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چکیده
ن در کربچرخهبرهم خوردن تعادل مانندمحیطی ها و بروز مشکالت مختلف زیستتخریب اکوسیستمکی از دالیل اصلی امروزه ی

مختلفها و کارکردهاير ارزشدر نظر نگرفتن مقادیمشخص نبودن و ؛اي را درپی داشته استگلخانهطبیعت که افزایش اثر 
هاي ناشی از بین رفتن خسارتزیست و همچنین ها در زمینه محیطگذاريها و سرمایهریزيدر برنامهکربن ترسیبماننداکوسیستمی 
نها از طریق محاسبات مالی ها و خدمات و تالش براي تقویم ارزش اقتصادي آاین قبیل کارکردسازي رو کمیاز این. ستاین کارکردها

شده توسط تولید اکسیژن وکربنذخیره تالش شده است میزان این پژوهشدر. یابدپولی بیش از پیش اهمیت میهاي و ارزش
کربن از روش مالیات ذخیره گذاري کارکرد ارزشبراي. گذاري شودارزشبرآورد و شهرستان مالرد یگیاهان مرتعهوایی توده زیست

دهد مینشان آمدهنتایج بدست.جایگزین استفاده شده استاکسیژن از روش هزینهتولیدمنظور برآورد ارزش اقتصادي بر کربن و به
در تن 1/2میزان عرضه اکسیژن نیز برابر با وار تن در هکت23/2برابر با در کل منطقه مورد مطالعه کربن ذخیرهدر مجموع میزان 

نشان داد که کربن ذخیره شده در مورد مطالعههايبین گونهبیوماس هوایی و تولید اکسیژن نتایج مقایسه ذخیره کربن . باشدر میهکتا
.Pگونه  olivieri بیشتر از گونهA.sieberiتوان گفت گونه بنابراین می. باشدمیP. olivieriگونهنسبت بهA.sieberi نقش بیشتري را

هاي مختلف گیاهی در هاي متفاوت گونهمراتع منطقه داشته است که این مهم تأکیدي بر تواناییتولید اکسیژنوکربندر میزان ترسیب
.باشدبرخوردار می1254250000و2216025120برابراز ارزشی ترتیب بهکه در مجموع باشداکسیژن میکربن و تولید جذب

.، مالردمرتع،جایگزینروش، ارزش اقتصادي، کربنترسیب: کلیديهايواژه

مقدمه 
محیطی هاي زیستاي از چالشبا مجموعهامروزه جهان 

هاي به بحرانمنجر ها این چالشبسیاري از .ستروبرو
هاي و زیانهاآسیبدر نتیجهاند ومحیطی شدهزیست
ازجمله .اندزیست وارد کردهناپذیري بر محیطجبران

صورت جدي محیطی که بههاي زیستترین بحرانخطرپر
انتشار مسئله،کندزمین تهدید مین را در کرهحیات انسا

اي است که با شتاب بسیار در سراسر جهان گازهاي گلخانه
منجر مسئلهاین ). 1390شهیدي پور، (افزایش است حال در

هاي کاهش راهبه ي مختلف جهان کشورهابه افزایش توجه 
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. استشده کربن موجود در اتمسفراکسیدمیزان دي
از کربن به اتمسفر باید بر پایه پیمان کیوتو، ورودکه طوريبه

ها و مراتع جنگلو اصالحاحیاهایی مانند ایجاد، راهطریق 
نواحی خشک مرتعی هاي نظاماهش یابد و در این میان بومک

دن محتواي کربن آلی پایین بومختلفی ازجمله یل به دال
پایین بودن سرعت همچنین و موجود در خاك، سطح زیاد

باعث که محیط به دلیل کم بودن رطوبت (تجزیه مواد آلی 
اي برخوردارهژاز جایگاه وی)شودآزادسازي دوباره کربن می

Frouzeh(هستند et al., رفتن در ایران با قرار گ. )2007
خشک و دارا بودن وسعت زیاد ناحیه اقلیمی خشک و نیمه

نکته قابل اما . درا در این زمینه دارباالیی توانمنديمراتع 
از مراتع به هانگاهاغلبدر طول تاریخ که این استبحث 

