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چکیده
تعیین ارزش اقتصادي منابع زيست محیطي ،راهکاري براي آشنا كردن مردم با خدمات و محصوالت ارايه شده توسط عملکردهاي زيست
محیطي است .اين مقاله درآمد اقتصادي يک باغ زيتون به مساحت  05هکتار واقع در روستاي لنگرود بخش قنوات استان قم را با درنظر
گرفتن فاكتور هاي زيست محیطي (كاال و خدمات زيست محیطي مهم نظیر تولید اكسیژن ،جذب كربن وخدمات مربوط به حفاظت
خاک) و بدون آن (تنها برآورد هزينه/درآمد اقتصادي) بر اساس روش هاي مبتني بر هزينه ارزش گذاري مورد ارزيابي قرار مي دهد .نتايج
مطالعه نشان ميدهد درآمدكل شامل جمع كاركردهاي زيست محیطي و درآمد خالص اقتصادي باغ زيتون مورد نظر در دوره زمان
 3130-3131برابر با  23350313/120میلیون ريال و درآمد خالص كل باغ بدون احتساب درآمد زيست محیطي برابر با 10353/530
میلیون ريال ميباشد .درآمد كاركردهاي زيست محیطي كه ارزش ريالي درآمد حاصل از تولید اكسیژن ،ترسیب كربن و تثبیت مواد
مغذي خاک ميباشد به ترتیب  2235/133315 ، 3550113/35 ، 25522553/55میلیون ريال مي باشد .همچنین نتايج نشان داد
بیشترين ارزش ريالي كاركردهاي زيست محیطي مربوط به تولید اكسیژن مي باشد.
واژگان کلیدی  :باغ زيتون ،اكسیژن ،تثبیت كربن ،ايران

 -3دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ايران
 -2استاديار گروه كشاورزي ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ايران
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Abstract
The economic value estimation of environmental resources is known as an approach to familiarize
people with the services and products provided by environmental functions. So, in this research, the
economic income of olive garden with 50 hectares located in Langerud village of Qom Province were
evaluated with respect to environmental factors (goods and important environmental services such as
oxygen production, carbon sequestration and services relating to soil conservation) and without
considering it (only estimating the cost / income economy) based on cost –value methods. The results
of the study revealed that olive garden total income including environmental value and economic net
income were equal to 21,871,565.23 million Rial whereas; total net income without environmental
income were 35948,795 million Rial in the period of 1383-1395. Ecological function income of
oxygen production, carbon sequestration and soil nutrient maintain were 20,022,449.07, 1,746,331.14,
2210.319 million Rials, respectively. The results also verified the highest environmental value was
related to oxygen production.
Keywords: olive garden, oxygen, carbon sequestration, Iran
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مقدمه
زيتون يکي از مهمترين محصوالت باغي است كه تقريباً از

