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مروری بر ارزشگذاری اقتصادی خاك
رضا سکوتیاسکویی 1و حسین بشارتی
دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي آذربایجانغربي ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،ارومیه ،ایرانrezasokouti@gmail.com .
استاد موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایرانhbesharati@swri.ir .

چکیده
این مقاله با هدف بررسی ارزش خاک ،پیچیدگیهای ارزشگذاری آن برای پایهگذاری و ایجاد یک چهارچوب استاندارد
برای روند ارزشگذاری خاک تهیه شد .در این پژوهش سعی شده است با بررسی تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف
جهان و کشور ،روشهای محاسبه و تعیین کمی ارزش اقتصادی خاک مناسب کشور معرفی شود .در حال حاضر ارزش-
گذاری اقتصادی محیطزیست و منابع خاکی به عنوان یکی از ارکان اصلی تشکیلدهنده آن در قالب "چهارچوب خدمات
اکوسیستم" و "چهارچوب ارزش اقتصادیِ کل" انجام میگیرد و در این راستا روشهای گوناگونی برای برآورد منافع
اقتصادی ناشی از خدمات زیست بوم و هزینههای اقتصادی ناشی از تخریب زیست بوم ابداع شدهاند که در بیشتر موارد
روشهای هزینه مبنا شامل برآورد هزینه جایگزینی ،هزینه فرصت از دست رفته و هزینه خسارت اجتناب شده و هزینه
جانشین مورد استفاده قرار میگیرند .بررسی نحوه اجرای این روشها و ملزومات آن مانند مقادیر عناصر مغذی خاک،
کاربری اراضی و عملیات حفاظت خاک و آبخیزداری نشان میدهد که کلیه این زیرساختها و اطالعات در کشور در
دسترس بوده و اجرای این روش ها امکانپذیر است .ویژگی این روشها آن است که مزایای ملموستر و واضحتر و اهمیت
بنیادین و نگرانیهای غیر قابل برگشت از کاالهای زیست محیطی را نشان میدهد؛ اما باید در استفاده از سیستم اندازه-
گیری مانند ارزش پولی ،در ارزیابی محیط زیست احتیاط شود .چرا که تنها آن قسمت از درآمدهایی که توسط سرمایه و
نیروی کار به دست می آید مورد توجه قرار گرفته است .در حالی که درآمدهای حاصله از منابع و خدمات حیاتی که به
رایگان بکار گرفته میشود به دلیل عدم قیمتگذاری ،هرگز در جایی محاسبه نمیشود .این مسئله در محاسبات اقتصادی
منجر به اتالف منابع طبیعی میشود.

واژههای کلیدی :ارزش اقتصادی خاک ،کاربری اراضی ،عناصر مغذی خاک ،محیط زیست
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 -آدرس نویسنده مسئول :بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ،سازمان

تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ارومیه ،ایران.
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حال ،پژوهش های کمهی دربهاره ارزش گهذاری اقتصهادی

مقدمه
در بخش بزرگی از تاریخ بشر ،خاک بهه معنهای
واقعی کلمه پایه و اساس تمها فعالیهتههای اقتصهادی را
تشکیل میدهد .اندیشهمندان اقتصهادی کیسهی

معمهو ا

کارکردهای خاک انجا شده است .لذا ای مقاله بها ههد
در مههورد ارزش خههاک ،پیچیههدگیهههای

بررسههی و بحه

ارزشگذاری آن برای پایهگذاری و ایجاد یه

چهارچو

خاک را همراه با سرمایه و کار بهعنوان یکی از سهه عامهل

استاندارد برای روند ارزشگذاری خاک تهیه شد تا رابطهه

اساسههی تولیههد مههیداننههد .در واقههع ،یکههی از نخسههتی و

خاک به عنهوان یه

سهرمایه طبیعهی بها ارزش اقتصهادی

تأثیرگذارتری بخشهای اقتصاد منابع ،بر خاک و ظرفیهت

معرفههی گههردد .بههه ایه صههورت مبنههای ارزش اقتصههادی

آن برای فراهم کردن غهذای کهافی بهرای حفهع معیهت

خدمات اکوسیستم و زیستمحیطی خهاک تهدوی شهده و

انسههان متمرکههز بههود .مههالتوس  )1971نخسههتی نیریههه

چاونای استفاده از ای چارچو

در تخمی ارزش خاک

اقتصادی استفاده و تخریب خاک را ارائه داد که مطهاب بها

و نحوه محاسبه آن فراهم شود.

آن رشد معیت و رشد اقتصادی در نهایت توسط کمبهود
خاک حاصلخیز محدود میشود .عیوه بهر ایه " ،انقهی

ارزش خاك

سبز" که با معرفی روشهای پرورش و کشت بهتر ،باعه

خاک ،خدمات اکوسیستمی را فراهم کرده و به

افزایش قابل میحیه عملکرد شد ،ایه حقیقهت را پنههان

عنوان فیلتر آ

میکند کهه کشهاورزی گسهترده و سهایر فشهارها ،کهاهش

برای میلیاردها اندار ریز و درشت است که به تنوع

حاصلخیزی خاک را به طور دائمی بهه دنبهال دارد .خهاک

زیستی کم

میکند .از خاک به عنوان محل ناهداری

کارکردهای زیادی را در محیطزیست انجا مهی دههد کهه

زبالهها هم استفاده میشود .سرانجا  ،خاک اساس

برای زندگی انسان ضروری است .ای کارکردها عیوه بهر

زیستبو های زراعی است که غذا ،فیبر و سوخت را

ارائه مواد غذایی ،زیستتوده و مواد خا و خدماتی ماننهد

فراهم میکند .خاک مواد مغذی ضروری را برای نالها

نقش زیسهتااه و پایاهاه ننهی ،ذخیهره آ  ،عملکردههای

و محصو ت کشاورزی فراهم و به تنییم در ه حرارت

ا تماعی و فرهنای را هم انجا میدهد .خاک عهیوه بهر

میکند

اینکه اسهاس بسهیاری از فعالیهتههای مختله

انسهان را

تشکیل می دهد ،ارزش اقتصادی قابل تو هی نیز دارد کهه
به آن تو ه ز نشده است .تخریب خاک کهه بهه عنهوان
اختیل در ای توابع استنباط میشود و به عنوان نتیجههای

زمی

و محیط رشد عمل میکند؛ زیستااهی

و همچنی

گازهای گلخانهای کم

گیسنر .)5115 ،نقش خاک در محیطزیست را میتوان
در موارد زیر خیصه نمود:


تأمی غذا



پای هه و اسههاس پوشههش گی هاهی بههرای کشههت و

از فعالیتهای انسانی رخ میدهد ،بهشهدت افهزایشیافتهه

مهههدیریت بهههرای خهههوراک ،فیبهههر ،سهههوخت و

است .کشاورزی ،ساختوسهاز ،آلهودگی خهاک از طریه

محصو ت دارویی

و هوایی ،تنها تعهدادی



ناهداری ی

از فشارهای وارده بر خاک است .ترکیب و میزان تهنشهها



نقههش کلی هدی در تغیی هرات آ

انتشار آ یندهها و تغییر شرایط آ

منجر به تخریب آهسته امها گسهترده خهاک در بسهیاری از
نقاط دنیا شده است .اثرات فیزیکی ،شیمیایی و بیولونیکی