چوب، تولید مانندآن جنبه تولیدات قابل مبادله یا بازاري
است محصوالت فرعی و رفع نیازهاي توسعه بوده علوفه و 
مراتع بازاري غیرکارکردهاياي از توجه به ارزشو نشانه

ارزشمندترین و این در حالی است که. باشددست نمیدر
هاي طبیعی را باید در ایجاد شرایط ع اکوسیستمفمهمترین منا

ژیک بین انسان، خاك، و تعادل اکولویمحیطزیستمناسب 
انست داد مبانی الزم براي توسعه پایدارحقیقت ایجگیاه و در

یک کاالي عمومی مرتع).1392؛ کنگن، 1392یگانه،(
زیستی در ارتباط با آنهر خدمتبه عبارت دیگر . است

در و شوند مند میهمگان از منافع آن بهرهنحوي است کهب
وجود ندارد و در آنواقع بازاري براي کاالها یا خدمات 

اینپردازد و ارزش نمیهااي براي آنهزینهنیز نتیجه کسی 
بناب و هاشمی (خودي خود مشخص نیستهخدمات نیز ب

یگان این قبیل خدمات و کارکردها رااما. )1391، رفیعی
مالحظهاي دارند که بسیار قابلنبوده و ارزش اقتصادي نهفته

این که در صورتی .هاي بازاري استارزشو حتی بیشتر از 
ها مورد ت رایگان تلقی شوند این اکوسیستمخدما
تدریج منجر به گیرند که بهرویه قرار میبرداري بیبهره

کاهش توان اکوسیستم و در نهایت تخریب آن شده و یا به 
عالوه بر .)1386مشایخی، (شود کاربریهاي دیگر تبدیل می

ارزش این خدمات نمود واقعی نیافته و ،تخریببروز مسئله 
ممکن است در نهایتشود و ملی نیز وارد نمیاتدر محاسب

الزم مسئوالن و ها نیز مورد توجه و مالحظه ریزيدر برنامه
گذاري کارکردهاي ارزش.قرار نگیردریزان برنامه
اکسیژن که کربن و عرضهذخیره مراتع مانندمحیطی زیست

براي تصحیح آن نوع عموما بدون قیمت هستند گام مهمی
اقتصادي خواهد بود که به این -محیطیتصمیمات زیست

. نگردعنوان خدمات رایگان میخدمات بهکارکردها و
ین قبیل کارکردها و خدمات ااز است که ارزشبنابراین نی

,Philips(گردد شکل پولی بیان گیري شود و باندازه 1998.(
هاي اخیر توجه به مقوله در طی سال،عالوه بر این

گذاري خدمات اکوسیستمی در جهان رو به افزایش ارزش
توسعه ساله پنجم است و در ایران نیز طبق قانون برنامه پنج

ینه ناشی از طبیعی و برآورد هزبرآورد ارزش اقتصادي منابع
محاسبه یند توسعه و ارزیست در فآلودگی و تخریب محیط

است شدهوردار هاي ملی از الزام  قانونی برخآن در حساب
گذاري اقتصادي طه با ارزشدر راب.)1384یوسفی، (

تحقیقات در ایران و جهان اکوسیستم مختلفهايکارکرد
نوع کارکردهاي مت) 1390(موسوي .مختلفی انجام شده است

مورد قان میانی را هاي مرتعی حوزه آبخیز طالاکوسیستم
این وي ارزش کل . سازي قرار دادشناسایی و کمی

میلیون ریال در سال و ارزش هر 3/122267اکوسیستم را 
ریال در سال 4710062هکتار از مراتع طالقان میانی را 

و عرضه همچنین ارزش کارکرد ترسیب کربن .برآورد کرد
و 73/1818برابر با ترتیب اکسیژن در این مراتع به

خداوردیزاده و همکاران . یلیون ریال استم22/9913
در تحقیق خود به برآورد ارزش پولی کارکردها و ) 1393(

در این تحقیق . شده مراکان پرداختندخدمات منطقه حفاظت
است، شدهکه با استفاده از روش آزمون انتخاب انجام 