رسانده و چاره انديشي و اقدام در رفع آن ها را به امري جدي

روغن و میوه و كنسرو آن درتمام دنیا استفاده ميشود و درحال

تبديل ساخته است .در جهت رفع اين كاستي و رقابت پذير

حاضركشت اين محصول دراكثر نقاط جهان رايج است .با

ساختن برنامههاي حفاظتي طي دهههاي اخیر ،رويکرد جديدي

توسعه كشت اين محصول ميتوان نه تنها نیاز جمعیت كشور

براي تبديل ارزش منابع محیطي به پول و برآورد بار مالي و

به روغن خوراكي را درالگوي تغذيه تأمین نمود بلکه فرايندهاي

اقتصادي فوايد غیر مبادلهاي منابع زيست محیطي پديد آمده

تبديلي اين صنعت ميتواند موجب شکوفايي صنايع

است ،تا به صورت ابزاري در مديريت كارآمد امور حفاظتي

چوبي،دامي،صابون سازي و…كشورشود و صرفه جويیهاي ارزي

استفاده شود .در اين راستا بسیاري از مطالعات توجه خود را به

و ريالي قابل توجهي به همراه داشته باشد  .اهمیت اقتصادي

ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست محیطي معطوف داشته

زيتون با ارائه آمار میزان روغن و كنسرو تولیدي ساالنه

اند(.)2

دوچندان مي شود .بر اساس آمار نسبتا دقیق شوراي روغن

برآورد ارزش منابع و عناصر زيست محیطي بهعنوان راهکار

زيتون(،)IOOCمیزان تولید روغن زيتون درجهان در سالهاي

كلیدي ،اين امکان را در اختیار برنامهريزان كشور قرار مي دهد

گذشته حدود3/5میلیون تن در سال بوده كه تولید آن ساالنه

تا نسبت به سیاست گذاري هاي منطقي استقرار كاربريهاي

به طور متوسط 3/2درصدومصرف آن  3/5درصدرشدداشته

مختلف در مناطق اقدام نموده و كاربري ها را با توجه به درجه

است ..طبق آمارجهاني فائو ،جمهوري اسالمي ايران

اهمیت منابع انتخاب نمايند .عالوه براين امر بايد توجه داشت

درسال 35-3153در زمینه تولیدزيتون با متوسط نرخ رشد

كه پايه و اساس حسابداري زيست محیطي مبتني بر داشتن

 23/1درصد تنها  5/32درصد از تولید جهاني را به عهده داشته

ارزشهاي عناصر زيست محیطي و اكولوژيکي است .بدين مفهوم

است و به نظرميرسد باتوجه به امکانات بالقوه و مزيتهاي نسبي

كه با داشتن ارزش منابع مي توان هزينه هاي آلودگي هاي

موجود دربرخي از مناطق ميتواند عالوه بر تأمین نیازداخلي،

زيست محیطي و تخريب و تغییر كاربري را به صورت كمي

باتولید فراوردههاي صنايع جنبي حضوري فعال در بازارجهاني

درآورده و آنها را در كل بودجه مورد نیاز جهت ايجاد كاربري

داشته باشد(.)3موارد ياد شده ،اقتصادي بودن تولید محصول

جديد يا اجراي پروژه هاي توسعه اي لحاظ نمود(.)1

زيتون از بعد مالي را در ايران نشان ميدهد اما يک باغ زيتون

در سال هاي اخیر،تالش هاي زيادي براي برآورد هزينه هاي

عالوه بر ايجاد درآمد مالي ميتواند باعث بهبود كاركردهاي

حاصل از آلودگي هاي گوناگون و تخريب محیط زيست به عمل

زيست محیطي نیز بشود.

آمده تا از اين طريق ،بتوان اقدامات مديريتي را ساماندهي كرده

منابع محیط زيستي در جهان كنوني سرمايههاي ارزشمندي

و تصمیم هاي صحیح و كارآمدي در ارتباط با طراحي و اجراي

هستند كه حفظ آنها بايد در رديف اساسي ترين تالشهاي

فرايندهاي توسعه اي اتخاذ نمود .عدم برخورداري روش هاي

انسان قرار گیرد .در حال حاضر رويدادها و پديده هايي همچون

كیفي ارزيابي از اثر بخشي الزم ،موجب گرديده است كه در

تخريب و نابودي منابع طبیعي ،گسترش بیابان ،تغییرات

سال هاي اخیر تمايالتي نسبت به كمي سازي ارزيابي اثرات

اقلیمي ،نابودي تنوع زيستي ،باال آمدن سطح آب درياها،

توسعه بر محیط زيست در جهان بوجود آيد)5(.

زمینهساز وقوع بحرانهاي محیط زيستي و بروز نگرانيهاي

درنتیجه مباحث باال اگر در فعالیت باغداري رشد اقتصادي

عمیق جوامع انساني شدهاند .اين در حالي است كه توسعه

فردي با بهبود شاخص ها و ارزش اقتصادي زيست محیطي

روزافزون وسايل ارتباط جمعي و فنآوري هاي اطالع رساني به

همگام شود و ارزش يک باغ و منفعت آن براي عموم جامعه به

انتشار سريع نگرانيهاي ناشي از مشکالت محیطزيستي ياري

طور واقعي مشخص شود تاثیرات بسزايي در جلوگیري از
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تغییرات كاربري اراضي باغي و همچنین گسترش آنها خواهد

منطقه را  3/53355میلیون دالر در هر هکتار محاسبه كرده

داشت .در اين مقاله تالش بر آن است عالوه بر ارزيابي اقتصادي

است(.)3

از بعد مالي ،يک باغ زيتون از منظر چندين شاخص زيست

Maitroدر سال ( )2550در سمینار خدمات زيست محیطي

محیطي مهم نیز مورد ارزيابي اقتصادي قرار گیرد و ارزش ريالي

براي حفاظت و استفاده پايدار از اكوسیستم ها در جنوا به

اين خدمات زيست محیطي برآورد شود .در اين زمینه تحقیقات

بررسي ارزش خدمات اكوسیستم ،مزايا و معايب روش هاي

متعددي صورت پديرفته است كه به برخي از آنها ذيال اشاره

موجود با استفاده از روش قیمت بازار پرداخته و ارزش گیاه

ميشود .

