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 چکیده
هـاي  یـده پدزیسـت و  ترین بستر توسعه پایدار محـیط یاتیحهاي طبیعی جهان و یستماکوسي ملی از هاپارك

تـرین و مـؤثرترین   ها یکی از مهـم گذاري کارکردها و خدمات آنارزششوند که یماکولوژیک محسوب 
در ایـن تحقیـق کارکردهـا و     نقشی اساسی دارد. براي نیل بـه ایـن هـدف    هاعاملی است که در پایداري آن
و اجتماعی پارك ملی کیاسر در شمال ایران که شامل دو اکوسیستم جنگلی و  خدمات اکولوژي، اقتصادي

 هزینـه جـایگزین  مبتنی بر هزینـه و  هاي روشانتقال منافع،  ،مستقیم بازاري هاروشستفاده از با ا استمرتعی 
ی و مرتعی پارك ملـی  جنگل اکوسیستمارزش اقتصادي  در این تحقیق گذاري قرار گرفته است.مورد ارزش

حاصل شده،  ایجنت میلیارد ریال تعیین شد. براساس 47/61و  59/2132معادل به ترتیب  1393کیاسر در سال 
ارزش  میلیـارد ریـال و   29/2883کل اقتصادي خـدمات و کارکردهـاي پـارك ملـی کیاسـر       ارزشمجموع 

همچنین سـه کـارکرد حفاظـت آب،     ریال برآورد شده است. میلیون 59/388حدود آن اقتصادي هر هکتار 
 ارزش سـهم از  یـی و اجتمـاعی کمتـرین   زاخـاك یسـتگاهی  بیشـترین سـهم، و دو کـارکرد     زتنظیم گاز و 

. این نتایج بیانگر آن اسـت کـه ارزش پـارك ملـی     انددادهخود اختصاص  به را پارك ملی کیاسر اقتصادي
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 مقدمه  -1
 ؛استطبیعی آن ضروري  هايیستماکوسخصوص هملی ب يهاپاركامروزه مدیریت پایدار 

 ، مراتعهاجنگل ملی مانند يهاپاركطبیعی  هايیستماکوسارزش  کنونی يهاسده زیرا در

 منابع عنوانبه آن ياقتصاد نقش از فراتر مراتببه زیستمحیط حفظ يگیاهی برا پوشش و

بسـیاري از  ؛ به ایـن دلیـل کـه    )1385چوب و تولیدات دامی است (صالحی شانجانی،  تولید
 دادوسـتد کامل در بازارهـاي تجـاري    طوربهملی  يهاپاركطبیعی  هايیستماکوسخدمات 

ازي سـ ، کمـی مقایسه شـوند که با خدمات اقتصادي و سرمایه تولیدي  ياگونهبه، یا شودنمی
از  ؛)2006 1،دارند (گوآن و همکاران هاگذاريیاستساهمیت کمی در ؛ بنابراین شوندنمی

سـاختار   يطبیعـی، توانمندسـاز   هـاي یسـتم اکوسحفاظـت   منظـور بـه ران یـ کشـور ا  در روینا
برنامـه   134و  برنامـه چهـارم   59 مـاده  نـد توسـعه  یدر فرا يزداریو آبخ یعیت منابع طبیریمد

از  یناشــ هــايینــههزو  یعــیمنــابع طب يبــرآورد ارزش اقتصــاد جهــت پــنجم توســعه کشــور
ن یـ ). طبـق ا 1389، ی(مبرقعـ  ده اسـت شـ  مطرح و تصویب زیستمحیطب یو تخر یآلودگ

سـازمان حفاظـت    يارکـ بـا هم  گردیـد لف کشور مک يزیرت و برنامهیریسازمان مدمصوبه 
 یناشـ  يهـا نـه یو هز يتصاداق يهاارزش مرتبط، به برآورد يهار دستگاهیو سا زیستمحیط

 یملـ  يهـا پـارك شده و حفاظتمناطق ند توسعه یدر فرا زیستمحیطب یو تخر یآلودگ از
 ي(سـند برنامـه چهـارم و پـنجم توسـعه جمهـور       کنـد را محاسـبه   هـا آن يهاارزشو ، اقدام
 تـوان یمـ در بررسی سـوابق تحقیـق در ایـن زمینـه     رو، ؛ از این)1388و 1383ران، یا یاسالم

 کرد.به مواردي اشاره  اجمالبه
 محیطـی یستزمنابع  يارزش اقتصاد يامطالعه) در 1386ران (یجامع ا یشرکت مهندس 

. در همـین راسـتا فـالح    کـرد  ال بـرآورد یـ ارد ریلیم 504/11019ر را معادل یکو یپارك مل
 یرا رقمـ  ریکـو  یملـ  پارك مراتع يگردشگر ياقتصاد )، ارزش1387و همکاران ( یشمس
کـل   يارزش اقتصـاد  )1388( یی. همچنـین مـوال  کردنـد ال محاسبه یمیلیون ر 66/23دل معا

ال و ارزش هر هکتـار آن  یارد ریلیم 79/1962بر  بالغ یارسباران رقم یجنگل هايیستماکوس
  
1- Gowan et al. 
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سـتم مرتعـی   ی) ارزش کل اکوس1390( يال در سال برآورد نمود. موسویون ریلیم 97/11را 
ال در سـال و ارزش هـر هکتـار از آن را    یـ ون ریـ لیم 3/122267را  یانیز طالقان میحوزه آبخ
، یسـتگاه یج مطالعه فوق نشـان داد کارکردهـاي ز  ی. نتاکرد ال در سال برآوردیر 4710062

 زیسـت محـیط  حفاظت آب و تنظیم گاز بیشترین نسبت ارزش ساالنه را دارند. سازمان حفاظـت 
طبیعـی   هـاي یسـتم اکوسمتعلـق بـه    راضـی ا از هکتـار  هـر  ينیز ارزش اقتصاد )1390کشور (
. همچنـین سـازمان حفاظـت    کـرد محاسـبه   ریـال  میلیـون  3377 گلسـتان را  ملـی  پـارك 
بمــو را  یپــارك ملــ یعــیطب هــايیســتماکوس ي) ارزش اقتصــاد1391ایــران ( زیســتمحــیط

. کـرد  ال در سال برآوردیون ریلیم 46/557ال و ارزش هر هکتار آن را یارد ریلیم 7/21183
ز یـ حـوزه آبخ  یسـتم مرتعـ  یکل سـاالنه اکوس  ي) در مطالعه خود ارزش اقتصاد1392( یگانه

متوسـط معـادل    طوربهال و ارزش هر هکتار از آن را یون ریلیم 4/49813تهم زنجان برابر با 
) ارزش 1394ایـران (  زیسـت محیطهمچنین سازمان حفاظت  .ن کردییال تعیهزار ر 6/3611

