/397 2129 00670/0 حفاظت آب

 کنترل سیل - - - -

 مجموع 9/102 3/732 3920 01233/0

 حفاظت خاک حفاظت خاک 6/4 7/32 110 00055/0

 عرضه اکسیژن 7/1312 8/9341 50000 15730/0

 ترسیب کربن 9/1 5/13 72 00023/0 تنظیم گاز

 مجموع 6/1314 3/9355 50072 15753/0

 زاییخاک زاییخاک 68/0 8/4 16 00008/0

 های چوبیفراورده 08/7 4/50 169 00085/0
 تولیدی

 علوفه 7/5 6/40 134 00068/0

 مرتعی 4/797662 5/5676564 18991961 58873/95
 اراضی

 هازراعی و باغ 4/33933 241487 807939 06645/4

 حفاظتی حفاظتی 1/3 3/22 74 00038/0

 تفریحی تفریحی 3/21 6/151 507 00256/0

 مجموع ارزش اقتصادی 834473 5938529 19908893 100
 : محاسبات پژوهش مأخذ
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ارزش اقتصادی کل اکوسیستم  با بررسی نتایج برآورد
دره به تفکیک هر یک از کارکردها، جنگلی جنگل ارغوان

گذاری مراتع، بیشترین درصد ارزش مشخص شد که ارزش
اقتصادی کل را در بین سایر کارکردها به خود اختصاو داده 

زایی با (. در مقابل، کارکرد خاک11درصد، جدول  96است )
ا به خود اختصاو داده درصد کمترین درصد ر 00008/0

است. بنابر نتایج حاصل، ارزش کل اکوسیستم جنگلی 
 1399میلیارد ریال در سال  5938529دره برابر با ارغوان

 برآورد شد.
نامه، معلوم در پایان، با توجه به سؤال باز انتهای پرسش

دلیل کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی و شد بیشتر افراد به
محیط ناراضی هستند. حتی تعداد زیادی از  شرایط بد جاده از

درصد( در صورت برطرف شدن مشکالت، حاضر  55افراد )
 دالر( از این جنگل هستند. 2/303به بازدید دو برابر )

 

 بحث 
یکی از مباحث خاصی که این روزها بسیار حائز اهمیت 

زیستی و نگاهی سیستماتیک به است، توجه به مسائل محیط
یابی علل است که محوریت آن بر مبنای ریشه پیرامون اطراف

رو، خطاهای انسانی، اینبروز بالیای طبیعی و انسانی است. از
کند. گاهی نه تنها به طبیعت، بلکه به خود انسان هم رحم نمی

اکوسیستم جنگل با رویکرد ارزشی مستقیم و غیرمستقیم، 
 دهد که اگر کاالها وکارکردهای ارزشمندی را ارائه می

های غیراصولی برداریخدمات آن نادیده گرفته شود، بهره
موجب تخریب و تغییرکاربری آن خواهد شد. این پژوهش با 
برآورد ارزش پولی کاالها و خدمات اکوسیستم جنگل، زمینه 

برداری و حفاظت از منابع طبیعی فراهم را برای مدیریت، بهره
ار قدرتمندی کند. همچنین با برآورد ارزش اقتصادی، ابزمی

 شود.گیری مهیا میسازی و تصمیمبرای تصمیم
خشک کره دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمهایران به

آبی سالی و کمفرسا، خشکزمین، همیشه با گرمای طاقت

توجهی به رو بوده است. در این میان، کمبود آب و بیروبه
. های زیادی کرده استحفظ آن، جامعه را درگیر چالش

ترین خدمات شدهرو، یکی از بارزترین و شناختهایناز
های طبیعی، عرضه آب به همراه خدمت تنظیمی آن است نظام

های آبی منطقه باشد. در این تواند شاهدی بر تداوم رژیمکه می
بررسی مشخص شد، ارزش اقتصادی ساالنه حفاظت آب در 

و  Hoseiniدره، کمتر از محاسبات هر هکتار از جنگل ارغوان
( در منطقه جنگلی کیاسر است. با این 2017همکاران )