خوراكي و سوخت را به ترتیب  50555دالر و  535555دالر به

سابقه پژوهش

دست آورده است(.)3

بل3در سال( )3333به ارزشگذاري تاالبي در فلوريدا پرداخته و

در ايران نیز درسال()3135ارزشگذاري اقتصادي تفرجي تاالب

دراين مطالعه از روش ارزش تولیدات تجاري و ارزشگذاري

امیركاليه توسط فروغي شادمان الهیجي و بااستفاده از روش

مشروط استفاده كرده است .براساس روش ارزش تولیدات

ارزشگذاري مشروط صورت پذيرفته است .دراين مطالعه ارزش

تجاري ،ارزش هر هکتار تاالب ،معادل  330دالر و براساس

وجودي سه سرويس غیر بازاري تاالب شامل زيستگاه حیات

روش ارزشگذاري مشروط ،ارزش تفريحي هر هکتار تاالب در

وحش ،چشماندازها و مناظر طبیعي و بهبود و شرايط آب و

طول يکسال،معادل  0555دالر محاسبه شده است.)0(.

هوايي منطقه درطول يکسال ،معادل  13055ريال

تیم متخصصان دانشگاه دلهي2در مورد اكوسیستمهاي تاالبي

برآوردگرديد(.)35

رودخانه يامونا در منطقه Delhiدر سالهاي2555-2553

لطیفي اسکويي درسال(،)3130پارک جنگلي عونبن علي تبريز

مطالعه اي انجام دادند و به بررسي ارزش ماهیان ،با استفاده

را از نظر اقتصادي -تفرجگاهي با استفاده از روش كالوسون

ازقیمتهاي كمي بازاري پرداخته و ارزش تولید ماهي ان را

ارزشگذاري نموده كه معادل  320میلیون ريال بوده

درحد فاصل سالهاي مذكور برآوردكردهاند.)0( .

است(.)33

دي گروت 1و همکارانش در سال ( )2552براي محاسبه ارزش

يزداني و عباسي ( )3133ارزش اقتصادي منافع زيست محیطي

چوب ،تولیدات غیر چوبي و مواد خام جنگل از روش ارزش-

جنگل خیرود در شهرستان نوشهر را از روش ارزشگذاري

گذ اري مستقیم بازار استفاده كردند و ارزش اين محصوالت را

مبتني بر هزينه محاسبه كرده و میانگین ارزش ريالي ساالنه

بر اساس میانگین تعداد درختان در هر هکتار از هر نوع مربوط،

كاركرد هاي تنظیم آب ،خاكزايي و جذب كربن در دوره زماني

تولید ساالنه براي هر نوع درخت و قیمت خالص براي هر نوع

 3153-3133به ترتیب  3/32 ، 333/35 ،5/51میلیون ريال و

میوه در طول يک سال به دست آوردند (.)5

میانگین ارزش ريالي كاركرد حفاظت خاک را  52/55میلیارد

سوپارموكو5در سـال ( )2553در كارگاه آموزشي منطقه اي در

ريال برآورد كردند(. )32

اندونزي به منظور ارزش گذاري اقتصادي كاال و خدمات

ارزش گذاري اقتصادي كاركرد هاي زيست محیطي در مطالعات

زيستگاه هاي مرزي از روش قیمت بازار استفاده كرده و ارزش

باال نقش طبیعت و كاركردهاي مربوطه را در تنظیم و تعديل

ماهي و چوب هیزمي جنگل هاي مانگرو را در طول يک سال

آبخیزها ،حفاظت خاک و كاهش رسوب گذاري ،بهبود كیفیت

به ترتیب  33152و  53025دالر در هر هکتار و ارزش كل

آب و هدايت مواد غذايي خاک به بیرون و ...به صورت بارزتري
تايید مي كند ،از آنجا كه با گسترش روند شهر نشیني

1-Bell
2-Delhi
3-De Groot
4-Suparmoko
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مواد و روشها
و افزايش فضاي شهري در استان قم تغییر اراضي باغي در

در اين پژوهش از اطالعات يک باغ زيتون به مساحت  05هکتار

روستاها به ساختمان هاي مسکوني به صورت فزاينده اي در

در روستاي لنگرود بخش قنوات استان قم با الگوي كاشت 0×0

حال افزايش است و همچنین باتوجه به اقلیم ،تغییر كاربري

كه داراي روش آبیاري قطره اي مي باشد در طي سالهاي

اراضي باغي به اراضي مسکوني كه در پي آن آلودگي شديد هوا

(3131زمان احداث باغ) تا سال  3130استفاده شده

را در پي دارد امري بسیار نگران كننده است .لذا ما در اين

است(شکل .)3قبل ازكاشت درخت زيتون نقشه برداري و

پژوهش قصد داريم در روستاي لنگرود در بخش قنوات استان

آمايش زمین ،تسطیح و تمیز ساختن زمین،شخم عمیق و نصب

قم كه از لحاظ آب و هوا براي كشت زيتون مناسب بوده و

سیستم آبیاري و حفركانالها ،تعیین تراكم كاشت و حفر چاله

باغات زيتون فراواني در آن موجود است با ارزش گذاري

روي زمین انجام گرفته است .در فصل پايیز قبل از كاشت

اقتصادي برخي از كاالهاي زيست محیطي كه يک باغ زيتون

درخت درمحل اصلي ،دو يا سه سال پس ازكاشت بذر يا قلمه

ارائه مي دهد ارزش واقعي كاركردهاي مربوطه را كه طبیعت به

زدن ،نهالها را ازخزانه جدا كرده و در شیاري به

صورت رايگان در اختیار ما قرار مي دهد به صورت واضح و

عمق15تا55سانتیمتر بهطور عمودي زير خاک قرار گرفتهاند.