ب یـ الر را بـه ترت  یملـ  پـارك  غیرمسـتقیم م و یمسـتق  یمصـرف  ردکـارک  بـه  مربوط ياقتصاد
.  در خارج از کشور نیـز محققـانی ماننـد    کرد ال برآوردیر اردیلیم 037/222153و  67/147

وزلند را معادل یبر مراتع در ن یمبتن يهاوردهآفر ي) ارزش اقتصاد2009( 1سندرسن و وبستر
) نیـز در مطالعـه خـود    2010( 2بـایو و همکـاران   ارد دالر در سال محاسبه نمودنـد. یلیم 2/10

معــادل  چــین را یســتم جنگلــ یاکوس يم آب جــاریره آب و تنظــیــذخخــدمات  ارزش
در مطالعـه  ) 2010( 3ارانکـ و هم . همچنـین زي کردنـد میلیون ریال در سال برآورد 59/170

 میلیـون  24/42مرکـزي چـین،    يهـا جنگـل در هر هکتـار از   م گازیتنظ خود ارزش کارکرد
و رســوب معــادل  يجــاد گــل و الیاهش اکــدر  آن راتــار از کارزش ســاالنه هــر هو  الیــر

ستم ی) نیز ارزش خدمات اکوس2012( 4برآورد نمودند. دانگ و همکارانال یر 60/265370
وهـان در سـال   یارد یـ لیم 3/87بـاالتر از   1990ن را در سـال یانـگ چـ  ینگ جیز یعیمراتع طب

  
1- Sanderson and Webster 
2- Biao et al. 
3- Xie et al. 
4- Dong et al. 
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ــرآورد  ــدب ــاآنو ارزش  کردن ــال  ه ــه  2010در س ــلیم 3/62ب ــاهش  یارد ی ــان ک ــت. یوه اف
بیـوم   10) در یک برآورد جهانی ارزش خدمات اکوسیسـتم  2012( 1و همکاران گورتيد

 يهـا دادهارزش را بـه منبـع    1350 یبـاً تقر درمجمـوع اصلی را به واحد پولی بیـان کردنـد و   
)، در مطالعـه خـود   0132( 2ارزش خدمات اکوسیستمی اضافه کردند. همچنـین نیـنن و اینـو   

کردنـد.   نیـی تعر دال 463د حـدو جهـان را   یستم جنگلیاکوس یرچوبیغ يهافرآوردهارزش 
ستم کشور بوتان نیـز بـا اسـتفاده از    یارزش خدمات اکوس )2013( 3همکارانکیوزوبسکی و 

 . در ایـن راسـتا  کردنـد ارد دالر در سـال بـرآورد   یـ لیم 5/15باً معادل یروش انتقال منافع، تقر
ــتانزا و  ــارانکاس ــدمات اکوس )2014( 4همک ــل خ ــال  ی، ارزش ک ــتم را در س  125، 2011س

ایـن ارزش   2011تـا   1997چنین بیـان کردنـد کـه از سـال     یناتریلیون در سال برآورد، و 
تریلیون در سال بر اثر تغییـرات کـاربري اراضـی کـاهش پیـدا کـرده        2/20تا  3/4حدود 
، در مطالعـه خـود ارزش کـل هشـت خـدمات      )2014( 5همچنین الیـت و همکـاران   است.

ي کارکردهـا میلیـون و ارزش هـر هکتـار آن را بـراي      161اکوسیستم جنگلـی مریلنـد را   
 6یـی  زاخـاك میلیـون ریـال و    88/14ي زیرزمینـی  هـا آبمیلیـون ریـال،    25کنترل سیل 

 اخیـر، رشـد   يهـا دهـه  در فوقمیلیون ریال برآورد نمودند؛ بنابراین با توجه به تحقیقات 

محققـان و   شـده اسـت کـه    موجـب  طبیعـت  از رویـه یبـ  يبـردار بهـره و  تخریب از ناشی
 و کاالها کارکردها، گذاريارزش ارزیابی و درخصوص چشمگیري مطالعات دانشمندان
 از بیشـتر  چـه  هـر  توسعه و حفاظت براي ي ملیهاپاركطبیعی،  هايیستماکوس خدمات

 توجه با حاضر نیز سعی شده است مطالعه رو درینا ؛ ازدهندخدادادي انجام  مواهب این

 کارکردهـاي  دقیقی از گذاريزیست، ارزشاقتصاد محیط بر آن تأثیر و اهمیت مسئله به

ملـی کیاسـر در شـمال     پـارك  طبیعـی  هـاي یسـتم اکوساکولوژیکی، اقتصادي و اجتماعی 
  گیرد. ایران صورت

  
1- De Groot et al. 
2- Ninan and Inoue 
3- Kubiszewski et al. 
4- Costanza et al. 
5- Elliott et al. 
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 هاروشمواد و  -2
 الف) مواد
موقعیـت جغرافیـایی    هکتـار در شـمال ایـران، از نظـر     97/9528 مسـاحت  کیاسر باپارك ملی 

و عرض شـمالی   34˚،9´،08"تا 36˚،10´،32 طول شرقی و 53˚،39´،54"تا 53˚،36´،08"ینب
هـاي  جنگـل  صـورت بـه هاي خزري واقع شده است که بند و باالبند جنگلهاي میاندر قسمت

شـامل  ایـن پـارك   . اکوسیسـتم جنگلـی   اسـت مشـجر  طبیعی بکر و اراضی مرتعی مشجر و غیر
هکتـار   62/6672کـه مجموعـاً مسـاحت     اسـت ممـرز   -بلوط ممرز و راش و هاي جنگلییپت

یستم مرتعی پارك با و اکوس دادهدرصد از مساحت پارك را به خود اختصاص  02/70معادل 
 همحـدود  دهـد. در یمـ درصد از مساحت پارك را تشکیل  66/21هکتار   80/2064مساحت 
گونـه پرنـدگان،    113گونه پستانداران،  37گونه گیاهی،  400کیاسر، جمعاً حدود  ملی پارك

رأس  40متوسـط،   طـور بـه  دارند. گونه خزندگان حضور 6گونه ماهی و  7گونه دوزیستان،  7
رأس گوسپند وحشـی (قـوچ    35رأس مرال،  47، شوکارأس  47 رأس پلنگ، 10خرس سیاه، 

 خطر در اندمیک و يهاگونه 12. از سوي دیگر کنندمیقرقاول زندگی  هطاق 150و میش) و 

تغییـرات ارتفـاعی پـارك ملـی کیاسـر از حـداقل        شناسـایی شـده اسـت.    تهدید در این پارك
 ). 1391نام، یب( استمتر  98/2773متر تا حداکثر  53/875ارتفاع 

