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پورطوسی ،ن .کوچکی،ع .نصیری محالتی ،م .و قربانی،م .6331 .ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارکهای
مشهد .فصلنامه علوم محیطی.911-976 :)4(91 .
سابقه و هدف :توسعه شهری و شهرنشینی ،اصلیترین دلیل تغییرات جهانی اکوسیستمها است ولی از طرفی اگرواکوسیستمهای مناطق
شهری ،با تامین خدمات اکوسیستمی باارزش و پرتقاضا ،رفاه جامعه بشری را فراهم میآورند .درک خدمات اکوسیستمی و در نظر داشتن
ارزشگذاری آنها در مدیریت شهری برای جامعه کنونی و نسل آینده ضروری است.
مواد و روشها :پژوهشی در سال  9314در سطح پارکهای مشهد به منظور ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارکهای
عمومی مشهد انجام شد  .به منظور ارزیابی برخی خدمات تنظیمی همچون ترسیب کربن ،تولید اکسیژن و پاالیش آالیندهها ،برداشت
اطالعات پوشش گیاهی پارکها در قالب پالتهایی صورت گرفت و وارد نرمافزار «آی تری» 9شد و ارزشگذاری ریالی آنها با توجه به نرخ
مالیات گازها در سطوح بینالمللی و هزینههای اجتماعی آنها برآورد شد .برای ارزیابی خدماتی همچون نقش تنوع در بروز چشمانداز ،ذخیره
آب ،تشکیل خاک ،کنترل بیولوژیک و خدمات فرهنگی پرسشنامههایی با شیوه آزمون انتخاب طراحی شد و متوسط تمایل به پرداخت
کارشناسان فضای سبز به سبب سطح اطالعات ،تحصیالت و منسجم بودن جمعیت مورد بررسی ،برای این خدمات تجزیهوتحلیل شد.
نتایج و بحث :پوشش درختان در پارکهای مشهد  49/6درصد بود .سه گونه غالب شامل افرا ( 97/4درصد) ،چنار ( 91/6درصد) و اقاقیا
( 99/7درصد) بودند .با توجه به بیشتر بودن درختان جوان پارکها ،بیشتر خدمات اکوسیستمی از درختان جوان منشاء میگرفت .بخش
عمده گونهها غیربومی بودند 44/9 :درصد منشاء آمریکای شمالی و  91/1درصد منشاء آسیایی داشتند .میزان ترسیب ناخالص کربن درختان
 9/2337تن در هکتار به ازای هر سال بود که سهم عمده آن مربوط به گونه چنار بود .تولید اکسیژن  2/24616تن در هکتار به ازای هر
سال و موجودی کربن (ذخیره کربن) در کالبد پارکهای شهری  22/761تن در هکتار محاسبه شد .پاالیش آالیندهها در یک سال و به
ازای هر هکتار  2/249تن گزارش شد ،ارزش خدمات تنظیمی (ترسیب ،تولید اکسیژن و پاالیش آالیندههای شهری) در پارکهای مشهد
معادل  4میلیون ریال به ازای هر هکتار در سال نشان داده شد .ذخیره کربن پارک های شهر مشهد نیز معادل  69میلیون ریال به ازای هر
هکتار ارزشگذاری شد .از آنجا که اتمسفر مخزن عظیمی از اکسیژن است ،این گاز در ارزشگذاری ریالی منظور نشد .اکسیژن تولیدشده
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در کل پارکهای مشهد 212تن می باشد که این میزان نیاز ساالنه  991نفر را تامین میکند .غنای گونهای پارکهای مشهد با  33گونه
ارزشی معادل  22میلیون ریال داشت .مجموع ارزش خدمات تنظیمی (تنوع ،ذخیره آب ،تشکیل خاک ،کنترل بیولوژیک و خدمات فرهنگی)
منفی شدند و از بین این خدمات کارشناسان پاسخ گو تنها برای خدمات فرهنگی و ذخیره آب تمایل به پرداخت هزینهای معادل 364
میلیون ریال به ازای هر هکتار در سال داشتند ،که از این میزان  242میلیون ارزش خدمات فرهنگی و  933هزار ریال ارزش خدمت ذخیره
آب بود .برای بقیه خدمات تمایلی به پرداخت هزینه وجود نداشت و کارشناسان پرداخت این هزینهها را از وظایف خود شهرداری میدانستند.
نتیجهگیری :خدمات ارائهشده توسط پارکهای مشهد بخشی از موهبتهای طبیعی است و از اینرو باید بودجههای بیشتری برای حفظ
این سرمایههای گرانقدر برنامهریزی و صرف شود.
واژههای کلیدی :آزمون انتخاب ،پارکهای مشهد ،نرمافزار آی تری ،مدیریت شهری.