 -بر تفاوت خود اکوسیستم از هیرکانی به ایرانیاوصاف، عالوه
تورانی، یکی از دالیل اصلی که باعث این تفاوت چشمگیر در 
برآورد بین دو منطقه شده، مربوط به روش محاسبه، یا مبلغی 

گرفته شده است. زیرا  است که برای هزینه جایگزین در نظر
بسیار متفاوت است. اما  1399با سال  1396مبالغ در سال 

دره، کارکرد سیل نکته مهم اینجاست که در جنگل ارغوان
گذاری نشده، به همین دلیل از ارزش بسیار ناچیز بوده و ارزش

 حفاظت منطقه کاسته شده است.
 و خاک و نگهداری یکی دیگر از کارکردهای جنگل، حفظ 

 است. زیرا خاک تشدید فرسایش و رخداد از جلوگیری

های زیستی انسان است که بستر استقرار برای فعالیت مهمترین
در حال حاضر هیچ جانشینی برای آن وجود ندارد. خاک، 

دیگر بستر تولید است، عبارتبستر رشد گیاهان و به
ی  که در نبود خاک، یا بر اثر تخریب آن، رفاه و سالمتطوریبه

انسان تهدید و حتی کشاورزی نابود خواهد شد. به همین دلیل 
های حفاظت خاک برای جلوگیری از فرسایش برآورد هزینه

های اخیر بسیار مورد خاک، از موضوعاتی است که در سال
زیست، کارشناسان منابع طبیعی و توجه اقتصاددانان محیط

تایج حاصل از ریزان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. نبرنامه
دره در محاسبه کارکرد حفاظت خاک برای جنگل ارغوان

در  (2018و همکاران ) Bostanمقایسه با محاسبات 
اکوسیستم مرتعی شهرستان بابل حکایت از این دارد که هزینه 

دره بیشتر بوده است. در حفاظت خاک برای جنگل ارغوان
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 و nHussaiهای های این پژوهش با بررسیتفاوت یافته
Badola (2008،) بر تفاوت نوع اکوسیستم و توان عالوهمی

مساحت منطقه، به شیوه محاسبه بر مبنای هزینه جایگزین در 
مقایسه با ضریب کنترل فرسایش، میزان علوفه و قیمت بازاری 
اشاره کرد. اما برای جنگل منطقه موسی شهرستان بابل در 

اسبه هزینه ساخت دره، بر مبنای محمقایسه با جنگل ارغوان
عنوان هزینه فرصت، حفظ حاصلخیزی، کاهش عدم سد به

 والی است.های کشاورزی و کاهش انتقال گلاستفاده از زمین
های جنگلی از مزایای تنظیم اقلیم برخوردار اکوسیستم 

صورت ها، کربن را در خاک، یا بههستند. برای نمون جنگل
ز این باشد ممکن است به کنند. اگر غیر اتوده ذخیره میزیست
در جو آزاد شود که این به نوبه خود بسیار  2COشکل 

سازی کربن، یک سرویس خطرناک است. به همین علت ذخیره
بر جلوگیری از ارزش در اکوسیستم است، زیرا عالوهبا

مشکالت تنفسی با کاهش کربن جوی، شدت تغییرات 
تواند ، می2Oیابد. کارکرد تولید هوایی آینده کاهش میوآب

 هوا داشتن نگهپذیری و پاکیزه در زیستبیشترین سهم را 
ارزش ساالنه هر هکتار از  ،قیتحق نیا جی. بنابر نتاباشد داشته
، برآورد بسیار بیشتری درهجنگل ارغوان یجنگل ستمیاکوس

Kamalataei (2017 )و  Amirnezhad یهایبررسنسبت به 
دارد، از سوی دیگر، برآورد بسیار  بمو یجنگلمنطقه  یبرا

( در 2016و همکاران ) Jerathنسبت به مطالعات کمتری 
جنگل حرا منطقه فلوریدای جنوبی ایاالت متحده آمریکا، 

( برای 2014و همکاران ) Kauffmanهای همچنین بررسی
های کائیه دارد. از تجربیات و مقایسهکره سیانگاه زیستذخیره

انجام شده مشخص شد که علت این تفاوت و ناهمگونی 
مربوط به عواملی مانند تفاوت اکوسیستمی، گستردگی  تواندمی

اقتصادی  -های اجتماعیمنطقه جنگلی و از همه مهمتر ویژگی
 مناطق باشد. 