مشخص شد که ارزش پولی حفاظت از کارکردها و خدمات 
غربی اه خانوارهاي دو استان آذربایجانمورد مطالعه از دیدگ

یان و باده. باشدمیلیون ریال می64323و شرقی برابر با 
در مطالعه خود با عنوان برآورد ارزش ) 1393(همکاران 

کربن در دو توده جنگلی خالص و اقتصادي کارکرد ترسیب
آمیخته راش در جنگل مطالعاتی خیرود نوشهر با استفاده از 

الکتریکی نشان دادند الك و احتراق در کورهب- روش والکی
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هاي توده گیاهی و افقکربن در زیستبین میزان ترسیبکه 
آلی و معدنی خاك در دو توده خالص و آمیخته راش 

همچنین ارزش کارکرد . داري وجود دارداختالف معنی
5/9برابرکربن در توده خالص راش از ارزشی ترسیب

و عرصه توده آمیخته راش از ) هکتار در سال(میلیون ریال 
برخوردار ) هکتار در سال(میلیون ریال 3/8برابرارزشی 

اي به بررسی در مطالعه) 2012(دانگ و همکاران .است
هاي طبیعی و خدمات هاي انسانی بر داراییتأثیر فعالیت

نتایج . اکوسیستم مراتع طبیعی زینگ جیانگ چین پرداختند
ارزش خدمات اکوسیستم در سال کهآمده نشان دادبدست
میلیارد یوآن در سال بوده و ارزش 3/87باالتر از 1990

. میلیارد یوان کاهش یافته است3/62به 2010آنها در سال 
هاي طبیعی اکوسیستم نیز در طور مشابه ارزش سرمایهبه

یوآن 6/155به 1990میلیارد یوان در سال 7/331حدود 
در نهایت نتایج نشان . کاهش یافته است2010در سال 

هاي طبیعی مانند بیوماس و سرمایههاي لفهؤمکه داد می
ذخیره خاك خدمات اکوسیستم و ارزش جایگزین آنها 

هاي ناشی از هاي شدید دامداري و مزاحمتفعالیتدلیلبه
کوبیزوسکی و .هاي انسانی کاهش یافته استفعالیت
اي از ارزش در کشور بوتان برآورد اولیه) 2013(ن همکارا

در مطالعه فوق ارزش . خدمات اکوسیستم بدست آوردند
منظور خدمات اکوسیستم با استفاده از روش انتقال منافع به
نتایج . بررسی اولیه توزیع کلی این منافع براي بشر انجام شد

ها پژوهش نشان داد که ارزش اقتصادي کل این اکوسیستم
طور باشد که بمیلیارد دالر در سال می5/15برابرتقریبا 

.داري از تولید ناخالص داخلی کشور بوتان بیشتر استمعنی

هامواد و روش
محدوده مورد مطالعه

در هکتار6/4155منطقه مورد مطالعه با وسعت حدود 
مراتع . قرار داردمالردکیلومتري غرب شهرستان45فاصله 

مطالعه ازجمله مراتع قشالقی شهرستان مالرد منطقه مورد 
این منطقه داراي مختصات جغرافیایی. شوندمحسوب می

تا 50°24´00˝عرض و 35°42´00˝تا 38°35´00˝

میانگین بارندگی .طول جغرافیایی قرار دارد41°50´00˝
هاي هواشناسی بر اساس آمار بارندگی ایستگاهمنطقهساالنه

حداکثر ارتفاع متر و میلی69/171و ارتفاعی در حدود 
. باشدمتر از سطح دریا می1180رابر با منطقه ب
تحقیقروش 
منظور برآورد ارزش اقتصادي کارکرد ترسیب کربن در به

دید از منطقه و با توجه پس از بازمراتع منطقه مورد مطالعه
بر اساس گونه (گیاهی در پوششهاي دیده شده به تفاوت

گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند که شاملتیپ 2، )غالب
.باشدمیPteropyrum olivieriوArtemisia sieberiتیپ