 
 شده مطالعهموقعیت منطقه  -1 شکل
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 هاروش ب)
، قیـ تحق نیـ ا درپارك ملی کیاسر از دو اکوسیستم جنگلی و مرتعی تشکیل شده است کـه  

سـپس ارزش کـل   گـذاري،  ارزشجنگلی و مرتعی  هايیستماکوسابتدا خدمات هر یک از 
شامل پارك این کارکردهاي  لکارزش  د.وشمیپارك محاسبه این اقتصادي کارکردهاي 

، حفـاظتی و  زایـی خـاك حفاظـت آب، حفاظـت خـاك، تنظـیم گـاز،       يکارکردهـا ارزش 
بـرآورد   يق بـرا یـ ن تحقیـ در ا. اسـت  یافشانگردهتفریحی، اجتماعی، زیستگاهی، توارثی و 

اسـر، از اطالعـات   یک یپـارك ملـ  جنگلی و مرتعـی   هايیستماکوس باکارکرد حفاظت آب 
ن کـارکرد  یـ ا يارزش اقتصاد نیگزینه جایو براساس روش هز، استفاده یو هواشناس یمیاقل

 اسریک یپارك ملو مرتعی  یجنگل هايیستماکوسرد حفاظت آب کارکبرآورد شده است. 
 ؛اسـت ل ینترل سـ ک) و يرنفوذی(آب غ يم آب جاری)، تنظيره آب (آب نفوذیذخ سه جنبه

 یاز اطالعـات هواشناسـ   يم آب جـار یو تنظـ  شـده یـره ذخزان آب یبرآورد م يبرا روینااز 
 جنگـل  كزان نفوذ آب در خایر، میزان تبخیساالنه، م یزان متوسط بارندگیموجود درباره م

 منظـور به ).1381، يریجال( استفاده شده است یاهیاز پوشش گیزان آب مورد نیو م و مرتع
 متـر  برحسـب  )Ri) ((حجـم  سـاالنه  یل بارندگکابتدا مقدار ، شدهیرهذخزان آب یم محاسبه

ن یـ سپس بـا ضـرب ا   ،سیستم جنگل و مرتع پارك ملی کیاسر محاسبهاکوتار کعب در هکم
) WRiه (یـ هـر ناح  شـده یـره ذخزان آب یـ )، مLi( كمقدار در مقدار نفوذ آب باران در خـا 

؛ 1379ی، یـ (میرزامحاسـبه شـده اسـت     1بـر اسـاس رابطـه     مکعـب در هکتـار   برحسب متـر 
 .)1381جالیري، 

WRi=Ri×Li )1(  

مـت  یق يعـب آب بـر مبنـا   کم مـت هـر متـر   ین و قیگزیجـا  ینـه هزبر اساس روش  سپس
 و شـهید رجـایی   سـد  دیـ مف حجـم  به توجه باسد شهید رجایی ( ياستحصال و فروش در پا

، ارزش گردیـد)  محاسبه آب آن واحد هر رهیذخ ارزش آن، احداث هايینههزحال  ارزش
 یرنـژاد و عطـائ  ی(ام شـد ن یـی تع 2 بـا اسـتفاده از رابطـه    هایستماکوساین ره آب یرد ذخکارک

 )1390سلوط، 



 85    1396 پاییز /72ودوم/ شماره هاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

Ve =Fe × Ps )2(  
 یر ناشـ یتـأث  Feال، یر برحسبره آب یرد ذخکارک يارزش اقتصاد Veکه در این رابطه 

عب در سال و کم متر برحسبره آب یا مقدار ذخیره آب یدر ذخ پارك ها و مراتعاز جنگل
Ps همچنـین   .اسـت ال یر برحسب شدهیرهذخعب آب کمت هر مترمیا قی يمت اثر اقتصادیق

در  ناپـذیر )، مقدار آب باران نفوذWFi( يم آب جاریبرآورد مقدار تنظ يبرا در این تحقیق
) در Vi(و مرتـع  ف جنگـل  کـ  یاهیـ توسط تـاج درختـان و پوشـش گ    شده جذبا ی كخا
از یـ اسـتفاده آب مـورد ن   يبـرا  یاهیـ ) و مقدار جذب آب توسط پوشـش گ Eiر (یزان تبخیم
)Ui 3گردید (رابطه ) ضرب  .( 

WFi = Vi × Ei ×Ui )3(  

پاي سد شـهید  عب آب کمت هر مترمین و قیگزیجا ینههزبراساس روش  2همانند رابطه 
سـاالنه   يبـرآورد ارزش اقتصـاد   ي. بـرا شـد ن ییتع يم آب جاریرد تنظکارک، ارزش رجایی

اسـتفاده از روش  پـارك ملـی کیاسـر بـا      یمرتعی و جنگلاکوسیستم  بال ینترل سکرد کارک
و  ین سـاالنه خسـارات مـال   یانگیـ م شـده و  دادهرخ هـاي یلسـ از آمار تعداد  هزینه جایگزین

 . شددر منطقه کیاسر استفاده  1393-1383 يهاسالاز  لیاز س یناش یجان
 ستم جنگـل یوسکا كزان حفاظت خایم، كرد حفاظت خاکارک گذاريارزش منظوربه
 4رابطـه   بـر اسـاس   یجنگلـ  ریـ و غ یجنگلـ  ین اراضـ یبـ  كش خـا یاز تفاضل فرسـا  و مرتع

 ) 2001، 1گو و همکارانشد (ورد رآب
ST = Sr – Sf = MSr×Ar – MSF×Af )4(  

در هـر   و مرتـع  ستم جنگـل یوسکا با كش خایاهش فرساکزان یم STکه در این رابطه  
 یرجنگلـ یغ یدر اراضـ  كش خـا یزان فرسـا یب میترته ب Sf  و Sr عب،کم متر برحسبسال 

 یـب به ترتMSf  و MSr عب،کم متر برحسبدر هر سال  یجنگل یو اراض (مراتع و دیمزار)
تار در سال کتن در ه برحسب یجنگل یو اراض یرجنگلیغ یدر اراض كش خایزان فرسایم
. اسـت تـار  که برحسـب  یجنگلـ  یو اراض یرجنگلیغ یمساحت اراض یببه ترت Af  وAr  و

  
1- Guo et al. 
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ملـی   جنگلی و مرتعی پارك هايیستماکوسدر  كخاش یزان فرسایبرآورد م يبراهمچنین 
سـپس براسـاس    شـد پـارك ملـی اسـتفاده    ایـن  کتابچـه طـرح تفصـیلی     اطالعاتاز  ،کیاسر

 هـاي یسـتم اکوسبـا   كش خـا یاهش فرسـا کـ زان یـ ن میانگیـ ماطالعات موجود در کتابچـه،  
ه کـ  -كرد حفاظـت خـا  کارک يهان و در ادامه با توجه به جنبهییتع جنگلی و مرتعی پارك