 تواننمی که است تنگاتنگ قدری به درختان و خاک پیوند

 یریلوگبا ج هاجنگل .کرد بررسی دیگری ثیرأت بدون را یکی

و  حفظ ییتوانا ،یآلودگ و خاک شیفرسا رسوب، از
وافر،  تیظرف یدارا جنگل، خاک. ندخاک را دار رورکردنبا
 میاست و به تنظ xenic مانند یمختلف باتیترک لیو تبد لتریف

EC، میتنظ آب، تیفیک توده،ستیز دیتول ،یمغذ مواد چرخه 
 مهم عناصر از لیدل نیهم به کند،یم کمک یافشانگرده و اقلیم

 پوشش تراکم بر یمیمستق ریثأکه ت رودیشمار مبه جنگل
 اریمنظر بس نیاز ا ییزاو محاسبه کارکرد خاک دارد یاهیگ

از دره جنگل ارغوان ییزاخاک زانیمبرآورد مهم است. 
خاک کارکرددر زمینه  Abasi (2010) و Yazdaniهای یافته

 نیبوده است که ا شتریشهرستان نوشهر ب در رودیخ جنگل ییزا
 دارد.شده منطقه دیمتفاوت خاک تول زانیمتورم و از  حکایت

از  ایشان برآورد روش توان دریکی دیگر از علل تفاوت را می
شاخص  کیعنوان به یزهکش ستمیس نهیمحاسبه هز قیطر
خاک زانیم محاسبه در تینهادر دانست.فرصت  نهیهز نهیکم
 مهم است. اریمطالعه بس مساحت منطقه مورد ،ییزا

اشتباه با ت چوبی و غیرچوبی )که بهلحاظ تولیداجنگل از 
پیش مورد ازشود(، بیشعنوان محصوالت فرعی از آنها یاد می

که دیده شده در بسیاری از کشورهای در طوریتوجه است، به
جمله چوب بیشتر برای حال توسعه، محصوالت جنگل از

تأمین معیشت خانوار است، نه برای تجارت و بخش بسیار 
شود. اکنون که شاهد نابودی وارد بازار نمیمهمی از آن حتی 

سوزی و رو به فزونی جنگل، بنابر دالیلی مانند آتش
رویه هستیم، همین موضوع موجب شده که برداری بیبهره

ها با محدودیت شدید و با نظارتی برداشت چوب از جنگل
حال، میزان کارکرد تولید چوب جنگل هرتر انجام شود. بهدقیق

در  Mansory (2019) و Badehdianه از محاسبات درارغوان
آباد کمتر و برای آنها برابر با جنگل صنوبر شهرستان خرم

میلیون ریال است. این تفاوت ناشی از آن است که  54/1
هکتاری با  14کارکرد تولیدی جنگل صنوبر در یک منطقه 

دره در گذاری بازار برآورد شد ولی جنگل ارغوانروش قیمت
برداشت هکتاری و با محدودیت  5/7116ای با مساحت منطقه
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گذاری بازار محاسبه شده و طبق برآورد دستمزد بافنده و قیمت
 است.

یکی از مهمترین عوامل دخیل در حفاظت خاک دخیل، 
بر کارکرد خوراکی پوشش گیاهی است که ممکن است عالوه

)علوفه(، کارکرد حفاظتی بسیار چشمگیری داشته باشد. 
دره با ای( جنگل ارغوانمقایسه کارکرد تولیدی )علوفه

( در منطقه نورود 2013و همکاران ) Rastegarمحاسبات 
استان مازندران، بیانگر فراوانی این ارزش در جنگل 

دره است. شاید دلیل این تفاوت این باشد که آنها برای ارغوان
محاسبه از سه سناریو استفاده کردند که شامل استفاده از روش 

گزین و ارزش کل گذاری غیرمستقیم هزینه جایدوبل، ارزش
( است که تنها در یک سناریو TDNمواد غذایی قابل هضم )

مشترک وجود دارد. از سویی، علوفه در منطقه نورود 
درصد ارزش کل اکوسیستم مرتعی است،  25دربرگیرنده 