مناطق معرف هاي مورد نظرتحقیق، در تیپاین براي انجام 
با توجه به تیپدر هر . برداري تشخیص داده شدبراي نمونه
برداري از نمونه،گیاهی مورد مطالعههايگونهوسعت و 

تصادفی سیستماتیک گیاهی به روش هوایی پوششبیوماس
و در طول دو ترانسکت موازي به طول در سطح هر تیپ 

دار منطقه یک هاي شیبدر قسمت(شدمتر انجام 100
شیب جهت ترانسکت در جهت شیب و دیگري عمود بر 

توده تولید محاسبه وزن زیستبرايهمچنین ).انتخاب شد
هاي مورد مطالعه با در دست تیپها درشده هریک از گونه
و وزن ) تعداد هر پایه در سطح(گیاهی داشتن آمار پوشش

نسبت به محاسبه وزن کل مورد مطالعههايهریک از گونه
آوري سپس پس از جمع. عمل آمدتوده تولیدي اقدام بزیست
تعیین درصد رطوبت و درصد برايهاي گیاهی، آنها نمونه

براي تعیین میزان کربن . ندشدکربن به آزمایشگاه منتقل 
آلی در شده در گیاه با ضرب ضریب تبدیل کربنترسیب

ترسیب شده در هر گیاهی، میزان کربنوزن کل بیوماس
پالت و در پایان در هر هکتار از نواحی رویشی محاسبه 

براي بدست آوردن ضریب تبدیل کربن و میزان کربن. شد
الکتریکی استفاده کورهها، از روش احتراق درآلی نمونه

هاي هوایی گرمی از اندام1نمونه 20بر این اساس . گردید
در در آون وها در آزمایشگاه این نمونه. هر گونه تهیه شد

ساعت نگهداري 48گراد به مدت درجه سانتی80دماي 
هاي سپس، نمونه.گیري شودتا وزن خشک آنها اندازهندشد

کربن به مدت تبدیل ترسیبتعیین ضریببرايوزن شده 
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گراد در کوره قرار درجه سانتی375ساعت در دماي 24
هاي سوخته شده پس از خنک شدن در نمونه. داده شدند

در کوره قرار داده دوبارهدستگاه دسیکاتور، توزین شدند و 
دوباره وزن گردید تا از تثبیت وزن آنها اطمینان بعدشد و 

وزن (هاي سوخته شده نمونهبا تعیین وزن . حاصل شود
آلی و با در دست داشتن وزن اولیه و نسبت کربن) خاکستر

آلی در هریک از میزان کربن1بر اساس رابطه ،به مواد آلی
Birdsey(شدها محاسبه نمونه et al., 1993.(
)1(OC=0.5 OM

درصد OMآلی و درصد کربنOCکه در این رابطه 
رابطه گویاي آن است که نیمی از خاکستر . باشدآلی میمواد

در . دهنددیگر را سایر عناصر تشکیل میرا کربن آلی و نیم
ها نهایت پس از انجام محاسبات مربوط، تجزیه و تحلیل داده

پس از تعیین میزان . شدانجام Excelافزاردر محیط نرم

اکسیدکربن جذب شده در سطح هر میزان ديآلی، کربن
نسبت هاي گیاهی مورد مطالعه با استفاده از تیپهکتار از 
عاقلی کهنه (تعیین شد)67/3(اکسیدکربن به کربنوزنی دي

هاي کربن گونهپس از تعیین میزان ترسیب. )1382شهري،
از روش با استفاده مورد مطالعه ارزش اقتصادي این کارکرد 

انتشار) هايمالیات(کربن و روش مخارج سیاست مالیات بر
Strange(محاسبه شداي کربن عنوان ارزش سایهکربن به et

al., 1999.(
هاي گیري اکسیژن تولید شده توسط گونهمنظور اندازهبه

ترتیب بدین.استفاده شد) 2(مورد مطالعه از فرمول فتوسنتز 
که گیاهان در جریان عمل فتوسنتز انرژي را از منبع 

آب و گاز مانندآلی و ترکیباب غیر کردهخورشید دریافت 
این فرایند . کننددي اکسید کربن را به ترکیبات آلی تبدیل می