ش رسـوب  یاز افـزا  يری، جلوگین زراعیاز زم نکردن اهش استفادهک يهاجنبه یرندهدربرگ
 كخـا  يزیـ خسـدها و مخـازن آب و حفـظ حاصـل     يگـذار رسـوب  اهشک، يو گل و ال

 جنگلـی و مرتعـی پـارك    هايیستماکوس در كرد حفاظت خاکارک يارزش اقتصاد -است
ــر اســاس  ملــی کیاســر ــه یاز خســارت و هز يرینــه جلــوگیهز گــذاريارزش يهــاروشب ن

 کـاهش  ین زراعـ یاز زمـ نکردن زان استفاده یمحاسبه م يبراهمچنین  .شدبرآورد  نیگزیجا
 5) از رابطـه  Fe( اسـر یک یملـ  پـارك  و مرتعـی  یجنگلـ سـتم  یاکوس تار درکه برحسب یافته

 ).1390(امیرنژاد و عطائی سلوط،  ستفاده شده استا
  Fe=ST/h )5(  

 برحســب يشــاورزک يهــاتیــفعال يبــرا كضــخامت ســطح خــا h در ایــن رابطــه هکــ 
در ایـن تحقیـق    .است و مرتع ستم جنگلیوسکتوسط ا كمقدار حفاظت خا Feو متر یسانت

از زمـین در   نکـردن  اسـتفاده اهش کـ نه فرصت یهز منزلهبه يشاورزکت یفعال يسود اقتصاد
ی و جنگلـ اکوسیسـتم   با کاهش از زمیناین ارزش میزان ، 6نظر گرفته شد تا بر اساس رابطه 

  .)1390(امیرنژاد و عطائی سلوط،  برآورد شود پارك ملی کیاسر مرتعی
Ve = Fe × Co )6(  

مقدار  Fe مکعب خاك فرسایش یافته و هزینه فرصت یا هزینه هر متر Coدر این رابطه، 
براي محاسـبه ارزش  مطالعه  در ایناست.  و مرتعی اکوسیستم جنگلی حفاظت خاك توسط

جنگلی و مرتعـی پـارك    هايیستماکوس و رسوب در يال میزان جلوگیري از افزایش گل و
، يردن گـل و ال کـ ز یـ و تم يآورجمـع  يبـرا  گريارک يروینه فرصت نیاز هز ،اسریک یمل

نه فرصـت در  یهز عنوانبه منطقهت سد در یعب از ظرفکم متر یکنه ساخت ین از هزیهمچن
برآورد  يبرا .شده استدر سدها و مخازن آب استفاده  يگذاراهش رسوبکن ارزش ییتع
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هدر رفـت   يهانهین از هزیگزینه جایبا استفاده از روش هز كخا يزیخارزش حفظ حاصل
در  .)1384رنـژاد،  یشد (امم استفاده یلسکم و یتروژن، پتاسیمانند ن كخا يمغذ یعناصر اصل

نکـردن  اهش اسـتفاده  کـ نه فرصت یهز عنوانبه يشاورزکت یفعال يسود اقتصاداین برآورد 
 عنـوان بـه  يگـل و ال  ،رسـوبات  يسازكپا يار براک يرویبه ن یپرداخت يهانهین، هزیاز زم
عـب از  کم متـر  یـک نه ساخت یو رسوب، هز يش گل و الیاز افزا يرینه فرصت جلوگیهز
در سـدها و   يگذاررسوباهش کن یینه فرصت در تعیهز عنوانبهشهید رجایی ت سد یظرف

م و یتـروژن، پتاسـ  یماننـد ن  كخـا  يمغـذ  یهدر رفـت عناصـر اصـل    يهانهیمخازن آب و هز
در ایـن   در نظـر گرفتـه شـده اسـت.     كخا يزیخنه فرصت حفظ حاصلیهز عنوانبهم یلسک

و مرتعی  یجنگل هايیستماکوس زاییخاكاز کارکرد  یمنافع ناشن ارزش ییتعبراي مطالعه 
 بـر اسـاس  پارك این  یا مرتعی یجنگلستم یاکوسبا  كل خاکی، مقدار تشپارك ملی کیاسر
برآورد شد سپس بـا در   و مراتع هان جنگلیا يدر هر سال برا یدشدهتول كحجم و وزن خا

تـار  که تـن در  برحسب يدیتول ك، مقدار خامنطقه كخا وزن مخصوصنظر گرفتن عامل 
 يارزش اقتصـاد مـواد مغـذي،    ینیگزینـه جـا  یبا اسـتفاده از روش هز  در ادامه .گردیدن ییتع
بـرآورد  اسـر  یک یپارك ملـ  و مرتعی یجنگلستم یاکوس تارکهر ه يبرا ییزاخاكرد کارک

 .شد
و مرتعـی پـارك ملـی     یجنگلـ  هـاي یسـتم اکوسم گـاز  یرد تنظـ کارکارزش تعیین براي 

اسـتفاده   )7(رابطه  فتوسنتز و تنفساز فرمول  ژن)یسکربن و عرضه اکره یذخ، (جذبکیاسر 
 ).1390سلوط،  یرنژاد و عطائی(ام شده است

6Co2 (264g) +6H2O (108g) →C6H12O6 (180g) +6O2 (193g)  (7) 
→Polysaccharide (162g) 

د یـ تول کتـن مـاده خشـ    یـک  مرتعـی  یستم جنگلـ یوسکا کهیهنگام، 7بر اساس رابطه 
و  یسـتم جنگلـ  یوسکشـود. ا ین مـ ییژن آزاد شده تعیسکجذب شده و ا Co2 زانی، مکندیم

 یگـر دعبـارت به ؛دنکیجذب م کگرم ماده خش 162د یتول يرا برا Co2گرم  264 مرتعی،
 الزم اســت کگــرم مــاده خشــ یــکل کیتشــ يژن بــرایســکگــرم ا 2/1و  Co2گــرم  63/1
  ). 1390رنژاد و عطائی سلوط، ی(ام
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ن مقـدار  یـی بعـد از تع  کـربن  تثبیت کارکرد اقتصادي ارزش محاسبه در این مطالعه براي
 انـرژي  ترازنامـه  اطالعـات ، اکوسیسـتم  خـدمات  ارزش اطالعـاتی  پایگـاه  روش سه از، آن

 گذاريارزش يبرا .شد استفاده وهواآب تغییرات المللیینب مجمع اطالعاتو  نیرو وزارت
 ارزش هـر تـن  ن روش یـ در ا کـاربرد داشـت.  ن یگزینـه جـا  یروش هز نیـز  آزادشدهژن یسکا
ژن در یسکد هر تن اینه تولیبر اساس هزجنگلی و مرتعی  هايیستماکوسبا  آزادشدهژن یسکا