مشخص تري مطرح كنیم تا درتغییر كاربري اراضي باغي به

براي كاشت درخت زيتون از نهالهايي كه قطر  3.0تا  2سانتي

ساختمانها دقت بیشتري مبذول شود.

متر را دارند استفاده شده است (.)35

شکل– 2سیمای عمومی و موقعیت منطقه مورد مطالعه
3

در سالهاي اخیر توجه به مسائل زيست محیطي افزايش يافته

-3روش ترجیحات آشکار شده ()RP

است  .با افزايش آگاهي زيست محیطي ،بخش هاي مختلف

-2روش ترجیحات ابراز شده (يا اظهار شده)(.)35(2)SP

اقتصادي به ارزيابي اثرات زيست محیطي فعالیت هاي خود

روش هاي ترجیح آشکار ،میزان استفاده از رفتار افراد در

مشغول شده اند .كشاورزي يکي از بخش هاي مهم اقتصادي

بازارهاي واقعي يا شبیه سازي شده به منظور استنباط ارزشي

است كه اثرات مهمي بر محیط زيست دارد(.)31

كه كاال يا خدمت زيست محیطي ارايه ميكند ميباشد .به

به طور كلي روش هاي ارزش گذاري را مي توان به دو گروه
تقسیم كرد.

1-Revealed Preference
2-Stated (or Expressed) Preference
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عنوان مثال ،ممکن است ارزش يک منطقه بیاباني از هزينه

هزينه جايگزين نمودن يک اكوسیستم يا خدمات آن بهعنوان

مسافرت تفريح كنندگان به آن منطقه استنباط شود .ارزش

يک برآورد براي ارزش يک اكوسیستم و يا خدمات آن استفاده

مثالً آلودگي صوتي ممکن است از تجزيه و تحلیل ارزش

ميشود بهگونه مشابه ،در روش هزينه جانشین نیز از هزينه

مالکیت مناطق مسکوني نزديک يک فرودگاه استنباط شود .اين

فراهم سازي جانشینها براي يک اكوسیستم يا خدمات آن ،به

روش ها به رهیافت هاي بازار جانشین يا غیر مستقیم نیز

عنوان يک برآورد براي ارزش يک اكوسیستم و ياخدمات

معروفند.)30(.

مربوطه استفاده ميشود .در بیشتر مطالعات گذشته ،براي

نمونه هايي ازروش هايRPعبارتنداز:

برآورد ارزش كاركرد جذب كربن از روش هزينهيجايگزين،
3

 .3روش هزينه مسافرت)(TCM

هزينه اجتناب شده و مخارج پیشگیري استفاده شده است(.)32
2

 .2روش قیمت گذاري مبتني بر لذت گرايي)(HPM

تعیین ارزش ریالی منافع مربوط به خاک

.1

روش هاي هزينه يا ارزش بازاري

اگرخاک به عنوان نهادهاي براي تولید محصوالت كشاورزي

.5

روش هاي انتقال منافع()35

درنظرگرفته شود خدمات زيست محیطي مربوط به خاک براي

در اين پژوهش به منظور تعیین ارزش اقتصادي كاركردهاي

يک باغ زيتون شامل جلوگیري از فرسايش ورسوب و رواناب

زيست محیطي باغ زيتون از رويکرد ارزشگذاري مبتني بر

حاصل از آن و همچنین افزوده شدن موادمعدني توسط درخت

هزينه (رويکرد تمايل به پرداخت نسبت داده شده ) استفاده

زيتون به خاک ميباشد.

مي شود .