چهار از کل تنوع زیستی هان
و هههوایی و در

چرخه کرب


کههاهش کیفیههت خههاک بههر سههایر سههامانههههای محههیط،

ذخیره و بهبود منابع آبی در برابهر سهیی هها و
خش سالی

اکوسیستم ها و معیهت ههای انسهانی تها حهدودی مهورد



کیفیت آ های سطحی و زیرزمینی

بررسی قرار گرفته است متیهو و دیمهال .)5112 ،بها ایه



کیفیت هوا ،بهویژه ریز گردها
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پایداری بهرهوری زمی

 .)5112بهرهبرداران میتوانند ارزش فواید خاک را افزایش

زیباییشناسی محیطزیست

یا کاهش دهند زیرا سناریوهای مدیریت اراضی با انتخا
میشود

نوع کاربری بر عملکرد خاک تأثیر مهی گذارنهد؛ بنهابرای ،

که کیفیت آن بهطور دی با کیفیت زندگی انسهان ارتبهاط

مزایای خاک و ارزش آن در نحوه مدیریت اراضهی بهرای

دارد .فرایندهایی که بر منابع خاک تأثیر میگذارند ،بهطهور

حفع کیفیت خاک اهمیت دارد .مرد تمایل دارنهد تها بهر

مستقیم با تأثیر بر تولیهد غهذا و مهواد خها و یها بههطهور

باارزشتری و مستقیمتری ارزش اقتصادی خاک متمرکهز

و

شهوند .بههه ایه صههورت کهه در منههاط روسههتایی شههامل

حیات وحش کیفیت زندگی مها را ههم تحهت تهأثیر قهرار

تولیدات محصو ت کشاورزی و مراتع و نیهز گردشهاری

تغییر ارزش خاک میشهود

میشود .در مناط شهری امها بیشهتری مزایهای اقتصهادی

بنابرای خاک ی

منبع طبیعی محسو

غیرمستقیم با تأثیر سهایر منهابع طبیعهی ماننهد ههوا ،آ
میدهند .ای اندرکنشها باع

خاک مربوط به منافع سهازهای خهاک ماننهد سهاختمانهها،

دکستر.)5112 ،
چرخههه عناصههر غههذایی ،تنیههیم آ

ادهها و پارکینه

و دیاههر

مهیباشهد .محوطههسهازی ،باغبهانی و

کارکردهای خاک ،فرآیندهای طبیعی در همه اکوسیستمهها

پارکها نیز ممک است از لحاظ اقتصادی ارزشمند باشهند

هستند که منافع بسهیاری بهرای انسهان ماننهد تولیهد مهواد

دوران و همکههاران .)1772 ،مزایههای عمههومی خههاک بههه

غذایی ،کیفیهت آ

تفصیل در دول  1فهرست شدهاند.

و مههار سهیل از آن بههدسهتآمهده و

مو ب بهبود اقتصاد و کیفیت زندگی میگهردد ،USDA
جدول  -1ارزش مزیتهای خاک برای انسان به تفکیک کارکردهای آن (دوران و همکاران)1991 ،
کارکرد خاک

چرخه عناصر مغذی

حفظ تنوع زیستی و زیستگاهها

رابطه آبوخاک

تصفیه آب

پایداری و پشتیبانی فیزیکی
کارکردهای ترکیبی

ارزش مزیتهای خاک برای انسان
ارزشهای

مستقیم2

تأمین مواد مغذی به گیاهان
بهبود ،کارکردهای مختلف خاک با ذخیرهسازی کربن

ارزشهای

غیرمستقیم1

بهبود کیفیت آبوهوا
کاهش انتشار گازهای گلخانهای با ذخیرهسازی  NوC

پشتیبانی از رشد محصوالت کشاورزی ،گیاهان مرتع
و درختان با افزایش مقاومت و انعطافپذیری به
استرس
کاهش مقاومت در برابر آفتکشها

کمک به حفظ تنوع ژنتیکی
پشتیبانی از گونههای وحشی و کاهش نرخ انقراض
بهبود زیباییشناسی از چشمانداز

مهار فرسایش
تأمین آب رودخانهها دریاچهها
تأمین آب برای گیاهان و حیوانات

کنترل سیل و رسوب
تغذیه آبهای زیرزمینی

توانایی حفظ سطوح نمک ،فلزات و مواد مغذی در
محدوده قابلتحمل به گیاهان و حیوانات

بهبود کیفیت آبوهوا

محیط رشد گیاهان
بستر احداث سازهها و جادهها

حفظ آثار باستانی
محل دفن زباله

حفظ حاصلخیزی

حفظ و یا بهبود کیفیت هوا و یا آب

1

- Off-site values
- On site values
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ارزشگذاري خدمات تنظیمي

رویکردهاي ارزشگذاري اقتصادي خاك

در مورد خدمات تنییمی ز است که ماهیت

چهارچوب خدمات اکوسیستم

روش تجزیهوتحلیل خدمات از نیر

دقی عرضه خدمات و همچنی ابعاد زمانی و مکانی آن در

انتخا

شرایط بیوفیزیکی بهطور کامل به خدمتی که برای

نیر گرفته شود .دقت شاخصها به مقیاس و هد ارزیابی

ارزشگذاری خاک در نیر گرفتهشده ،بستای دارد بهویژه

و همچنی در دسترس بودن دادهها بستای دارد وونادا و

برای خدمات تنییمی ،به دست آوردن کمیت خدمات

همکاران .)5111 ،به عنوان مثال ،خدمت هیدرولونیکی را

نیازمند وقت و

معآوری داده است و پس از آن

تجزیهوتحلیل اقتصادی آغاز میشود .عیوه بر ای

هم میتوان کاهش طغیان آ

هر

و هم افزایش میزان آ

اری در نیر گرفت .بسته به اینکه منطقه مورد نیر کجا

خدمتی در شرایط اقتصادی ،زیستمحیطی و ا تماعی

قرار گرفته است ،آیا خطر سیل منطقه را تهدید میکند یا

با تو ه به دادههای مو ود و روشهای ارزیابی به

فصلی مشکل اصلی منطقه

مختل
ی

خطرات ناشی از کمبود آ

رویکرد خاص نیاز دارد .کارکردهای زیستبو به

است .به طور کلی اطیعات دقی زیادی برای ای رویکرد

عنوان قابلیت فرآیندها و مؤلفههای طبیعی برای فراهم

مورد نیاز است؛ مثیا تعیی میزان ترسیب کرب بستای به

کردن کا ها و خدمات مورد نیاز مو ودات بهصورت

ای دارد که هم میزان کرب در بیوماس با ی سطح زمی و

میشود .در بخش زیر،

هم به صورت ماده آلی درون خاک اندازهگیری شود که در

مستقیم و غیرمستقیم تعری

روشهایی که میتوان برای هر دسته از خدمات استفاده
کرد ،ارائهشده است چی.)5112 ،

آن چرخه بازیافت کرب انجا میشود.
ارزشگذاري خدمات فرهنگي

ارزشگذاري خدمات تولیدي

خدمات فرهنای بهشدت به زمینههای فرهنای

برای خدمات تولیدی ،باید مطالعاتی برای تعیی

مردمی که خدمات را دریافت خواهند کرد بستای دارد.