 يم گـاز بـرا  یرد تنظکارک گذاريارزش ين برایبنابرا ؛)1384رنژاد، ی(امشد صنعت محاسبه 
(امیرنـژاد و   اسـتفاده شـده اسـت    8رابطـه   از اسـر یک یستم جنگلی و مرتعی پارك ملـ یاکوس

 ).1390سلوط، عطائی 
Ve = Fe × Pe )8(  

 اکوسیستم جنگلـی و مرتعـی   با شدهعرضهژن یسکا ای شدهیتتثبربن کل کزان یم Fe هک
ژن برحسب واحد پول بر یسکمت عرضه ایا قیربن و کات انتشار یمال Pcتن،  برحسب پارك

 .  استتن 
جنگلـی و   هـاي یسـتم اکوسو حفـاظتی   یحـ یتفرتعیـین ارزش   منظـور بـه در این تحقیـق   

 نتـایج  اسـاس  بر منظور این . برايشد مرتعی پارك ملی کیاسر از روش انتقال منافع استفاده

 آمـده دستبهن ارزش یانگیم( کارکردهان یمحاسبه ارزش ادر زمینه  شدهانجام يهاپژوهش
 یجنگلـ  هـاي یستماکوسحفاظتی  و یحیتفر، ارزش )شورکدر داخل  شدهانجامدر مطالعات 

تعیـین ارزش   بـراي است. همچنـین در ایـن مطالعـه     شده پارك ملی کیاسر برآوردو مرتعی 
اسـر بـا   یک یدر پـارك ملـ   یاهیـ گ یکـ یر ژنتیتنـوع ذخـا   ي، ارزش اقتصـاد یکارکرد توارث
ن منظـور،  یا ي. براشد نییتع ینیگزیجا هايینههزد و روش یکرد کارکرد تولیاستفاده از رو
 ياسر و ارزش وجـود یک یپارك مل يانحصارریو غ يانحصار يهاگونه ییایاحارزش خود

قرار گرفت. با توجه به گزارش بانـک   یآن مورد بررس يانحصارریو غ يانحصار يهاگونه
ون دالر در نظـر  یـ لیم 2/1را  یاهیـ گ هرگونـه  يارزش وجود توانیمکشور  یعیژن منابع طب

، بـه  یاهیـ گ هرگونـه  يارزش وجود يبرا گذاريارزشدرصد از  50، اگرروینااز  ؛گرفت
مربـوط   یاهیـ گ گونـه آنا مبادلـه  یـ درصد به ارزش صـدور   50و  ی،داخل يازهایتوان رفع ن
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 يع) و انحصـار ی(با پراکنش وس ير انحصاریغ يهاگونهبر  گذاريارزشن یب توانیم، باشد
 يهـا گونـه  يدرصد و برا 100معادل  يانحصار يهاگونه يبرا کهينحوبه ؛تفاوت قائل شد

رنـژاد و  ی(امشـود  مـی محاسبه  یاهیگ هرگونهدرصد ارزش  50حداقل معادل  يانحصار ریغ
 ).1390سلوط،  یعطائ
مـت  یقبـا توجـه بـه     اسـر یک یر پارك ملـ د یافشانگردهرد کارکارزش محاسبه  منظوربه

ابتدا ارزش افزایش محصـوالت  تولید، کارکرد رویکرد محصوالت کشاورزي در بازار و 
، ابتدا میزان یگردعبارتبه شد؛ها ارزیابی افشاندر اثر دخالت گرده دامیو  باغی ،زراعی

و حبوبات، گیاهان صنعتی و روغنـی،   ياتولید و قیمت محصوالت زراعی (گیاهان علوفه
دار، ) و محصوالت باغی (درختان دانـه هايمحصوالت جالیزي و خانواده کدوئیان و سبز

سـپس   شـد آوري جـات) از منـابع موجـود جمـع    یـوه دار، مرکبات و سـایر م درختان هسته
، یـین تع افشـان وابستگی محصوالت هر گروه از تولیدات زراعی و باغی به حشرات گـرده 

ــژاد،( ــانی و ؛ 1384 امیرن ــفقرب ــادلط ــن و ارزش  )1389ي، آب ــزایش  ای ــرات در اف حش
 گـذاري ارزش همچنین بـراي  .شدمحصوالت هر گروه تولیدات زراعی و باغی مشخص 

بسیاري را در پارك ملی کیاسـر   هايیتمحدودوحش یاتحزیستگاهی و حفظ  ارکردک
یی شناسـا  سـطح  در این پارك حـداکثر  با مرتبط مطالعاتی هايیتفعال دیدیم؛ زیرا اغلب

 اسـاس،  بـود. بـر همـین    وارد نشـده تـر  یکمـ  يهـا جنبه به و باقیمانده ي جانوريهاگونه

 عنـوان یچهـ بـه  پـارك  جـانوري و گیـاهی  ي هـا گونـه  حفـظ  اقتصـادي  گـذاري ارزش

 محـدوده  در موجـود  طبیعی هايییدارا از واقعیت به قرین تصویري ارائه به توانستینم
 شـمار  بـه  حداقل برآوردي را قسمت این برآوردي شود؛ بنابراین، ارزش منجر مطالعاتی

 کـارکرد  ارزش بـرآورد  بـراي  مطالعـه،  از قسـمت  ایـن  در ناچـار بـه  رو، از این ؛مآوردی

 در جانوري موجود ي گیاهی وهاگونهتعداد  مجموع ، ازوحشیاتحزیستگاهی و حفظ 

اسـتفاده شـد (سـازمان حفاظـت      هرگونـه  زیسـتگاهی  ارزش ثابـت  پارك و نرخ محدوده
 ). 1394زیست، محیط

بانـان) پـارك ملـی کیاسـر، تعیـین ارزش      یطمحـ هدف از کارکرد اجتمـاعی (اشـتغال   
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. براي ایـن منظـور   استي شغلی براي افراد جامعه هافرصتایجاد  اقتصادي این پارك در
زیست ساري، تعـداد افـراد شـاغل    بر اساس اطالعات کارگزینی اداره کل حفاظت محیط

 1393هـا در سـال   در پارك ملی کیاسـر و میـزان حقـوق و دسـتمزد سـالیانه دریـافتی آن      
زآنجاکـه آمـار و اطالعـات    ا پارك صورت گرفت و شناسایی و تعیین شـد. این  واسطهبه

 وحـش، ذخـایر تـوارثی و   یـات حبـه اشـتغال در بخـش جنگـل و مرتـع،       جداگانه مربـوط 
ارزش ایـن   نبـوده، موجـود   پـارك ملـی کیاسـر   هـا و مراتـع   جنگـل  افشـان حشرات گـرده 