درصد است. این  96دره حدود که در جنگل ارغوانحالیدر
علل اختالف  تواند از مهمترینمورد به همراه سایر عوامل می

 در محاسبه باشد.
ها بسیار حائز اهمیت اراضی زراعی و مراتع همانند جنگل

دهی، کیفیت خیزی، تنظیم جریان آبهستند و در کنترل سیل
سازی و عناصر غذایی نقش دارند. آب، فرسایش خاک، خاک

 به منابع طبیعی، برای رسیدن به این کیفیت، نیاز دیدگاه از

نیازمند  آنها به دستیابی یی است کههامعیارها و شاخص
است.  عوامل و متغیرها بسیاری از مستمر گیری و پایشاندازه

معدود کشورهایی دست به ارزیابی در این زمینه زدند تا بتوانند 
گذاری کنند. گذاری اقتصادی را در تمام کارکردها بنیانارزش

ی را های این پژوهش، تخمین بسیار بیشترحال، یافتههربه
( در هند برای 2019) Anithaو  Somanنسبت به مطالعات 

و  pulido-Laraهای اراضی زراعی و مرتعی یا پژوهش
های ( برای خدمات محصوالت زراعی جنگل2018همکاران )

دهد. دلیل این تفاوت ممکن است آن باشد مکزیک نشان می
گذاری آنها براساس از بین رفتن مواد مغذی و کود که ارزش

دره، براساس ها در جنگل ارغوانگیریبوده است ولی تصمیم
( و بر مبنای آخرین 2014و همکاران ) Costanzaمحاسبات 

 های ناشی از آن انجام شد.تغییرات اراضی و خسارت
هوای بسیار متنوع ایران، زمینه استفاده از اکوتوریسم وآب

حلی عنوان ابزاری برای حمایت از حفاظت و توسعه مرا به
کند. برای تحقق این قابلیت و پیشبرد اهداف فراهم می

اجتماعی، باید مدیریت کالن اکوتوریسم تجربه شود  -حفاظتی
(2014et al., Kolahi در این زمینه، ارزش .) گذاری اقتصادی

زیستی برای یک رویکرد مهم برای حمایت از حفاظت تنوع 
نگاه عمیق  پیشرفت اکوسیستم است. این پیشرفت مستلزم یک

زیستی و تغییر در کیفیت جنگل  و یک برآورد دقیق از تنوع
منطقه  یارزش حفاظت است. بر پایه محاسبات انجام شده،

 (2017و همکاران ) Mahdaviمحاسبات از  درهجنگل ارغوان
کمتر است. این  المیارغوان استان ا یگاه جنگلرهیذخ یبرا

، 10000، 5000دی )تفاوت ممکن است ناشی از مبالغ پیشنها
( باشد که خود 225ها )نامهریال( و تعداد پرسش 15000

شده و ضریب بتا و آلفا منجر به تفاوت در عرش از مبدأ تعدیل
نهایت خود دلیلی بر تفاوت در محاسبات خواهد شود و درمی

 بود.
کارگیری روش هزینه سفر در کشورهای در حال توسعه به

شده بدین منظور زمان و پول صرف بسیار مورد استقبال است،
توسط یک بازدیدکننده برای سفر به یک تفرجگاه محاسبه 

شود. در واقعیت این روش برای برآورد ارزش کاربردی می
یک تفرجگاه و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش تفرجی 

رود. آنچه که از یک کار میمانند کیفیت و امکانات تفرجگاه به
رود، نه تنها به کیفیت و هزینه تفرجگاه میتفرجگاه انتظار 

های دیگر نیز وابسته است. مدنظر، بلکه به وضعیت تفرجگاه
هایی های توسعه با تعارشدلیل اجرای طرحها بهگاهی مکان

تواند به حل ها میگذاری این مکانشوند که ارزشرو میروبه
ش حال، بررسی ارزهرها کمک کند. بهاین مجموعه تعارش