میزان محصو ت تولیدی بهدستآمده از منابع انجا شود،

ای پسزمینههای فرهنای شامل انایزههای دینی ،اخیقی،

به عنوان مثال مقدار کیلوگر میوه و یا ت چوبی که در

متفاوت

واحد زمان برداشتشده ،مشخص شود .عیوه بر ای
است تو ه شود که استفاده از ی

ز

خدمت تا چه اندازه بر

ارائه خدمات زیستمحیطی دیار آن اکوسیستم اثر

معنوی و زیباشناختی است که بی

وامع مختل

است .از وامع بومی تا صنعتی ،تفاوتهای قابل تو هی
بی تصورشان از خدمات فرهنای و ود دارد که توسط
فرهن های مختل

تجربه و ارزشگذاری شده است

میگذارد ،به عنوان مثال قطع درختان برای استفاده از

فارلی و کستانزا .)5111 ،بهمنیور تعیی کمیت خدمات،

آن ،دیار خدمات زیستمحیطی نال را بهوضوح

نوع تعامل و تعداد افراد درگیر شاخصهای مربوطه

نوع مطالعات نیاز است تا هزینه

تعیی کننده هستند .نوع تعامل از بازدیدکنندگان دائمی و یا

استخراج محصو ت از اکوسیستم محاسبه شود که شامل

تفننی تا کسانی که بدون بازدید از آن تنها از دانست و ود

چو

مختل میکند .در ای

هزینه نیروی کار و ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای قطع و
برداشت درختان میشود .در مورد محصو تی که از
زمی های کشاورزی به دست میآیند ،ارزیابی باید

ی

اکوسیستم خاص لذت میبرند متفاوت است.

ارزشگذاري خدمات زیستگاهي

نهادههای مورد نیاز برای به دست آوردن محصول را نیز در

ارزش زیستااهی زیستبو ها شامل دو نوع

موضوع نه تنها شامل نیروی کار و

کارکرد پناهااهی و خزانهای میشود .کا ها و خدمات

نیر بایرد .ای

تجهیزات که زمی  ،کود ،آفتکشها ،بذر و غیره را هم
شامل میشود باندارا.)5111 ،

کارکرد پناهااهی زیستبو که قابل ارزشگذاری است
شامل حفع گونههای مختل

گیاهی و انوری و بان
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اطیعات ننتیکی برای حفع تنوع بیولونیکی و ننتیکی از

امعه برای حفاظت از ی

منبع طبیعی ،ارزش میراثی بهه

طری سازگاریهای محیطی میشود .کا ها و خدمات

عنوان تمایل به پرداخت هت حفهع منبهع طبیعهی بهرای

کارکرد خزانهای زیستبو که از طری ارزشهای بازاری

منفعت نسلهای آینده و ارزش انتخا

به عنوان تمایل به

ارزشگذاری میشود شامل شکار ،صید ماهی و

پرداخت در هت حفاظت منبع طبیعی برای فرصتهها و

امرارمعاش بهوسیله کشاورزی در مقیاس کوچ

و

آبزیپروری است فارلی و کستانزا.)5111 ،

ارزش اقتصادی کل ی

محیطزیست از رابطه زیر

محاسبه میشود:

چهارچوب ارزش اقتصادي کل
رویکههرد دیاههر ارزیههابی اقتصههادی خههدمات
زیستمحیطهی ،چههارچو

فعالیتهای مصرفی احتمالی در آینده تعری

میشود.

ارزش اقتصهادی کهل 1اسهت

)شکل  .)1در ای رویکرد ،ارزش اقتصادی کل یه

منبهع

TEV = DU + IU + OV + EV

)(1
که در آن:

 =DUاستفاده مستقیم ؛  =IUاستفاده غیر مستقیم؛ =OV

ارزش انتخابی؛ و  = EVارزش مو ود است.

طبیعی به ارزشهای مصرفی 2و غیرمصرفی 3تقسیمبنهدی
مهیشهود سهاروخان و آلکهامو .)5112 ،طبه

تعریه ،

در قالب دو چهارچو

مفهومی فوق »چهارچو
ارزش اقتصهادی کهل «

ارزشهای مصرفی از بهرهبرداری واقعی منبع طبیعی مشت

خدمات اکوسیستم و چههارچو

میشوند که شامل ارزش مصرفی مستقیم ،نییر درآمدهای

مجموعهای از روشها برای برآورد منافع اقتصادی ناشی از

حاصل از چو  ،علوفه ،مواد غذایی و مواد خها و ارزش

خدمات زیستبو و هزینههای اقتصادی ناشی از تخریب

مصرفی غیرمستقیم نییر فعالیتههای تفریحهی ،خهدمات

زیستبو ابداعشهدهانهد .خهدمات تهأمینی اکوسیسهتمهها

زیسههتمحیطههی و اکولههونیکی مههیباشههد .ارزشهههای

معمو ا به روش تغییر بههرهوری ارزشگهذاری مهیشهوند

غیرمصرفی که به آن ارزشهای حفاظتی 4نیهز مهیگوینهد،

فرآینهد تخریهب

دربرگیرنهده ارزش و هودی ، 5ارزش میراثهی 6و ارزش
انتخا  7اسهت .ارزش و هودی ،ارزش ذاتهی یه

منبهع

طبیعی و یا ارزشی اسهت کهه مهرد فقهط بهرای شهناخت
مو ودیت منبع طبیعی قائلاند حتّی اگر هرگز آن را نبینند
یا استفاده نکنند .ارزش میراثی یا ارزش نسلههای آینهده،
مطلوبیت ناشی از آگاهی افراد در ناههداری دارائهی منبهع
طبیعهی بهرای نسهلههای آینهده اسهت و ارزش انتخها ،
شاخصی از در ه تر یح افراد برای حفع ی

منبع طبیعی

در برابر استفاده احتمالی افراد در آینده اسهت؛ بهه عبهارت
دیار ،ارزش و ودی به عنوان تمایل به پرداخهت 8افهراد

ترابی .)1272 ،در ای روش ،هزینه ی

سهرزمی بها تخمهی مقهدار تولیهد از دسهت رفتهه کهه
باقیمتهای بازار مقایسه میشود ،برآورد مهیگهردد .تهابع
تولید که تخریب سرزمی را با تولیدات کشاورزی مهرتبط
میسازند برای برآورد میزان کاهش تولید استفاده میشهود.
خهدمات تهأمینی اکوسیسهتمهها از طریه روش هزینهه
ایازی و روش ا تنا

از هزینه نیز بهرآورد مهیگهردد.