بـر اسـاس   یـت  درنهاشـده اسـت.   بـرآورد   پـارك  تلفیقی بـراي کـل   صورتبه کارکردها
ــا شــدهيآورجمــعاطالعــات موجــود و اطالعــات  ، گــذاريهــاي مختلــف ارزشروش ب

هـاي جنگلـی و مرتعـی در پـارك     یسـتم اکوسهمچنین در نظر گرفتن مساحت هر یک از 
بـرآورد شـده   پـارك  ایـن  ي اقتصـادي کارکردهـا  کل ، ارزش هاملی کیاسر و درصد آن

 ).1390(امیرنژاد و عطائی سلوط،  است

 نتایج -3

 شرح تفکیک به زیر و مرتعی پارك ملی کیاسر در ارزش کل اقتصادي اکوسیستم جنگلی

 :ه استشد داده

 ارزش کل اقتصادي اکوسیستم جنگلی پارك ملی کیاسر -1-3
نتایج برآورد ارزش اقتصادي اکوسیستم جنگلی پارك ملی کیاسـر را بـه تفکیـک     1جدول

. بـر اسـاس نتـایج ایـن جـدول، ارزش کـل       دهـد مـی هر یک از خدمات و کارکردها نشـان  
میلیـارد ریـال و    59/2132برابـر بـا    1393جنگلی پارك ملی کیاسر در سـال   هاياکوسیستم

 . شده استمیلیون ریال در سال برآورد  60/319ارزش هر هکتار از آن معادل 
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پاركاکوسیستم جنگلیکارکردهايوخدماتهر یک از اقتصادي کلارزشبرآورد -1جدول 
 کیاسرملی

خدمات کارکردها
وسیستم جنگلاک

ارزش کل
ریال)(میلیارد

هکتارارزش هر
ریال)(میلیون 

درصد هر یک 
از خدمات

 حفاظت آب

31/53 39/170 9277/1136 ذخیره آب باران 
46/14 2/46 275/308 یم آب جاريتنظ

 20/8 20/26 80/174 کنترل سیل
96/75 79/242 0027/1620 مجموع

 خاك حفاظت

001/0 006/0 0398/0 کاهش عدم استفاده از زمین 
09/0 288/0 92785/1 جلوگیري از افزایش گل و الي

01/0 405/0 27025/0 يگذاررسوبکاهش 
58/1 064/5 7961/33 خیزي خاكحفظ حاصل

69/1 763/5 034025/36 مجموع

 تنظیم گاز
41/0 32/1 7745/8 عرضه اکسیژن
55/13 30/43 93/288 ترسیب کربن

96/13 62/44 7045/297 مجموع
25/0 81/0 3987/5 زاییخاك زاییخاك

88/1 6 40 حفاظتی حفاظتی
26/6 20 45/133 تفریح و توریسم  تفریحی

59/213260/319100مجموع ارزش اقتصادي

 ارزش کل اقتصادي اکوسیستم مرتعی پارك ملی کیاسر -2-3
برابـر   1393مرتعی پارك ملی کیاسر در سال  يهاستمیاکوسارزش کل  2طبق نتایج جدول 

میلیون ریـال در   77/29و ارزش هر هکتار از آن معادل  1393میلیارد ریال در سال  47/61با 
.  شده استسال برآورد 



 ي غیربازاري خدمات و کارکردهاي پارك ملی کیاسرهاارزشتعیین    92

پاركاکوسیستم مرتعیکارکردهايوخدماتهر یک از  دياقتصاکلارزشبرآورد -2جدول 
 کیاسرملی

خدمات کارکردها
اکوسیستم مرتع

ارزش کل
 ریال)(میلیارد

هکتارارزش هر
ریال)(میلیون 

درصد هر یک از 
خدمات

حفاظت آب

87/26 8 5184/16 ذخیره آب باران 
84/16 5 35/10 یم آب جاريتنظ

59/31 40/9 42/19 کنترل سیل
31/75 4/22 288/46 مجموع

 حفاظت خاك

کاهش میزان از دست رفتن
اراضی

01232/0 006/0 02/0

63/0 186/0 38434/0رسوباتکنترل 
91/0 2721/0 56195/0خیزي خاكحفظ حاصل

56/1 4641/0 95861/0مجموع

 تنظیم گاز
80/1 53/0 1047/1 عرضه اکسیژن
45/14 30/4 88355/8 ترسیب کربن

25/16 83/4 98825/9 مجموع
12/0 035/0 072/0 زاییخاك زاییخاك

70/6 2 12/4 حفاظتی حفاظتی
07/0 02/0 04/0 تفریح و توریسم تفریحی

 100 77/29 47/61 مجموع ارزش اقتصادي

بـه اکوسیسـتم جنگلـی    مربوطاساسیخدماتوتولیداتمورددرشدهانجامهايیبررسنتایج
نتـایج   3در جـدول   .شـد دادهشـرح تفکیـک بـه بـاال يهـا قسـمت درکیاسرملیپاركو مرتعی

برآورد ارزش اقتصادي کل پارك ملی کیاسر به تفکیـک هـر یـک از کارکردهـا بـا اعمـال نقـش
بـق نتـایج ایـن    . طه اسـت مساحت هر اکوسیستم و درصد آن در ارزش کل پـارك نشـان داده شـد   

میلیارد ریال برآورد شده است. 29/2883کارکردهاي پارك ملی کیاسر  ارزشجدول  مجموع 
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کیاسرملیپاركاکولوژي، اقتصادي و اجتماعیکارکردهايوخدماتاقتصاديکلارزشبرآورد -3جدول 
ارزش کل جنگل کارکردها

 ریال)(میلیارد
مرتعارزش کل
 ریال)(میلیارد

پارك ارزش کل
 ریال)(میلیارد 

ارزش هر هکتار
ریال)(میلیون

درصد هر 
 کارکرد

48/53 03/208 18/1361 288/46 0027/1620 حفاظت آب
26/3092/426/1 95861/0 034025/36 حفاظت خاك

7045/29798825/952/25042/3810یم گازتنظ
52/469/018/0 072/0 3987/5 زاییخاك

15/11167/1629/4 04/0 45/133 تفریحی
38/3451/542/1 4012/4 حفاظتی

04/2214/006/0* * اجتماعی (اشتغال)
23/78088/8102/21* *وحشیاتحگاهی و حفظ زیست
29/26926/2827/7* * توارثی
72/39403/1* * یافشانگرده

59/213247/6129/288359/388100ي اقتصاديهاارزشمجموع 

کیاسـر  ملـی پاركکارکردهايوخدماتاز  یکدرصد هر نتایج برآورد  3جدول در 
، کـارکرد حفاظـت   این جـدول . با توجه به نتایج داده شده استبه تفکیک کارکردها نشان 