دراين مطالعه به منظور كمي نمودن مقدار فرسايش از نتايج

اين رويکرد شامل روش هزينه خسارت اجتناب شده ،1هزينه

مطالعه آزموده و همکاران( )3133كه به محاسبه روان آب و

جايگزين 5و هزينهي جانشین 0مي باشد .بر اساس اين روش ها،

فرسايش خاک در خاک هاي تحت پوشش اراضي جنگلي و

ارزش خدمات اكوسیستم بر اساس هزينههاي خسارت اجتناب

مقايسه آن با اراضي زراعي و باغ پرداخته و میزان فرسايش در

شده درنتیجه نبود خدمات ،هزينه جايگزيني خدمات و يا

هر يک از اراضي زراعي ،جنگلي و باغي را محاسبه كرده،

هزينه فراهم سازي خدمات جانشین ،برآورد ميگردد .به بیان

استفاده شد .به طوريکه طبق نتايج آنها در اراضي باغي دريک

ديگر ،برآورد ارزش اقتصادي براساس هزينه اجتناب شده ي

پالت  5/53مترمربع میانگین میزان روانآب  3/503لیتر،

ناشي ازكاهش يا نابودي خدمات اكوسیستم ،هزينه جانشیني

فرسايش  3/503گرم و غلظت رسوب  3/10گرم در لیتر بوده

خدمات اكوسیستم ويا هزينه هاي فراهم سازي خدمات

است( .)33اختالف فرسايش حاصل اراضي باغي از اراضي زراعي

جانشین پايه ريزي ميگردد ..به همین دلیل ،به اين روشها،

به عنوان ارزش حفاظت خاک باغ زيتون درنظر گرفته شده

روشهاي مبتني بر هزينه نیز اطالق ميشود(.)30

است .

روش هزينه خسارت اجتناب شده ،ارزش دارايي حفاظت شده

درختان نقش مهمي در تمامي اكوسیستم خاكي ايفا مي كنند.

با هزينه اعمال شده يا هزينه اعمال شده را براي جلوگیري از

درختان از طريق سیستم ريشه اي و تاج پوشش هاي خود ،مي

زيانها ،به عنوان معیاري براي منافع فراهم شده بهوسیله يک

توانند تأثیر به سزايي در حفاظت ،حاصلخیزي و بهبود كیفیت

اكوسیستم بهكار ميبرد .براساس روش هزينه جايگزين ،از

خاک داشته باشند .پژوهش هاي انجام شده در زمینه تأثیر
نقش درختان بر خصوصیات خاک نشان مي دهد كه حضور

1-Travel Cost Method
2-Hedonic Price method
3-Damage Cost Avoided Method
4-Replace Cost Method
5-Substitute Cost Method

درختان نقش مهمي در بهبود خصوصیات خاک تحت تاج
پوشش خود داشته است كه براي برآورد اين عناصر از مطالعه
جعفري و همکاران ( )3135كه به بررسي تأثیر تاج پوشش
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درختان زيتون در يک سیستم آگروفارستري(كشت گندم در

بر اساس مطالعه نواک و همکاران( 3)2550تولیداكسیژن با

بین درختان زيتون) و زمین تحت كشت گندم (منطقه شاهد)

اندازه درخت تغییر ميكند .درختهاي با قطر يک تاسه اينچ

بر روي مواد آلي و عناصر غذايي خاک پرداخته اند استفاده

 2/3كیلوگرم اكسیژن درسال تولید ميكنند .درختان با قطر 3

شده است ،كه با كم كردن عناصر افزوده شده توسط اين دو

تا  32اينچ  22/0كیلوگرم اكسیژن تولید ميكنند و درختان با

روش(كشت گندم در بین درختان زيتون و كشت گندم تنها )

قطر  23 -33اينچ  50/0كیلوگرم در سال اكسیژن تولید مي-

مي توان مقدار خالص عناصري كه درخت زيتون به خاک مي

كنند و درختان باقطر  15-25اينچ  33/3كیلوگرم درسال

افزايد را در مساحت داده شده به دست آورد و براي كل باغ

اكسیژن تولید ميكنند و با قطر بیشتر از سي اينچ 335/1

محاسبه كرد  ،مقادير عددي مواد معدني اضافه شده بر اساس

كیلوگرم اكسیژن تولید ميكنند(.)23

تاج پوشش درخت زيتون تغییر مي كند.الزم به ذكراست كه

براي محاسبه میزان ترسیب كربن از مطالعه سوفو()2550كه

مساحت اشغال شده توسط درختان با تاج پوشش كوچک

میزان ترسیب كربن درخت زيتون را محاسبه كرده بود استفاده

،متوسط و بزرگ در مطالعه فوق به ترتیب،23/01 ،32/33

شد .براساس آن میزان ترسیب كربن براي درخت زيتون

 10/55مترمربع مي باشد(.)33

جوان 2/55تن درهکتار درسال و براي درخت بالغ  3/05تن در

همچنین با در نظر گرفتن قیمت كود جانشین براي جبران

هکتار درسال برآورد شده است(.)22

عناصر درحالتي كه باغ زيتون وجود ندارد از رابطه زير ارزش

یافته ها

اقتصادي كاركردحفاظت خاک به وسیله درخت زيتون رامي-

محاسبه درآمد ریالی مربوط به خاک

توان محاسبه كرد:

میزان فرسايش خاک ،رسوب و رواناب با توجه به اقلیم خشک

)…V=(PODO+PNDN+PPDP+PKDK+

()3

كه درآن  PO,PN,PP,PKبهترتیب قیمت موادآلي،كود نیتروژن،
كودفسفر ،كودپتاسیم و DO ,DN ,DP ,DKمقدار هريک از اين
عناصراست و  Vارزش اقتصادي كل اين مواد ميباشد.
تعیین ارزش ریالی منافع ناشی ازخدمات ترسیب کربن و

قم و نوع آبیاري باغ كه قطره اي بوده و همچنین شیب صفر
زمین در اثر انجام عملیات تسطیح قبل از احداث باغ  ،ناچیز
مي باشد ،در نتیجه از تبديل میزان فرسايش و رسوب و رواناب
به ارزش ريالي اجتناب شده است.
از آنجا كه معموال حاصلخیزي خاک بر مبناي محتواي سه
عنصر اصلي نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و مواد آلي تعیین مي شود

تولید اکسیژن

الزم است تا میزان حاصلخیزي ناشي از افزوده شدن عناصر به

دراين مطالعه براي تعیین و ارزيابي تثبیت كربن و تولید

خاک كه در اثر وجود درختان زيتون ميباشد تعیین گردد .لذا

اكسیژن از روش فتوسنتز و تنفس استفاده ميشود .اكسیژن

براي به دست آوردن عناصر اضافه شده فوق الذكر به خاک

خالص شده تولید شده توسط درختان براساس اكسیژن تولید

ازمطالعه جعفري و همکاران ( )33()3135كه در بخش روش

شده درطي فتوسنتز منهاي میزان اكسیژن مصرف شده درطول

پژوهش توضیح داده شد استفاده شده و میزان اين عناصر در

تنفس گیاهان و نباتات محاسبه ميشود)25(.

مساحت باغ مورد نظر به دست آورده شد و سپس از رابطه

فتوسنتز:

شماره( )3و با داشتن قیمت معادل كود جانشین مواد معدني

n)CO2(+n)H2O(+light→)CH2O(n +nO2
تنفس:
)CH2O(n+nO2 → n(CO2)+n(H2O)+energy

میزان ارزش ريالي آنان محاسبه شد .ارزش ريالي عناصر
نیتروژن ،فسفر  ،پتاسیم و مواد آلي اضافه شده به خاک در اثر

1-David J. Nowak, Robert Hoehn, and Daniel E.
Crane
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وجود درختان زيتون در باغ مورد نظر در طي سالهاي -3131
به

3130

ترتیب

،3/315553515
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جوان و بالغ را مشخص كرده میزان ترسیب كربن براي يک باغ
 05هکتاري مورد نظر محاسبه شده است.

،335/3005313

 30/13305355 ،3335/215123میلیون ريال مي باشد كه

قیمت ترسیب كربن نیز با توجه به مطالعه نواک ( )2531كه

جمع كل ارزش اقتصادي اين عناصر  2235/133315میلیون

قیمت 051میلیون تن ترسیب كربن درسال 2531را معادل

ريال محاسبه شده است.

 05/0بیلیون دالر برآورد كرده است ( )21و سپس باتوجه به

محاسبه درآمد ریالی ناشی ازتولید اکسیژن

قیمت دالر در سال  2531و با استفاده از شاخص تورم بانک

با لحاظ نمودن قطر درختان زيتون در سنین مختلف رشد (از

مركزي قیمت ترسیب كربن در سالهاي مختلف رشد درختان

طريق اندازه گیري تجربي) و با توجه به الگوي استاندارد تعداد

بهدست آمد.)25(.

درختان در  05هکتار باغ با الگوي كشت  0×0كه  30000اصله

جدول -3میزان درآمدو هزينه باغ زيتون مورد نظركه داراي

ميشود و براساس مطالعه نواک و همکاران( )23( )2550كه

مساحت  05هکتار با هزينه ثابت(شامل زمین ،محوطه سازي،

میزان تولید اكسیژن را بر حسب قطر يک درخت محاسبه كرده

ساختمانها و تأسیسات و ماشین آالت  ،وسايل نقلیه ،تجهیزات

است میزان تولید اكسیژن باغ بهدست آمده و بعد از ضرب

اداري و 303110/503 )...میلیون ريال و هزينه متغیركل

كردن میزان اكسیژن به دست آمده درقیمت يک

(شامل هزينه مواد اولیه و بسته بندي ،حقوق و دستمزد،

لیتراكسیژن(قیمت كپسولهاي اكسیژن مورد استفاده براي

سوخت و انرژي،تعمیر و نگهداري ،استهالک ،هزينه هاي اداري

بیماران)میزان ارزش ريالي اكسیژن محاسبه شده است.

و فروش وهزينه هاي پیش بیني نشده 5000/120 )...میلیون

براي محاسبه ارزش ريالي ترسیب كربن باتوجه به مطالعه

ريال با الگوي كشت  0×0وتعداد  30000درخت زيتون را با

سوفو()22()2550كه میزان ترسیب كربن توسط درخت زيتون

محاسبه عوامل زيست محیطي نشان ميدهد.