منط نهفته در روش هزینه ایازی  ،محاسبه هزینه یه
آسیب خاص و تحت بررسی و بهرآورد آن بها اسهتفاده از
هزینه معادل یا ایازی است .به عنوان مثال اگر بخواهیم
هزینه فرسایش خاک در اراضی زراعهی را بهرآورد کنهیم،
ز است کهه میهزان ههدر رفهت مهواد مغهذی ناشهی از
فرسایش را محاسبه کرده و با هزینه معادل )هزینه بازسازی

1

)- Total Economic Value (TEV
-Use values
3
-Non-use values
4
- Preservation value
5
- Existence value
6
-Bequest value
7
-Option value
8
)-Willingness-to-pay (WTP
2

خاک ( مقایسه کنیم .روش ا تنا
فرضیه است که هزینههههای ا تنها

از هزینه متکی به ایه
از خطهر و آسهیب،

اندازهای مساوی با ارزش خهدمات اکوسیسهتم دارنهد .بهه

 / 6مروری بر ارزشگذاری اقتصادی خاك
عنوان مثال ،اگر نالی از منهاط مسهکونی مجهاورش در
برابر سیی

محافیت نمایهد ،هزینهه تخریهب ناهل را

میتوان از طری برآورد آسیبهای وارد شده در صهورت
وقوع سیی

تخمی زد.

شکل  -1چهارچوب ارزش اقتصادی کل (ساروخان و آلکامو)2002 ،

ارزش اقتصادی کل ی

منط نهفته در روش هزینه ایازی  ،محاسبه هزینه یه

محیطزیست از رابطه زیر

محاسبه میشود:
)(1

آسیب خاص و تحت بررسی و بهرآورد آن بها اسهتفاده از
TEV = DU + IU + OV + EV

که در آن:

هزینه معادل یا ایازی است .به عنوان مثال اگر بخواهیم
هزینه فرسایش خاک در اراضی زراعهی را بهرآورد کنهیم،

 =DUاستفاده مستقیم ؛  =IUاستفاده غیر مستقیم؛ =OV

ارزش انتخابی؛ و  = EVارزش مو ود است.

ز است کهه میهزان ههدر رفهت مهواد مغهذی ناشهی از
فرسایش را محاسبه کرده و با هزینه معادل )هزینه بازسازی
خاک ( مقایسه کنیم .روش ا تنا

در قالههب دو چهههارچو

مفهههومی فههوق »

فرضیه است که هزینههههای ا تنها

از هزینه متکی به ایه
از خطهر و آسهیب،

ارزش

اندازهای مساوی با ارزش خهدمات اکوسیسهتم دارنهد .بهه

اقتصادی کل « مجموعهای از روشها برای برآورد منهافع

عنوان مثال ،اگر نالی از منهاط مسهکونی مجهاورش در

اقتصادی ناشی از خدمات زیستبو و هزینههای اقتصادی

برابر سیی

محافیت نمایهد ،هزینهه تخریهب ناهل را

ناشی از تخریب زیستبو ابداعشدهاند .خهدمات تهأمینی

میتوان از طری برآورد آسیبهای وارد شده در صهورت

چههارچو

خهدمات اکوسیسهتم و چههارچو

اکوسیستمها معمو ا به روش تغییر بهرهوری ارزشگذاری
میشوند ترابی .)1272 ،در ای روش ،هزینه ی

فرآینهد

وقوع سیی

تخمی زد.

خدمات تنییمی مانند ناهداشت آ

و عناصهر

تخریب سرزمی با تخمی مقدار تولید از دست رفتهه کهه

غذایی در خاک و ترسیب کرب را میتوان از طری برآورد

باقیمتهای بازار مقایسه میشود ،برآورد مهیگهردد .تهابع

میزان مواد غهذایی حفهع شهده در خهاک و میهزان کهرب

تولید که تخریب سرزمی را با تولیدات کشاورزی مهرتبط

ترسیب شده در ی

میسازند برای برآورد میزان کاهش تولید استفاده میشهود.

مواد مغذی و کرب ارزشگذاری نمود.

خهدمات تهأمینی اکوسیسهتمهها از طریه روش هزینهه
ایازی و روش ا تنا

از هزینه نیز بهرآورد مهیگهردد.

منطقه و ضر

آن در قیمهت بهازاری

ارزش و ودی و خدمات فرهناهی اکوسیسهتم
مانند گردشاری عمدتاا از طری روشههای پرسشهنامهای
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مانند رویکرد تر یحات اظههار شهده بهرآورد مهیگردنهد.

ناهداشت سه عنصر  NKPبه میزان  21/52د ر در هکتار

روشهای تر یحهات اظههار شهده ماننهد روش انتخها

در سال برآورد شده است نئو و تیسدل.)5111 ،
مقدار را معادل

تجربی یا روش ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخهت

مطالعات گوو و همکاران  )5111ای

افراد برای بهبود محیطزیست یا تمایل به پهذیرش هزینهه

 22/2د ر در هکتار برای نالهای استان زیناشان چی

برای تخریب محیطزیست را تعیی میکنند.

نشان میدهد .در پژوهش ریچاردستون و کین )1772 ،
در هندوستان مقدار هدر رفت عناصر غذایی ازت ،فسفر
و پتاسیم در اثر کاهش پوشش و رخداد فرسایش خاک،

سابقه تحقیق
تحقیقات متعددی در زمینه برآورد ارزش خاک

بهطور متوسط برابر  29 ،15و  22کیلوگر در هکتار در

در ایران و هان انجا شده است .یکی از رایجتری

سال برآورد شده است .بر پایه آمار فائو  )1772بهطور

روشهای برآورد ارزش خاک بر حسب ارزش مهمتری

متوسط ،سا نه  2211د ر خسارت در اثر هدررفت

عناصر غذایی مو ود در خاک است .از میان عناصر غذایی

عناصر غذایی  N,P,Kبه هر کشاورز وارد میشود .حسی
 )5111نیز ارزش هر هکتار از نالهای مانارو

خاک برخی از اهمیت بیشتری برای گیاه برخوردارند و

و بادو

کمبود آنها عوارض مشخصی برای رشد گیاه به همراه

را از نیر ناهداری عناصر غذایی پرمصر

خواهد داشت ،سه عنصر نیترونن ،فسفر و پتاسیم ،از

هندوستان  525د ر برآورد کردهاند.
در ی

عناصر بسیار مهم در فرآیند حاصلخیزی خاک محسو

منطقه اقلیمی معی

خاک در

فرسایش خاک

میشود و بر میزان تولید تأثیر بسزایی میگذارند گو تی

گذشته از اینکه از مهمتری

و رای .)5112 ،در بسیاری از تحقیقات میک برآورد

ارزیابی توان و تعیی کاربری مناسب خاک است ،سبب از

ارزش خاک محاسبه ارزش سه عنصر کلیدی فوقالذکر در

نیز میشود ،زیرا با از دسترس خارج

خاکهای منطقه بوده است )ابراهیمی 1291 ،و بختیاری،
 1212و نئو و تیسدل .)5111 ،عناصر غذایی پرمصر