درصد) به ترتیب بیشترین درصد و کارکردهـاي   02/21درصد) و زیستگاهی ( 48/53آب (
درصد) کمترین درصد از ارزش اقتصادي کل  18/0( زاییخاكدرصد) و  06/0اجتماعی (

. انددادهپارك ملی کیاسر را به خود اختصاص 

 گیريیجهنتبحث و  -4
هـاي  یسـتم اکوسپایـدار و حفاظـت   توسـعه مسـیر درگـرفتن قرارمنظوربهمهم عواملازیکی

هـاي طبیعـی اسـت؛ از    یهسـرما ایـن  ارزشواهمیتبهي ملی، توجههاپاركجنگلی و مرتعی 
گـذاري  یی دربـاره نحـوه و میـزان ارزش   هـا پرسشي سوبهرو بیان ارزش منابع طبیعی ما را ینا

ي الزم را بــراي بــرآورد ارزش پــولی خــدمات هــاتــالشمحیطــی راهنمــایی، و یســتزمنــابع 
)؛ 1387کند (امامی میبـدي و قاضـی،   یمهاي طبیعی فراهم یستمساکوسیستمی جهت مدیریت 

فراوانـی اجتماعیومحیطییستزمنافعچوب و علوفه،تولیدبرعالوهو مراتع هاجنگلزیرا 
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ــابراین هـــاآن اغلـــب کـــه دارنـــد بـــه همـــراه  کـــردنکمـــی  بـــازار ندارنـــد؛ بنـ
و جلـوگیري از تخریبشـان دارد (لـی     حفاظت روند تنظیم در ییسزاها اهمیت بي آنهاارزش 

). در ایـن تحقیـق ارزش اقتصـادي کـل اکوسیسـتم جنگلـی پـارك ملـی         2006 1و همکاران،
 میلیـون ریـال   60/319آن  از هکتـار  هر ارزش میلیارد ریال و 59/2132، 1393کیاسر در سال 

بـا   پـارك  این  اکوسسیستم جنگلیمقایسه ارزش کل اقتصادي ساالنه ). 1 (جدول د شدبرآور
 پـارك  اکوسسیسـتم جنگلـی   هر هکتـار دهد ارزش شده در این زمینه نشان میمطالعات انجام

کـه ارزش   -1390زیسـت کشـور در سـال    حفاظـت محـیط   کیاسر با برآوردهاي سـازمان  ملی
میلیـون ریـال    46/557ك ملی بمو را برابـر بـا   هاي جنگلی پاریستماکوساقتصادي هر هکتار از 
شده، ارزش هـر  بر اساس محاسبات انجامهمخوانی دارد. در این مطالعه  -در سال محاسبه کرد

 79/242معـادل  کـارکرد حفاظـت آب   بـراي   ملـی کیاسـر   پاركاکوسیستم جنگلی هکتار از 
کیاسر) برآورد شد  ملی پارك کل اکوسسیستم جنگلی  درصد از ارزش 96/75(ریال  میلیون

و  مربـوط بـوده اسـت. کاسـتانزا    هاي ذخیره آب جنبه بهریال  میلیون39/170 ،ارزشکه از این 
میلیـون ریـال    190تروپیکال جهان ارزش ایـن خـدمت را   هاي جنگل نیز در )2014همکاران (

رد میلیـون ریـال در هکتـار بـرآو     172ي چین هاجنگل) در 2010در هکتار و بایو و همکاران (
ارزش اقتصـادي  . همچنـین در ایـن مطالعـه    اسـت مشـابه نتـایج ایـن تحقیـق      نسبتبهکردند که 

میلیـون ریـال    20/26از نظر کنترل سـیل   پارك ملی کیاسر یجنگلاکوسیستم ساالنه هر هکتار 
) نیز ارزش هـر هکتـار در اکوسیسـتم جنگلـی     2014ین راستا الیت و همکاران (در اشد. تعیین 

میلیون ریال بـرآورد کردنـد کـه بـا نتـایج ایـن تحقیـق         25ي کارکرد کنترل سیل مریلند را برا
همخوانی دارد. همچنین دلیل تفاوت مقدار ارزش کارکرد حفاظت آب ایـن مطالعـه بـا سـایر     

، میزان بارندگی، حجم آب جاري و زیرزمینـی،  ارزش هر مترمکعب آبمطالعات، تفاوت در 
این مطالعه بعد از کـارکرد حفاظـت آب، تنظـیم     . دراست محاسبه موردمساحت منطقه و سال 

درصـد از ارزش اقتصـادي کـل اکوسیسـتم جنگلـی       96/13میلیون ریال) حـدود   62/44گاز (
 مطالعـات نیـز در  ) 2010و همکـاران (  پارك ملی کیاسر را به خود اختصـاص داده اسـت. زي  

  
1- Li et al. 
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میلیـون   24/42چـین را  ي مرکـزي  هـا جنگـل در هر هکتـار از   تنظیم گازخود ارزش کارکرد 
 .استنتایج تحقیق اخیر مشابه برآورد کردند که  ریال

سـطح   بر موجود هايیستماکوس ترینیعوس مراتع ،محیطییستز و یعیطب منابع انیم در
 از ياریبسـ  بسـتر  و انـد داده پوشـش  را نیزمـ  سـطح  از درصـد  43کـه   هسـتند  نیزمـ  رهکـ 
 مطالعـه  ودارنـد   ايیـژه و گاهیجا و تیاهم روینااز  شوند؛یم قلمداد ياتوسعه هايیتفعال

و  نـه یبه تیریمـد  در اسـتفاده  منظـور بـه  هـا یسـتم اکوس نیـ ا متعـدد  يردهـا کارک ارزش
بر اساس نتایج  )؛ بنابراین1377دارد (مصداقی،  ضرورت هاعرصه نیا از داریپا يبرداربهره

 47/61معـادل   1393هاي مرتعی پـارك ملـی کیاسـر در سـال     یستماکوسارزش کل  2جدول 
میلیـون ریـال بـرآورد شـد.      77/29متوسط برابر با  طوربهمیلیارد ریال و ارزش هر هکتار از آن 

  دارد. مطابقتمیلیون ریال  11/36معادل ) در حوزه آبخیز تهم 1392این رقم با برآورد یگانه (

 بـه  مربـوط  اساسـی  خـدمات  و تولیـدات  مـورد  در شـده انجـام  هـاي یبررسـ  مجموعـه 

اکوسیستم مرتعـی پـارك ملـی کیاسـر نشـان داد ارزش کـارکرد حفاظـت آب هـر هکتـار          
 ارزش لک درصد از 31/75که  استمیلیون ریال  4/22پارك بالغ بر این اکوسیستم مرتعی 