جدول - 2هزینه ودرآمد باغ زیتون مورد مطالعه برای باغدار
سال

محصول کل (کیلوگرم)

درآمد ناخالص فروش کل(میلیون ریال)

هزینه برداشت محصول کل(میلیون ریال)

83

0

0

0

84

0

0

0

85

0

0

0

86

40000

525

244/08

87

60000

3355

367/2

88

150000

2320

958/5

89

250000

0555

1575

90

250000

0555

1584

91

250000

0205

1665

92

250000

0205

1890

93

250000

5555

2205

94

250000

3555

2297/925

95

250000

3505

2299/5

جمع کل

2000000

03510

15086/205

منبع:يافته هاي تحقیق
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جدول  -1درآمد و هزینه باغ زیتون مورد مطالعه از دید زیست محیطی
محصول کل

درآمد اکسیژن

در آمد تثبیت کربن

سال

درآمد ناشی از

هزینه برداشت

تثبیت مواد معدنی

جمع درآمد کارکرد
زیست محیطی

در خاک
میلیون ریال

کیلو گرم

83

0

94246/23

14292/6404

38/14435955

0

108577/0148

84

0

94246/23

16198/32579

38/14435955

0

110482/7001

85

0

94246/23

18104/01118

38/14435955

0

112388/3855

86

40000

734470/62

20009/69656

38/14435955

244/08

754518/4609

87

60000

734470/62

23821/06734

125/8658332

367/2

758417/5532

88

150000

734470/62

30490/96619

125/8658332

958/5

765087/452

89

250000

1481940/72

34302/33697

125/8658332

1575

1516368/923

90

250000

1481940/72

145972/7186

125/8658332

1584

1628039/304

91

250000

1481940/72

162560/5276

125/8658332

1665

1644627/113

92

250000

2960631/57

212323/9544

357/1031324

1890

3173312/627

93

250000

2960631/57

331756/1787

357/1031324

2205

3292744/852

94

250000

3584606/61

364931/7965

357/1031324

2297/925

3949895/51

95

250000

3584606/61

371566/9201

357/1031324

2299/5

3956530/633

جمع

1888888

20022449/07

1746331/14

2210/319134

15086/205

21770990/53

کل
جمع درآمد ناخالص اقتصادی

 32853میلیون ریال

جمع درآمد خالص اقتصادی

 53930/593میلیون ریال

جمع درآمد کارکردهای زیست محیطی

 21770990/53میلیون ریال

درآمد کل باغ(درآمد خالص اقتصادی+درآمدزیست محیطی)

 12080959/513میلیون ریال

منبع:يافته هاي تحقیق
درآمد حفاظت خاک شامل میزان فرسايش  ،رسوب ،رواناب و

مي ب اشد و همچنین ارزش ريالي خاک از دست رفته میزان

تثبیت مواد معدني ايجاد شده توسط باغ مورد نظر در طي

قابل توجهي نبوده و مواد داخل رسوب ارزش چنداني نداشته

سالهاي  3131-3130است اما با توجه به میزان شیب باغ كه

است لذا از آوردن محاسبات مربوط به فرسايش و رواناب و

به دلیل عملیات مسطح سازي اولیه صفر بوده و همچنین روش

رسوب خودداري شده و تنها درآمد ناشي از تثبیت مواد معدني

آبیاري قطره اي باغ ،میزان رسوب ،فرسايش و رواناب بسیار كم

بهعنوان كاركرد حفاظت خاک در محاسبات آورده شده است.
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نمودار  ،3درآمد مالي حاصله از باغ زيتون مورد نظر از ديد

سطح درآمد كه يک باغدار از اين باغ زيتون به دست ميآورد

باغدار با درآمد حاصل از كاركردهاي زيست محیطي را مورد

در مقايسه با درآمد زيست محیطي بسیار ناچیز مي باشد.

مقايسه قرار مي دهد .همان طور كه در نمودار مشخص است

نمودار- 2مقایسه درآمد مالی فردی با درآمد زیست محیطی باغ زیتون مورد مطالعه

نمودار شماره،2درآمد باغدار و درآمد زيست محیطي باغ زيتون

باردهي مي رسد ) اما از ديدزيست محیطي در طي اين مدت

ياد شده را در سالهاي مختلف رشد درختان مورد ارزيابي قرار

نیز داراي درآمد ناشي از تولید اكسیژن ،ترسیب كربن و افزودن

مي دهد .نتايج بیانگر آن است كه تا سال چهارم احداث باغ

مواد مغذي به خاک مي باشد .