شدن خاک ،آ

مکانی برای نفوذ و ذخیره نمییابد باربیر

و بیشاپ.)1772 ،

مله مهمتری عوامل محدودکننده رشد در خاک به شمار

به موازات رشد معیت در طی دهههای اخیر و

از

افزایش تعداد دا و گسترش تخریب نالها بهمنیور

سایر عناصر غذایی

سوخت مو ب

میروند بهطوریکه اگر گیاهی دچار کمبود در هر ی
ای

از

بی رفت منابع آ

عوامل محدودکننده در

سه عنصر غذایی شود ذ

توسعه زمی های کشاورزی و تأمی

نیز در آن با اخیل موا ه خواهد شد بنابرای

افزایش فقر و بیکاری آشکار و پنهان وامع محلی شده و

بهشدت بر کاهش تولید تأثیر میگذارند )ملکوتی و

از ای راه ،شرایط ز را برای تشدید بهرهبرداریهای

طهرانی .)1291 ،تحقیقات پناهی  )1212در سه ناحیه از

بیرویه از منابع محیطی فراهم آورده است .به نیر میرسد

نالهای خزری ارزش هر هکتار نال در حفاظت از

که آگاهی از ارزش واقعی ای منابع و رایاان تلقی نکردن

مواد مغذی خاک را معادل  2/75میلیون ریال در هکتار

آنها میتواند تا حد زیادی از تخریب و نابودی آنها

کممصر

نشان میدهد .همچنی

نتایج مطالعات بختیاری )1212

لوگیری کند ،چرا که تصمیمگیریها و سیاستگذاریها

نال از وارد آمدن سا نه

نیز اغلب بر اساس معیارهای اقتصادی صورت میگیرند

نشان میدهد هر هکتار

 121222/9ریال خسارت ناشی از فرسایش خاک و هدر

پناهی  .)1212بر ای اساس موسوی  )1271سه نوع

رفت سه عنصر غذایی نیترونن ،فسفر و پتاسیم در مناط

کارکرد حفع حاصلخیزی ،کنترل رسوبات و کاهش میزان

لوگیری میکند .در تحقیقی در

از دست رفت اراضی را در مراتع نیمه استپی حوزه آبخیز

نالی زاگرس

نالهای آمیخته په برگ و سوزنیبرگ در چی ارزش

طالقان با وسعت  21171/5هکتار ،مورد بررسی قرار داد.
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نتایج نشان داد که کارکرد کنترل رسوبات بیشتری ارزش

فرسایش خاک و با استفاده از روش هزینه فرصت از

اقتصادی را دارا بوده و  25/7درصد از ارزش کل کارکرد

دست رفته ،معادل  111د ر برآورد شده است .لی و

حفاظت خاک را شامل میشود بهطوریکه ارزش کل

همکاران

کارکرد حفاظت خاک برابر  212/52میلیون ریال در سال

حاصلخیزی خاک ،کاهش میزان از دست رفت اراضی و

و ارزش هر هکتار مرتع  12772/5ریال برآورد شده است.

کاهش تجمع رسوبات را با استفاده از روشهای

پیشرفت در تخمی ارزش خاک به دنبال ارائه

قیمتگذاری بازاری مانند هزینه فرصت و هزینه

معادله هانی فرسایش خاک ) (USLEتوسط ویشمایر و

 )5112نقش پوشش گیاهی در حفع

ایازینی ارزشگذاری نمودند .حا یصالحاوغلو و

اسمیت  )1791برای برآورد فرسایش خاک و تخمی

همکاران  )5111نیز ارزش اقتصادی فرسایش خاک را بر

بهتری از هدر رفت عناصر غذایی در اثر فرسایش به

اساس خاک فرسایش یافته و محتوی عناصر غذایی آن و

دست آمد .اولی بار بنت  )1772در امریکا ارزش خاک

با تو ه به قیمت بازاری ای عناصر در شمال شرق ترکیه،

را با استفاده از روش هزینه ایازینی عناصر مغذی خاک

مطالعه کردند .کروز و همکاران  )1711هزینه مستقیم

در اثر رخداد فرسایش با استفاده از قیمت تجاری کودهای

فرسایش خاک را در حوزههای آبخیز ماگات و پانتاباناان

شیمیایی قابل انشی برآورد نمود .در تحقی استوکین

واقع در فیلیپی با روش هزینه ایازی برآورد کردند .به
صورت که با استفاده از روش  MUSLEمیزان

 )1712هم با استفاده از ای روش و با برآورد هزینه هر

ای

ت هدررفت خاک ،ارزش هدررفت مواد آلی و مغذی

فرسایش خاک را برابر  517ت در هکتار در سال و مقدار

خاک مشخص شد .برخی دیار از محققی عیوه بر موارد

کل هزینه فرسایش خاک را معادل  2275پزوتا  1/11د ر

ذکر شده ،ارزش هزینه هدررفت نیترونن و فسفر را نیز

امریکا) محاسبه نمودند.

محاسبه نمودهاند هی  5119 ،و مونتانار  .)5119 ،برتول

بختیاری و همکاران  )5117ارزش اقتصادی

و همکاران  )5119ارزش پتاسیم و برخی دیار مانند

کارکرد حفع و ناهداشت عناصر غذایی در منطقه سبزکوه

سارسینلی و همکاران  )5117هم عیوه بر موارد ذکر

را با استفاده از روش  EPMبرآورد و سپس مقدار

شده ارزش عناصر منیزیم و کلسیم را نیز محاسبه

هدررفت نیترونن ،فسفر و پتاسیم را با استفاده از روش

نالهای هند

ایازینی عناصر غذایی محاسبه نمودند .نتایج

نمودهاند .کومار  )5112با بررسی

هزینه

هزینهای معادل  292د ر در هکتار را برای بران کاهش

مطالعه نشان داد که عملیات حفاظت از خاک در هر

ارزش خاک بر اثر فرسایش به روش هزینه ایازی

هکتار از اراضی ،سا نه  225/17کیلوگر از نیترونن،

برآورد نموده است.