.آیدشمار مینخستین و مهمترین عملکرد گیاه به

)2(CO₂ (264g) +H₂O(108g)→C6H12O6(180g)+ O₂(191g)→ Polysaccharide(162g)

180هاي گیاهی براي تولید گونه2با توجه به رابطه 
گرم دي264گرم اکسیژن، 191گرم ماده خشک و 

به عبارتی براي . کنندگرم آب جذب می108اکسیدکربن و 
. شودگرم اکسیژن آزاد می19/1تولید یک گرم ماده خشک، 

فرمول فتوسنتز و با توان با استفاده ازبر این اساس می
در سطح ) بیوماس(گیري میزان رویش ساالنه گیاهان اندازه
هاي مرتعی و تعیین وزن خشک آنها، میزان اکسیژن آزاد تیپ

منظور به.)1390موسوي،(د شده را محاسبه کر
تولید اکسیژن نیز از روش هزینه گذاري کارکردارزش

.جایگزین استفاده شد
ارزش خالص فعلی

رد ارزش ریالی کارکردهاي مورد مطالعه در قسمت برآو
در حالی که باید . قبل تنها براي یک بازه زمانی یکساله است

در صورتی که این منابع حفظ ،به این نکته توجه داشت
برداري قرار بگیرند؛ شوند و به صورت پایدار مورد بهره

هاي ارزش این کارکردها سال به سال و در واقع براي نسل
از همین رو با توجه به این نکته . نیز حفظ خواهد شدآینده

در مطالعه حاضر تالش شده است با استفاده از مفهوم ارزش 

50اندازچشمیکخالص فعلی ارزش این کارکردها در
ارزش خالص فعلی در علم اقتصاد . ساله نیز برآورد گردد

هاي اقتصادي هاي استاندارد ارزیابی طرحیکی از روش
بر ) هادرآمدها و هزینه(در این روش جریان نقدینگی . ستا

به . شودبه روز تنزیل می) درآمد یا هزینه(پایه زمان وقوع 
این ترتیب در جریان نقدینگی ارزش زمان انجام هزینه یا 

ارزش خالص فعلی . گردددست آمدن درآمد نیز لحاظ میبه
ا و در محاسبات اقتصادي اقتصاد مهندسی بودجه کشوره
طور مباحث اقتصاد خرد و اقتصاد کالن تجارت و صنعت به

ها و در این روش ابتدا تمامی هزینه. رودکار میاي بهگسترده
وجود خواهد به اینکه در چه زمانی به با توجهدرآمدها 

شوند تنزیل میبهره مناسب طبق رابطه زیر میزان، با آمد
).1388نژاد ساروکالئی، علی(

PVn = FVn / (1+i) ^n )3(
FVn = PVn  (1+i) ^n )4(
NFV (i) = FV1+ FV2+….+FVn = PV1  (1+i)

+ PV2  (1+i)^2 +….+ PVn  (1+i)^n )5(
برابر با ارزش خالص فعلی، NFV) 5(که در رابطه 
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i تنزیل، میزانبرابر باN برابر با مجموع دوران احداث و
برابر با ارزش FVبرابر با ارزش فعلی و PVبرداري، بهره

.باشدمیآینده

نتایج 
میزان ماده خشک تولیدي ، شدهانجامبر اساس مطالعه 

تن در هکتار 5/0رابر با بA.sieberiتیپ در هر هکتار از 
دي تن 3/0در سالاین تیپهمچنین هر هکتار از . باشدمی

این نتایج . کندتن اکسیژن تولید می6/0و کربن جذباکسید
از A. sieberiهکتاري تیپ1576عرصه بیانگر آن است که 

اقتصاديارزشکربن از نظر کارکرد ترسیب
ارزش. ریال برخوردار استمیلیون 471535730برابر

برابر با در این عرصهتولید اکسیژن نیزکارکرد
.باشدمیمیلیون ریال 394000000
میزان ماده خشک نتایج بیانگر آن است که همچنین 