يک باغدار درآمد نخواهد داشت ( درخت زيتون سال چهارم به

نمودار -1مقایسه درآمد مالی(فردی)و عمومی (زیست محیطی)درسالهای مختلف رشد درختان
نمودار شماره  ،1نیز درآمد كاركردهاي مختلف زيست محیطي

تولید اكسیژن و تثبیت كربن بسیار كمتر و ناچیز ميباشد و

را به صورت مجزا نشان مي دهدكه از میان سه فاكتور زيست

بیشترين درآمد در ارتباط با تولید اكسیژن مي باشد

محیطي مد نظر ما ،درآمد ناشي از تثبیت مواد مغذي نسبت به
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نمودار-5درآمدکارکردهای زیست محیطی درسالهای مختلف عمردرختان زیتون

بحث و نتیجه گیری
گسترش روز افزون جمعیت شهري در استان قم سبب تغییر

خود رسیده و سپس رشد آن با سرعت خیلي كمتري افزايش

كاربري اراضي زراعي و باغي در روستاها به ساختمان هاي

مي يابد .

مسکوني شده كه به تبع آن آلودگي زيست محیطي را در

با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه ميتوان نتیجه

سالهاي اخیر با شدتي فزاينده در پي داشته است  .باتوجه به

گرفت كه تولید محصول زيتون عالوه برداشتن توجیه مالي

اقلیم خشک و اراضي فقیر اين استان و استعداد روستاي

اقتصادي براي باغدار داراي درآمد زيست محیطي قابل توجه

لنگرود در پرورش درخت زيتون و تناسب اين محصول با كم

بسیار بیشتر از درآمد مالي است و باعث بهبود فاكتور هاي

آبي منطقه ،ارزش گذاري اقتصادي باغ زيتون در اين منطقه مد

زيست محیطي مي شود كه براي سالمت انسان و محیط زيست

نظر قرار گرفته است .نتايج تحقیق نشان ميدهد كه درآمد

ضروري است.

خالص اقتصادي باغ زيتون مورد نظر با مساحت  05هکتار و

با اينکه در ايران مقوله اقتصاد محیط زيست به شکلي عام و

الگوي كشت  0×0با تعداد  30000اصله درخت 10353/530

ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست محیطي به شکلي خاص در

میلیون ريال ،جمع درآمد كاركردهاي زيست محیطي

مراحل اولیه تکامل و تکوين خود قرار دارد ،اما بازتاب چنین

23555335/01میلیون ريال و درآمد كل شامل (درآمد خالص

ادراكي را شايد بتوان در تدوين ماده  03قانون برنامه چهارم

اقتصادي و درآمد زيست محیطي)  23350313/120میلیون

توسعه كشور و جديت در پیگیري هاي بعدي براي اجراي آن

ريال ميباشد .ازآنجا كه باغ زيتون از سال چهارم به بار مي-

نشان داد .هدف از تصويب اين قانون برآورد ارزش هاي

نشیند تا سال چهارم از ديد اقتصادي براي صاحب باغ عايدي

اقتصادي منابع محیط زيستي و هزينههاي ناشي از آلودگي و

چنداني ندارد اما نمودارهاي2و  1نشان ميدهند كه درآمد

تخريب محیط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حساب

زيست محیطي از سال اول رشد گیاه وجود دارد و با افزايش

هاي ملي است(.)20

سن ،تاج پوشش و قطر درخت با سرعت در سالهاي اولیه روند

برخي مطالعات انجام شده ارزشگذاري اقتصادي منابع طبیعي

افزايشي مي گیرد و زماني كه درخت بالغ مي شود به حداكثر

كشور شامل :ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست محیطي
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پارک ملي كوير ،ارزش گذاري اقتصاي كاركردهاي بازاري منابع
زيست محیطي درياچه ارژن پريشان با تاكید بر گونه هاي
آبزي ،برآورد اقتصادي منافع زيست محیطي جنگل ها (مطالعه
موردي  :بخش نمخانه جنگل خیرود در شهرستان نوشهر و) ...
هستند كه هدف اصلي اين طرح ها ،ارزش گذاري اقتصادي
تعدادي از محدوده هاي طبیعي مهم و برآورد و تخمین هزينه
هاي ناشي ازتخريب و آلودگي منابع محیط زيستي ناشي از
اجراي طرح هاي عمراني در كشور بوده است .در اين طرح نیز
با ارزش گذاري برخي از فاكتورهاي زيست محیطي باغ زيتون
ارزش تقريبي يک باغ زيتون از ديد زيست محیطي محاسبه
شده و با توجه به نتايج بهدست آمده از ارزش اقتصادي باغ
زيتون و باتوجه به اقلیم استان قم نتیجه گیري ميشود كه
توسعه اينگونه باغ ها در اين منطقه مي تواند باعث بهبود آب و
هواي منطقه و كاهش آلودگي هاي زيست محیطي شود .
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