فسفر و پتاسیم ،به ارزش تقریبی  772هزار ریال را

مطالعات آمور و همکاران  )5111هزینه ز
برای حفاظت مواد مغذی خاک را برای

نالهای

گواتما معادل  15تا  21د ر در هکتار در سال با استفاده
از دو روش هزینه ایازی و هزینه ا تنا

شده تخمی

ناهداری و از هدررفت
نموده است .رای

آن در اثر فرسایش لوگیری

 )5111بهمنیور تعیی ارزش خدمات

اکوسیستمی خاک در نو

شرقی ایالت پنسیلوانیا در

امریکا ،هدررفت خاک را با استفاده از مدل  USLEدر

زده است .در مطالعه دیاری نیز بان  )1771رقم  2د ر

محیط  GISمحاسبه و هزینه برداشت رسو

در هکتار را برای ارزش حفاظت از مواد مغذی خاک با

د ر در هکتار در سال برآورد نمودند .گو تی و رای

استفاده از روش هزینه ایازی به دست آورد .در مطالعه

 )5112با برآورد  271کیلوگر هدررفت مواد مغذی

وارد و همکاران  )5117در خلیج بینتونی اندونزی ،ارزش

خاک از سطح حوزه آبخیز چوتاناگپور در هند ،هزینه

عملکرد حفع و ناهداری عناصر غذایی با کاهش

هدررفت مواد مغذی خاک نیترونن ،فسفر و پتاسیم) را

را 157/152
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 129د ر در هکتار برآورد کردند .نور و همکاران )5112

اقتصادی بخشهای دیار خواهد انجامید؛ به عبارت دیار،

کاهش ارزش اقتصادی خاک براثر فرسایش در حوزه

هزینۀ فرسایش خاک گویای اختی

آبخیز لرستان را با استفاده از روش ایازینی مواد غذایی،

بازدهیهای خالص مالی نیا های

بی ارزشهای فعلی
ایازی

کاربری

فرسایش خواهد بود .البته در

کل میزان فرسایش در منطقه با استفاده از روش

اراضی با در ات مختل

 MPSIACبرابر  119211/2ت در سال ،برآورد نمودند.

ای اختی  ،عوامل دیاری مثل انتخا

کاهش ارزش اقتصادی خاک براثر فرسایش در منطقه

مدیریت زراعی و نیز ابعاد فرسایش هم نقشآفرینی

مورد مطالعه با استفاده از روش ایازینی مواد غذایی

میکنند.

محصول زراعی،

برای سه عنصر اصلی )نیترونن ،فسفر ،پتاسیم) محاسبه و

از سوی دیار با اطیق نههاده بهه خهاک ،ههت

هزینه فرسایش مستقیم خاک حوزه آبخیز  212میلیارد

کسب ستاندههای کشاورزی موردنیر ،محاسبۀهزینههها و

ریال برآورد گردید.

قیمتهای بازاری برای انشی کردن نهاده خاک از دست

در برخی دیار از مطالعات ،ارزش اقتصادی

رفته بها نههادهههای مصهنوعی بهرانکننهده یها کودههای

خاک بر اساس میزان کاهش تولید محصو ت مهم

مصنوعی رک اصلی روششناسی در ارزیابی خواهد بهود

منطقه خاص مانند گند  ،و ،ذرت و

که با رویکرد هزینۀ هایازینی ههم معرفهی مهیشهود .در

تابع رگرسیون برآورد گردید .در

صورت تمرکز بر اثهرات فرسهایش بهر روی حاصهلخیزی

ای شیوه از محاسبه ،هزینه برآورد شده در واقع درآمدی

خاک ،برای ا رای آن ،باید میزان کهاهش در محصهو ت

است که تولیدکننده از دست داده است که به هزینه

کشاورزی دارای قیمتهای بهازاری را انهدازهگیهری کهرد؛

شده موسو است قربانی و حسینی،

بنابرای ههر مطالعههای در زمینهه ارزشگهذاری اقتصهادی

استراتژی

در ی

سویا با استفاده از ی

خسارت ا تنا

خههاک ،دربرگیرنههده دو بخههش سههاختاری اسههت :یکههی،

 5112و رودریاز.)5112 ،
پس از بررسی اهمیت ارزش اقتصادی خاک از

کمی سازی کارکردها و خهدمات و دیاهری تهیش بهرای

آن

تقویم ارزش اقتصادی آنهها از طریه محاسهبات مهالی و

کارکردها ،در زیر

ارزشهای پولی .در ای زمینهه ،بایهد ارزش اسهتفادهههای

روشهای تجربی مورد استفاده برای ارزشگذاری

مستقیم و غیرمستقیم را به ارزشهای مبادلهای تبدیل کهرد

اقتصادی خاک ،مزایا و کاستیهای آنها ارائهشده است.

که برای سیاسهتگهذاران ،برنامههریهزان و وامهع محلهی

نقطه نیرات متفاوت و بر اساس کارکردهای مختل
در اکوسیستم ،برای کمی سازی ای

روشهاي برآورد ارزش خاك
برای تخمی ارزش خاک ،اغلب رویکردهای
مبتنی بر اندازهگیری ابعاد تخریب محیطزیست
پیشنهادشدهاند .برای مثال باربیر و فرانسیسکو)1771 ،
استفاده از رویکرد هزینۀ فرصت را برای برآورد ارزش
خاک براثر فرسایش توصیه میکند و آن را معادل با از
دست رفت سودآوری سامانههای کشاورزی در درازمدت
میداند که به عد تشوی

سرمایهگذاری در تولیدات

کشاورزی و هدایت سرمایهها بهسوی فعالیتهای

بهرهبردار ،زبانی آشنا و قابل فهم باشد سعید)1211 ،؛ امها
استفاده از قیمت های بازاری برای کارکردهای اکوسیستمی
دارای دشواریهای زیهادی اسهت؛ زیهرا ایه خهدمات در
بههازار عرضههه نمههیشههوند و ارزشگههذاری آنههها نیههاز بههه
رویکردهای متفاوتی دارد مبرقعی و همکاران.)1211 ،
عیسیزاده و همکاران  )1271انواع روشهای
ارزشگذاری کا های غیر بازاری را به شرح دول 5
ارائه کردهاند .در ای

دول روشهای ردی

مبنا بوده و قابلیت ارزشگذاری پولی را دارند.

اول هزینه

 / 01مروری بر ارزشگذاری اقتصادی خاك
جدول -2انواع روشهای ارزشگذاری کاالهای غیر بازاری (عیسيزاده و همکاران)1291 ،
.1

تمایل به پرداخت نسبت داده شده یا رهیافت های مبتنی بر هزینه یا مبتنی بر بازار
Damage Cost Avoid Method