.Pتیپ تولید شده در هر هکتار از  oliveri تن3/1برابر با
83/1مقدار کربن ترسیب شده در این تیپ برابر با. باشدمی
میزان اکسیژن تولید شده در همچنین . باشدمیهر هکتار تن 

ترتیب عرصه بدین. استتن 5/1هکتار از این تیپ برابر با 
نظر کارکرد ترسیب کربن از P. oliveriتیپهکتاري 1147

میلیون ریال 1744489390برابراز ارزش اقتصادي 
ارزش اقتصادي کارکرد تولید اکسیژن نیز در . برخوردار است

. باشدمیلیون ریال می860250000این عرصه برابر با 

هاي مورد مطالعهذخیره کربن، عرضه اکسیژن و ارزش اقتصادي هریک از آنها در تیپمیزان-1جدول 

)ha(مساحت تیپ مرتعی
ماده خشک تولیدي 

)تن(
میزان جذب ساالنه 

CO2)در هکتارتن(
میزان تولید ساالنه 

O2)در هکتارتن(

جذب Co2ارزش 
شده 

)سال/ میلیون ریال(

O2ارزش عرضه 

تولید شده 
)سال/ میلیون ریال(

A. sieberi15765/03/06/0471535730394000000
P. oliveri11473/183/15/11744489390860250000

27238/113/211/222160251201254250000جمع
هاي تحقیقیافته: منبع

اکسیژن کربن و تولید ترسیبارزش ریالی کارکرد
تنها براي مدت یکسال 1مورد مطالعه در جدول هايگونه
ترتیب به3و 2جدولهايحالی است که این در. باشدمی

.Aگونه ر درا ارزش این کارکردها  sieberiوP. oliveriر د
.دهدساله نمایش می50اندازچشمیک 

ساله50اندازچشمیکدر A. sieberiبرآورد ارزش اقتصادي کارکرد ذخیره کربن و تولید اکسیژن گونه -2جدول 

هاي تحقیقیافته: منبع

مساحتگونه
تولیدي در هر O2ارزش 

)میلیارد ریال(هکتار
در هر شدهجذبCo2ارزش 

)میلیارد ریال(هکتار
تولید شدهOارزش کل 

)میلیارد ریال(
جذب شده Co2ارزش کل 

)ریالمیلیارد(

A. sieberi157628829133990575067350905406615789399093651634986800

86335869090147717792880790هاجمع کل ارزش
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.Pذخیره کربن و تولید اکسیژن گونه برآورد ارزش اقتصادي کارکرد-3جدول  oliveriساله50اندازچشمیک در

هاي تحقیقیافته:منبع

بحث 
گذاري نسبت به مقوله ارزشاتبا وجود تمام انتقاد

هاي بسیاري ارکردهاي اکوسیستمی و نااطمینانیاقتصادي ک
توان نمی،مراحل انجام این مطالعات وجود داردکه در

هایی که از گیريتصمیم. کردها را انکار ضرورت این بررسی
می و اثرات جانبی منفی توسعه هاي اکوسیستارزش
به تخریب محیط، پیامدهاي منجر د نتوانمیکنندوشی پچشم

قابل تصمیماتی که در م. دناقتصادي منفی و کاهش رفاه شو
تواند سبب استمرار دهد میمدنظر قرار میرا منافع اکوسیستم

ردهاي و تداوم کارکود اقتصادي پایدار شهاي فعالیت
برآورد تایج ن). 1390موسوي، (کندرا تضمین یاکوسیستم

کربن و تولید اکسیژن ارزش اقتصادي کارکرد ترسیب
در Petropyron olivieriو Artemisia sieberiهاي گونه
سازگار و بومی مراتع غالب هاي تحقیق که ازجمله گونهاین 

،شوندمحسوب میکشورخشکهنیممناطق خشک و 
از جنبه مورد مطالعهمنطقهمراتعدهنده ارزش باالينشان

توجه به جایگاه با . باشدکربن و تولید اکسیژن میترسیب
خشک در ترسیب بخش مهمی از کربن مراتع خشک و نیمه