). این نتیجه بیانگر این 2(جدول،  دهدیم اختصاص به خودرا  محیطییستز منابع ياقتصاد
موضوع است که کارکرد حفاظت آب بیشترین درصد از ارزش اقتصـادي کـل اکوسیسـتم    
مرتعی پـارك ملـی کیاسـر ماننـد اکوسیسـتم جنگلـی را در بـین سـایر کارکردهـا بـه خـود            

درصـد از ارزش اقتصـادي    25/16اختصاص داده است و بعد از آن کارکرد تنظیمی حدود 
زایــی کمتــرین درصــد از ارزش کــل سیســتم را کســب نمــوده و کــارکرد خــاكکــل اکو

)، 1390( ي. موســواســت دادهمنطقــه را بــه خــود اختصــاص  اقتصــادي اکوسیســتم مرتعــی
) در 1392و یگانـه (  یانیـ ز طالقـان م یـ حـوزه آبخ  یمرتعـ  هايیستماکوس متنوع يکارکردها

هــا نیــز نشــان داد یج مطالعــات آن. نتــاکردنــدســازي یکمــحــوزه آبخیــز تهــم  را شناســایی و 
و کارکردهــاي ارزش سـاالنه،  کارکردهـاي حفاظـت آب تنظـیم گـاز داراي بیشـترین نسـبت       

 .است بودهزایی و تفریحی داراي کمترین نسبت ارزش ساالنه در بین سایر کارکردها خاك
 59/2132برابر بـا   1393جنگلی منطقه در سال  هايیستماکوسبر اساس نتایج ارزش کل 
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مرتعی منطقه  هايیستماکوسدرصد از ارزش کل پارك) و ارزش کل  96/73میلیارد ریال (
). از 3درصد از ارزش کل پارك) بـرآورد شـد (جـدول     14/2میلیارد ریال ( 47/61برابر با 

اکوسیسـتم مرتعـی    در مقایسه باکیاسر سهم بیشتري  ملی پارك ، اکوسسیستم جنگلیروینا
 ملی پارك اکولوژي، اقتصادي و اجتماعی کارکردهاي و خدمات اقتصادي کل در ارزش

 و خـدمات  اقتصـادي  کـل  کیاسـر بـه خـود اختصـاص داده اسـت. نتـایج ارزیـابی ارزش       
نیـز مؤیـد    1391در سـال   زیستمحیطپارك ملی بمو توسط سازمان حفاظت  کارکردهاي

 . استاین مطلب 
پـارك ملـی کیاسـر بـا      شـده یبررسـ کارکردهـاي   ارزش، مجمـوع  3طبق نتایج جـدول  

میلیـون ریـال    59/388میلیارد ریال و ارزش هر هکتـار آن   29/2883، 1393سال  هايیمتق
 کیاسـر،  ملـی  د هـر یـک از کارکردهـاي پـارك    درصـ  بـه  توجـه  بوده اسـت. همچنـین بـا   

درصـد) بـوده و    48/53( کـارکرد حفاظـت آب   کیاسـر  ملـی  پارك ارزشمندترین کارکرد
 10( و تنظیم گـاز    درصد) 02/21(  وحشیاتحزیستگاهی و حفظ  يکارکردها ازآنپس

ایـن سـه کـارکرد     رویـن ا). از 3(جدول  گیرندیم جاي سوم دوم و هايیتاولو در )درصد
درصـد   50/84 کـه يطـور بـه  ،اسـت  بـوده پـارك ملـی کیاسـر     کارکردهـاي  ترینمهمجزء 
 يردهـا کارک بـوده اسـت. همچنـین    ردکارکسه ن یمربوط به املی کیاسر  پارك يهاارزش

درصـد   26/1و  42/1، 29/4 ،27/7  یـب بـه ترت خاك حفاظت توارثی، تفریحی، حفاظتی و 
و اجتمـاعی کمتـرین درصـد از     زایـی خـاك و کارکردهـاي   پارك ملی کیاسـر  يهاارزش

صـالح و مـوالیی    مطالعـات . انـد دادهارزش کل پـارك ملـی کیاسـر را بـه خـود اختصـاص       
) در پـارك ملـی   1390( زیسـت محـیط ارسباران و سازمان حفاظـت   يهاگلجن) در 1386(

و حفاظـت آب جـزء    وحـش یـات حگلستان نیز نشان داد کارکردهـاي زیسـتگاهی و حفـظ    
و درصـدي   بـوده طبیعـی   هـاي یسـتم اکوس یکیولـوژ کو ا محیطـی یسـت زخدمات  ترینمهم

مطالعـه سـیبِر و پـانز    . نتایج انددادهخود اختصاص  به را هاآن اقتصادي کل ارزش از زیادي
ب جــزء یــنشــان داد کارکردهــاي حفاظــت آب، زیســتگاهی و تنظیمــی بــه ترت) نیــز 2015(

با توجه به نقـش   روینا. از هستند طبیعی شهر سنگاپور هايیستماکوسکارکردهاي با اهمیت 
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بـراي   شـود یمـ ، پیشـنهاد  محیطـی یسـت زطبیعـی در عملکردهـاي    هـاي یستماکوسبا اهمیت 
شـود   يریجلوگاکوسیستم جنگلی و مرتعی ب یاز تخرتفاده از این خدمات و کارکردها، اس

ن یــنقــش ا ســالههمــه ، همچنــینردیــار قــرار گکــهرچــه زودتــر در دســتور  هــاآن يایــو اح
افـزون   .گرفته شـود ها در نظر يریگمیو تصم هاگذاريیاستس ها،يزیرردها در برنامهکارک

کیاسـر معـادل    ملـی  پـارك  کارکردهـاي  بر اسـاس نتـایج ایـن مطالعـه، ارزش کـل      بر این،
 يهـا حسـاب در تهیـه   شـود یمـ پیشنهاد  آمده است؛ بنابراین به دستمیلیارد ریال  29/2883

در استان مازندران، ارزش و نقش واقعـی پـارك ملـی کیاسـر، بـا توجـه بـه         خصوصبهملی 
. همچنـین بـا   شـود  منبـع تجدیدشـونده مشـخص    این شدهارائهکارکردها و خدمات مختلف 

برنامه پنجم توسـعه کشـور بـه بانـک مرکـزي و سـایر        134و  برنامه چهارم 59ماده توجه به 
حسـاب   شـود یمـ پیشـنهاد  کننـد  مـی تالش  GNPو  GDPکه در تنظیم و تهیه  ییهادستگاه

نقـش ایـن    سـاله همـه و کننـد  ملـی ایجـاد    يهـا پـارك غیر بـازاري   يهاارزشاقماري براي 
 گیرند.بدر نظر  هاپاركکالن و ارائه بودجه جهت حفاظت این  یزيربرنامه خدمات را در
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