الف) روش هزینه اجتناب از خسارت

Household Production

ب) تولیدات خانگی

Replacement Cost Method

ج) روش هزینه جایگزین
د) روش هزینه جانشین

Substitute Cost Method

ه) روش هزینه فرصت

Opportunity Cost Method
Valuation of Human Capital

و) روش هزینه بیماری یا ارزش گذاری سرمایه انسانی

Changes in Productivity Method

ز) روش تغییر در بهره وری

تمایل به پرداخت بیان شده با رهیافت های بازار فرضی

.2

Contingent Valuation Method

الف)روش ارزش گذاری مشروط
 ارزش گذاری مشروط انتخابی

Referendum Contingent Valuation

 ارزش گذاری مشروط انتهاباز

Open-ended Contingent Valuation
Multi- Attribute Valuation

ب) ارزش گذاری ویژگی های چندگانه

Bested Preference: Contingent Analysis

 1مبتنی بر ترجیحات :تحلیل های مشترک
 روش درجه بندی مشروط

Rating Contingent Valuation

 مقایسه زوج ها

Paired Comparison
Choice Based: Choice Modeling

 )2مبتنی بر انتخاب :الگوسازی انتخاب
 رتبه بندی مشروط

Ranking Contingent

 آزمون انتخاب

Choice Experiment

.3

تمایل به پرداخت آشکار شده یا رهیافت های بازار جایگزین
Wage Differential Method

الف) روش دستمزد ناهمگن

Market Price Method

ب) روش قیمت بازار

Hedonic Price Method, or
Property Value Method

ج) روش قیمت گذاری براساس لذت گرایی یا
روش ارزش ملک

Travel Cost Method

د) روش هزینه سفر

Production Function Method

ه)روش بهره وری یا روش تابع تولید
.4

با تو ه به مطالب با روشهای مختلفی که
برای برآورد ارزش خاک استفاده میشود در بیشتر موارد
روشهای هزینه مبنا میباشند .از بی

ای

روشها،

روشهای هزینه ایازینی ،1هزینه فرصت از دست
و هزینه خسارت ا تنا

رفته5

شده 2و هزینه انشی  2از مله

روشهای است که در ارزشگذاری خاک و کارکردهای
آن بیشتر بکار میرود و در زیر تشریح شدهاند:
1

- Replacement Cost Method
-Opprtunity Cost Method
2
- Damage Cost Avoided Metho
3
-Replacement Cost
2

انتقال منافع
روش هزینه جایگزین

منط نهفته در ای روش ،محاسبه هزینهه یه
آسیب خاص و همچنی برآورد آن بها اسهتفاده از هزینهه
معادل یا ایازینی است گرشاسبی و همکهاران.)1275 ،
بهعنوان مثال اگر در نیر باشد خطر فرسایش خهاک را در
مزرعه تخمی یا برآورد شود ،ز است که از دست رفت
مواد مغذی ناشی از فرسایش محاسبهشده و با اسهتفاده از
هزینه معادل یعنی هزینه بازسهازی خهاک و بها تو هه بهه
اقدامات زیر در آن ایازی گردد:

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 00 / 0010 / 0
ال ( برآورد میانای خاک از دست رفته در هر هکتار

ارزش اقتصهادی تولیهد محصهول از دسهت رفتهه در اثهر

برای مناط شاهد

فرسایش خاک در محل مدنیر باشد ،نسبت به بهرآورد و
اندازهگیری تولید محصهو ت در دو گزینهه بها فرسهایش

( برآورد کاهش مواد مغذی قابل بران خاک
ج( ارزشگذاری مواد از دست رفته مغذی خاک در هر

خهاک و بهدون فرسهایش خهاک مقایسهه شهده و سهپس

هکتار با در نیر گرفت هزینه حاصلخیزی ایازی در

تغییرات میزان محصول به دست میآیهد نو و همکهاران،

بازار )عمدتاا کاهش عناصر غذایی اصلی نیترونن ،فسفر و

 .)5111روش محاسبه به ای صورت است کهه مسهاحت

پتاسیم(

اراضی معادل خاک حفع شده در اثر و ود مثی پوشش
مرتعی) از تقسیم حجم خاک حفع شده  ATبهر عمه
خاک ،کل مواد غذایی از

مناسب کشت  dقابل محاسبه است .متوسط سود سا نه

دست رفته خاک به دلیل فرسایش در سال  nا با استفاده

کشت دیم به عنوان هزینه فرصت کاهش میزان از دسهت

از رابطه  ،5برآورد میشود:

رفت اراضی در نیر گرفته شده و برای محاسبه ارزش ای

پس از تعیی

مقدار رسو

Dun S M

))5

ES = ((AT/d)/10000)* BR

)2

در رابطه فوق:
 :Dunمقدار عنصر uاز دست رفته در سال  nا
 :Sمیزان رسو

کارکرد از رابطه  2استفاده میگردد
که در آن:
 ESارزش کارکرد کاهش میزان از دست رفت

خاک

 :Mnدرصد هری

از عناصر مورد نیر در رسو

اراضی

و BRسود خالص سا نه هر هکتار کاربری دیمکاری) در
منطقه است.

میباشد.
مع کل هدررفت مواد غذایی در سال  nا از رابطه 2
برآورد میشود:

کنترل رسو
An DnN DnP DnK

)2
با در نیر گرفت

قیمت کودهای انشی

برای بران

عناصر از دست رفته خاک ،ارزش اقتصادی عناصر با
استفاده از رابطه  2محاسبه میشود

ین

و نی یوآن،

 5111و مو یی.)1211 ،
V  (PNDN PPDP PK

)2

همچنی بهمنیور برآورد ارزش اقتصادی کارکرد
هزینه ساخت هر مترمکعب از ظرفیت ای سد بهه عنهوان
هزینه فرصت ای کارکرد منیور میتواند گردد
هزینه خسارت اجتناب شده
در ای

روش ،هزینههای اعمالشده برای

لوگیری از زیانها در نبود خدمات تنییمی اکوسیستم
به کار میرود .ای روش متکی بر ای فرضیه است که

در رابطه با :
 ،PN, PP, PKبه ترتیب قیمت کودهای انشی برای
عناصر پتاسیم ،فسفر و نیترونن و  Vارزش اقتصادی کل
عناصر میباشد بیشاپ.)1777 ،

هزینههای ا تنا

از خطر و آسیب ،اندازهای مساوی با

ارزش اکوسیستم دارند گرشاسبی و همکاران.)1275 ،
روش هزینه خسارت ا تنا

شده با لوگیری از خطر

مثیا سیل) از ارزش محصول محافیتشده استفاده
میکند و یا از هزینه اقدا صورت گرفته بهمنیور ا تنا

هزینه فرصت از دست رفته
در ای روش هزینه ی

و کاهش رسهو گهذاری در سهد مخزنهی،

خطر خهاص از طریه

مقدار تولید از دست رفته که با قیمتههای بهازار مقایسهه
میشود ،برآورد میگردد .به عنوان مثال ،اگر هد

برآورد

از آسیبها ،به عنوان معیاری از سودهای ارائهشده
بهوسیله ی

اکوسیستم بهره میبرد .به عنوان مثال ،اگر

اراضی زراعی مجاور مسیلها با عملیات حفاظتی سازهای
یا بیولونیکی در برابر سیی

حفاظت شود ،سودهای

 / 02مروری بر ارزشگذاری اقتصادی خاك
حاصل از محافیت در برابر سیی
آسیبهای ا تنا

را میتوان از طری

شده ) لوگیری شده) برآورد کرد.