این و تولید اکسیژنکربنترسیبتوانمنديبرآورد اتمسفر، 
برايتواند گام مهمی ریالی آن میمحاسبه ارزش مناطق و 
جایگاه این قبیل کارکردها در اقتصاد کردنمشخص 

مسئوالن و مردم از کردنزیست کشور و همچنین آشنا محیط
گذاري این خدمات همچنین ارزش. اهمیت آنها باشد

پایان دهد و از آنهاکردنتواند به روند رایگان تلقی می
ها در این ارزشکردنارد با وو تخریب این منابع بکاهد
این خدماتارزش و جایگاه رودمحاسبات ملی انتظار می

بیشترمحیطی مورد توجه هاي زیستریزيدر برنامه

مانندی نکه این مهم با نتایج مطالعه محققاگیردرقرامسئوالن 
عالوه به . مطابقت دارد) 1390(و موسوي ) 1392(یگانه 

در با گیرد تامربوطه قرار میناین امکان در اختیار مسئوال
ریزي آمده و برنامههاي ریالی بدستارزشنظر گرفتن 

و جلوگیري مراتعگیاهی ضمن حفظ سطح پوشش،صحیح
کربن را نیز زایی اراضی مرتعی میزان ترسیباناز روند بیاب

زاده و طالعه نقیکه این نتایج با نتایج مدهندافزایش 
توجه به اهمیت مسئله با. مطابقت داردنیز )1391(همکاران 

همچنین اي و مشکالت ناشی از آن و گلخانهافزایش اثر
گذاري در زمینه کاهشالمللی به سرمایهتمایل مجامع بین

و ارزش توانمنديکربن موجود در جو، گزارش دي اکسید
حل تواند راه کربن میها در ترسیباقتصادي این عرصه
برايالزم ها و اعتبارات گذاريسرمایهمناسبی براي جلب 

ان و بکه بادهداین مراتع باشاز پایدار استفاده حفظ و 
نیز در تحقیق خود به این نکته اشاره ) 1393(همکاران 

باشند و از آنجایی که منابع طبیعی محدود می. اندکرده
نیازهاي انسان در استفاده از این منابع به علت وجود 

وسعه اقتصادي و افزایش جمعیت همواره رو تمانندعواملی 
هر روز فشار بیشتري براي رفع رواز اینبه گسترش است، 

نتایج ارزش اقتصادي . شودها وارد مینیازها بر اکوسیستم
ساله، نشان از 50انداز کارکردهاي مورد مطالعه در چشم

ها را بنابراین، این اکوسیستم. اهمیت این منابع در آینده دارد
توان کاالیی فرض کرد که مدت زمان خاصی براي نمی

هاي مرتعی در صورت اکوسیستم. استفاده از آنها مدنظر باشد
تخریب گسترده، قابل بازیابی نیستند و براي حفظ آنها و 

هاي استفاده ه پایدار، اتخاذ استاندارد ظرفیتتضمین توسع
ها سلطبیعی به تمامی نبا توجه به اینکه منابع. ضروریست

مساحتتیپ
تولیدي در هر O2ارزش

)میلیارد ریال(هکتار
جذب شده در هر Co2ارزش 

)میلیارد ریال(هکتار
تولید شده O2ارزش کل

)میلیارد ریال(
جذب شدهCo2ارزش کل 

)میلیارد ریال(
P .olivieri11478649138059017539552473099201050076370201178686705460

261886905320300379736781830هاجمع کل ارزش
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اي هاي آینده وظیفهآنها براي نسلتعلق دارد و رعایت حفظ
منافع بلندمدت باید بر منافع رواز اینهمگانی است، 

این ضرورت اهمیت بنابراین، . داده شودترجیحمدت کوتاه
محیطی را دو چندان کرده است گذاري منابع زیستارزش

).1392یگانه، (

مورد استفادهبعامن
. 1393، .، و مبرقی، ن.، زبردست، ل .، مشایخی، ز .، ضیانباده-

کربن در دو توده جنگلی د ارزش اقتصادي کارکرد ترسیببرآور
. )جنگل خیرود نوشهر: مطالعه موردي ( خالص و آمیخته راش 