دره در مقایسه با مطالعات هزینه سفر برای جنگل ارغوان
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Solikin ( در مطالعه هزینه سفر برای پارک 2019و همکاران )
ملی پاهانگ در مالزی، ارزش تفریحی کمتری را نشان داد. این 
تفاوت ممکن است با مساحت وسیع و تعداد بازدیدکنندگان 

 زی مرتبط باشد.ویژه خارجی پارک ملی پاهانگ مالزیاد و به
نتایج این پژوهش نشان داد، استفاده از واژه اقتصاد در 

تواند زمینه را برای یک همکاری گذاری جنگل میارزش
هایی مانند منابع طبیعی، اقتصاد، کشاورزی، جمعی در رشته

ریاضی، جغرافیا، هیدرولوژی و علوم گیاهی فراهم کند تا در 
های درست گرفته شود. مهای طبیعی، تصمیمدیریت اکوسیستم

تحلیل دقیق عملکردهای ودر کل نوآوری این مطالعه، تجزیه
ای سازنده بین مختلف جنگل، برای رسیدن به رابطه

برداران و مسئوالن است که به هر طریقی در حفظ، یا بهره
ها همچنین گذارینابودی جنگل سهیم هستند. دلیل این ارزش

های مثبتی را برای افزایش این است که بتوانیم پیشنهاد
وری از جنگل پیدا کنیم. همچنین در واقعیت، بررسی بهره

ها و مراتع و نیز تعیین کاالها و خدمات کارکردهای جنگل
تواند به اثبات و درک اکوسیستمی متنوع و مختلف آنها، می

ها کمک کند. های طبیعی برای انساناهمیت زیستی اکوسیستم
یک تفکر سیستمی برای مدیریت یکپارچه  به این طریق، زمینه

 خورد. اکولوژیکی رقم می –های اجتماعیسیستم
گذاری کاالها و خدمات اکوسیستمی در پایان اینکه ارزش

برداری پایدار را در جهت ها و مراتع، زمینه یک بهرهجنگل
دره، در اقلیم کند. اگرچه جنگل ارغوانحفاظت پایدار میسر می

های ک مستقر است و در مقایسه با جنگلخشخشک و نیمه
هیرکانی از پوشش گیاهی و تراکم و تنوع بسیار کمتری 

گذاری اقتصادی انجام برخوردار است، ولی طبق نتایج ارزش
شده، این جنگل زمینه حیات و پایداری زیستی جوامع ساکن 

بدیلی های بسیار بیاطراف خودش را مهیا کرده است و ارزش
نتیجه، نتایج این پژوهش کند. درمعه تقدیم میرا نیز به جا

اهمیت و ضرورت اقدامات حفاظتی و مدیریتی پایدار را برای 
دره برجسته سازی، احیا و بازسازی جنگل ارغوانغنی

 سازد.می
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Abstract 

     From natural resources economical viewpoint, instead of price tagging, economic valuation 

means estimation of goods and services values of natural ecosystems, to have purposeful and 

empowerment management for creating a framework to more conserve and preserve natural 

environment. In different societies, however, the values of the ecosystems are relative and 

dynamic and are influenced by different factors such as social, cultural and economic. For this 

reason, valuation helps to balance environmental change with the needs of society. This study 

examines economic values of goods and services of Arghavandareh forest in Mashhad county, 

Iran, in terms of recreational and conservation values as well as values of water and soil 

protection, soil creation, gas regulation, goods products, and support of pasture, agricultural and 

garden lands. Different methods were conducted to estimate economic values of each goods or 

services. According to the results, values of water protection functions is about 732 Billion 

Rials, soil protection 33 BR, gas regulation 9355 BR, soil creation 5 BR, wood products 50 BR, 

forage 41 BR, support of pastures 5676564 BR, support of agricultural and gardens lands 

241487 BR, conservative 22 BR, and recreational 152 BR. Finally, the total value of 

Arghavandareh forest was estimated at six million Billion Rials. By studying and quantifying 

the economic values of various ecosystem goods and services, while emphasizing the livability 

status and economic value of the region, the present study has introduced sustainable 

conservation as a basis for sustainable development and has highlighted the use of system 

thinking for the integrated management of socio-ecological systems of natural ecosystems. 

 
Key words: Forest services, forest products, forest goods, forest values, social-ecological 

systems. 

 