ای روش معمو ا بها عنهوان روش هزینهه سهفر
) ،(TCMبه عنوان ابهزاری مناسهب ههت ارزشگهذاری
اقتصادی مکانهای تفر ی محسهو

مهیشهود ههانلی و

اسپاش .)1772 ،ای روش که نمونهای از روشهای بهازار
میشود ،از قیمتهای واقعی بازار بهرای

قیمت گذاری ویژگی های غیر بازاری محیط زیست ،استفاده
میکند وزیری دفتری )5111 ،و اغلب بهه عنهوان روشهی
غیرمسههتقیم بههرای بههرآورد منههافع تفر ههی حاصههل از
گردشااههایی مانند سواحل ،مکانهای تاریخی و طبیعی و
دیار مکان های تفر ی بکهار مهیرود چه و همکهاران،
.)5112

تقویم ارزش اقتصادی آنها میباشد .در ای

مبادلهای تبدیل میشود؛ اما استفاده از قیمتهای بازاری
برای کارکردهای اکوسیستمی دارای دشواریهای زیادی
است زیرا ای

خدمات در بازار عرضه نمیشوند و

ارزشگذاری آنها نیاز به رویکردهای متفاوتی دارد .با
اطیق نهاده به خاک ،هت کسب ستاندههای کشاورزی
موردنیر ،محاسبۀ هزینهها و قیمتهای بازاری برای
انشی
مصنوعی

کردن نهاده خاک از دست رفته با نهادههای
برانکننده یا کودهای مصنوعی رک

اصلی

روش شناسی در ارزیابی خواهد بود.
حال

حاضر

ارزشگذاری

اقتصادی

محیطزیست و منابع خاکی بهعنوان یکی از ارکان اصلی

نتایج ای پژوهش نشان میدهد ارزشگذاری
کا ها و خدمات ناملموس محیط-های طبیعی امروزه از
اهمیت فزایندهای برخوردار شده و ابعاد محلی ،ملی و
بی المللی آن در بح های مربوط به تخریب منابع طبیعی
بهطور اعم و خاک بهطور اخص ،ایااه ویژهای یافته
است .برای ساماندهی رویههای تصمیمگیری در مورد
استفاده از منابع تحت اختیار ،هم باید هزینهها و فایدههای
قابل کمی سازی کا ها و خدمات مبادلهای را به پول
تقویم کرد و هم هزینهها و فایدههای غیر بازاری و
نامحسوسی که تاکنون ارزش آنها فقط از حی

مصرفی

مورد تو ه بوده ،در محاسبات اقتصادی مربوط گنجانده
شود.
خاک وظیفه انجا

صورت،

ارزش استفادههای مستقیم و غیرمستقیم به ارزشهای

در

نتیجهگیري

کارکردهای زیادی در

محیطزیست دارد که برای زندگی انسان ضروری است.
ای

در زمینه ارزشگذاری اقتصادی خاک ،دربرگیرنده دو
بخش ساختاری شامل کمیسازی کارکردها و خدمات و

هزینه جانشین

انشی محسو

تو ه کافی و ز به آن نشده است .هر گونه مطالعهای

کارکردها عیوه بر ارائه مواد غذایی ،زیستتوده و

مواد خا و خدماتی مانند نقش زیستااه و پایااه ننی،
ذخیره آ  ،عملکردهای ا تماعی و فرهنای را هم انجا
میدهد که ارزش اقتصادی قابل تو هی نیز دارد ولی

مفهومی فوق »

تشکیلدهنده آن در قالب دو چهارچو
چهارچو

خدمات اکوسیستم و چهارچو

ارزش

اقتصادی کل« انجا میگیرد و در ای راستا مجموعهای از
روشها برای برآورد منافع اقتصادی ناشی از خدمات
زیستبو و هزینههای اقتصادی ناشی از تخریب
زیستبو ابداعشدهاند که در بیشتر موارد روشهای هزینه
مبنا میباشند و شامل برآورد هزینه ایازینی ،1هزینه
فرصت از دست رفته 5و هزینه خسارت ا تنا

شده 2و

هزینه انشی است.
بررسی نحوه ا رای ای روشها و ملزمات آن
مانند مقادیر عناصر مغذی خاک ،کاربری اراضی و
عملیات حفاظت خاک و آبخیزداری نشان میدهد که کلیه
ای

ملزومات در کشور در دسترس بوده و ا رای ای

روشها امکانپذیر است .ویژگی اصلی ای روشها ای
است که مزایای ملموستر و واضحتر و اهمیت بنیادی و
نارانیهای غیرقابل برگشت از کا های زیستمحیطی را
1

-Replacement Cost Method
2
-Opprtunity Cost Method
3Damage Cost Avoided Metho
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نشان میدهد .مشکل اصلی در استفاده از روشها

قیمتگذاری ،هرگز در ایی محاسبه نمیشود .ای مسئله

ارزشگذاری خاک برآورد ارزش برای مزایای غیرمستقیم

منابع طبیعی میشود

در محاسبات اقتصادی منجر به اتی

ریان تنها در خصوص فعالیتهای

و غیر بازاری است .لذا باید در استفاده از سیستم

که متأسفانه ای

اندازهگیری به عنوان مثال ارزش پولی در ارزیابی

بخش کشاورزی صادق است .در میان فعالیتهای بخش

محیطزیست باید احتیاط شود .چرا که تنها آن قسمت از

کشاورزی زیر بخشهایی که با منابع طبیعی تجدیدشدنی

درآمدها که توسط سرمایه و نیروی کار به دست میآید

نییر نال ،مرتع ،ذخایر آبی و خاک موا ه هستند بیشتر

مورد تو ه قرار میگیرد .در حالی که درآمدهای حاصله

از سایر فعالیتها از چنی مسئلهای در حسا های ملی

از منابعی که به رایاان بکار گرفته میشود به دلیل عد

لطمه میخورند.
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Abstract
The present paper investigates soil valuation and explores the intricacies associated
with the development of a standard framework for a sound soil valuation system.
Drawing upon a review of studies conducted across the world, we identify the
techniques commonly used in estimating the economic value of soil that best suits
the conditions in Iran. The ‘ecosystem services’ and ‘total economic value’ (TEV)
frameworks are being currently employed for economic valuation of environmental
resources and that of soil as the main component of the environment. A variety of
methods have been developed for estimating the economic profits of ecosystem
services and the costs arising from ecosystem degradation. In most cases, base cost
estimation involves replacement cost, opportunity cost, damage cost avoid, and
replacement cost methods. Study of the implementation of these methods as well
as their associated requirements including soil nutrient content and current land use
as well as soil conservation and watershed management practices in use reveal that
the above methods can be effectively implemented because not only the required
infrastructure but also the necessary data are currently available at the state-level.
A salient feature of these methods is that they guarantee more tangible and
calculable advantages, basic significance for environmental resources, and nonrecurrent concerns about environmental commodities; care must, however, be taken
in the measurement system employed for the monetary value of resources during
environmental assessment since only investment and labor revenues are taken into
account while the revenues due to the exploitation of vital resources and services
are ignored and never ever included in the absence of a pricing policy, which
obviously causes the values of natural resources to remain unaccounted for in
economic estimations.
Key words: Soil economic value, Land use, Soil nutrients, Environment
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