.ص156-147،)9(5زیست، هاي محیطپژوهش
در کربنبررسی میزان ذخیره. 1391،.، حآذرنیوندو.لزاده، تقی-

ارشد نامه کارشناسیشرق شیراز، پایانهاي مختلف شمالکاربري
.دانشگاه تهران،طبیعیمرتعداري، دانشکده منابع

. 1393،.و پیش بهار، ا.حیاتی، ب، .خلیلیان، ص،.زاده، مخداوردي-
شده مراکان لی کارکردها و خدمات منطقه حفاظتبرآورد ارزش پو

مطالعات اقتصادي کاربردي . با استفاده از روش آزمون انتخاب
.290- 267):10(3ایران، 

بررسی ارتباط بین انتشار گازهاي آالینده، . 1390،.شهیدي پور، ع-
کید أبا تنهاي اقتصادي ایرامصرف انرژي و ارزش افزوده در بخش

بع دانشکده منا،نامه کارشناسی ارشدپایان،بر کشش شدت آلودگی
.ص115.دانشگاه تهرانطبیعی، 

محاسبه تولید ناخالص ملی سبز و . 1382،.عاقلی کهنه شهري، ل-
درجه پایداري درآمد ملی در ایران، رساله دکتري علوم اقتصادي، 

.، تهراندانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
شده ارزش فعلی تجدید نظر. 1388،.نژاد ساروکالئی، معلی-

209-25:208ها، حسابدار، رویکردي نوین در ارزیابی پروژه

) طبیعیمنابع(اري اقتصادي جنگل ذگارزش. 1392.کنگن، سباستین-
. هاي تجربی و پیشنهادهاي اصالحیگیري، آموزهبراي تصمیم

.ص312ایران،،دانشگاه تهرانسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
هاي جنگلی ري اقتصادي اکوسیستمگذاارزش. 1386،.مشایخی، ز-

محیط زاگرس در کاهش رواناب سریع به عنوان یک خدمت

تان چهار محال و هاي بازفت اسجنگل: مطالعه موردي(زیستی 
طبیعی مه کارشناسی ارشد، دانشکده منابعناپایان). بختیاري

.ص136. دانشگاه تهران
کید بر ارزش أبا تمدیریت بهینه اراضی . 1390،.موسوي، س، ع-

اده از یک سامانه هاي اکوسیستمی و با استفاقتصادي کارکرد
. )حوزه آبخیز طالقان میانی: مطالعه موردي(ریزي پشتیبان برنامه

. ص318نامه دکتري مرتعداري، دانشگاه تهران، پایان
ارزش کاهش آلودگی . 1391،.رفیعی، حو.بناب، صهاشمی-

. تبریز از دید شهروندان تبریزيچاي رودخانه آجیمحیطیزیست
.90-75): 4(6،اقتصاد کشاورزي

گذاري اقتصادي کارکردها و خدمات ارزش. 1392. یگانه، حسن-
طبیعی، رساله دکتري مرتعداري، دانشکده منابع. اکوسیستمی

.دانشگاه تهران
طبیعی اسبه شاخص پایداري اقتصادي منابعمح.1384،.یوسفی، ع

نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد پایان. یرانه در اتجدید شوند
.، تهرانکشاورزي، دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس
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Abstract
One of the major factors driving ecosystem destruction and various environmental
problems such as carbon cycle distortion, which in its turn leads to higher greenhouse
gas emission, is ignoring and not specifying different ecosystem services and functions
such as carbon sequestration in environmental planning and investments and the
consequent damages of these neglected functions. Thus, quantification of these
functions and services and attempting to determine their economic values financially is
more important than ever. The present study seeks to estimate the amount of stocked
carbon and produced oxygen by biomass of Mallard County rangelands. Economic
valuation of stocked carbon function was carried out by carbon tax method and
economic valuation of produced oxygen was done through replacement cost method. It
was found out that total carbon storage in the pilot area was 2.43 tons/hectare and the
amount of supplied oxygen was 2 tons/ hectare. Overall, carbon stock function was
estimated to be equal to 255658701 billion$ and oxygen supply was estimated to be
13290338850 billion $.
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