مقدمه
برخوردارند.

با افزایش جمعیت انسان و گسترش روزافزون
شهرها ،درختان و پوششهای گیاهی بهتدریج جایگاه خود

جنگلهای شهری شامل درختان و اجزای خاک

را به زمینهای بدون پوشش گیاهی دادهاند ( Brabec et

یک اکوسیستم شهری هستند که توسط ساختار ،مقدار(

 .)al., 2002روند افزایش جمعیت و گسترش شهرها،

حجم) ،اندازه (ارتفاع و قطر) ،پراکنش (پوششها) و

اثرات نامطلوبی بر سالمت انسان و دیگر موجودات زنده

ترکیب (تعداد گونهها و نوع خاک) مشخص میشوند.

اکوسیستمها گذاشته است ( Carreiro, 2008; Mc

ساختار جنگل شهری ،تعیینکننده کارکرد اکوسیستمی

 .)Pherson et al., 1994مناطق شهری از مقیاس محلی

آن است که عامل کاهنده مشکالت زیستمحیطی در برابر

گرفته تا مقیاس جهانی اثرات نامطلوب خود را بر جای

ساختوسازهای شهری محسوب میشود.

میگذارند و از این رو است که در بررسیهای تغییرات

کارکردهای فرهنگی و تنظیمی دو نوع از خدمات

جهانی اقلیم ،نسبت باالیی از انتشار گاز گلخانهای

از بین انواع خدمات اکوسیستمی ،در سیستم شهری

دیاکسید کربن را به مناطق شهری نسبت میدهند

هستند .کارکرد فرهنگی در واقع فرصتهایی برای بازتاب

(.)Grimm et al., 2008

اندیشه ،غنیسازی معنوی ،توسعه روحی-روانی ،اوقات

شهرها اثرات منفی بر اکوسیستمها دارند اما در این

فراغت ،تفریح و تجربه زیباییشناختی و هنری است و

میان پارکها با داشتن اکوسیستمهای غنی و متنوع،

کارکرد تنظیمی در واقع شامل خدمات گوناگون در بهبود

خدم ات و منافع اکوسیستمی مطلوبی به شهروندان ارائه

وضعیت انسان در مناطق شهری است که حفظ کیفیت

میدهند ( .)Niemela et al., 2010باید در نظر داشت که

هوا بهویژه کاهش آلودگی از جمله این کارکردها محسوب

اکثر مردم جهان هم اکنون در مناطق شهری زندگی

میشود .در واقع حذف آالیندهها توسط درختان سبب

میکنند و شهرها به نقاط حساس تغییرات جهانی 2تبدیل

کاهش حمالت آسمی ،سرطان ،مشکالت قلبی و

شدهاند ( .)Grimm et al., 2008بنابراین شناسایی هرچه

بیماریهای تنفسی میشود .درختان با کاهش آلودگی

بیشتر این اکوسیستمها ضروری است (.)Alberti, 1999

هوا ،مخاطرات سالمت انسان بهویژه بیماریهای تنفسی

در واقع کوسیستمهای شهری نسبت به اکوسیستمهای

را کاهش میدهند (.)Chen & Jim, 2008

طبیعی دارای اقلیم ،خاک ،پوشش گیاهی و جریان انرژی

درختان شهری از طریق بهبود وضعیت هوا ،گازهای

منحصر به فرد بوده و از الگوهای اکولوژیکی متفاوتی

آالیندهای همچون  NO2و  O3را از طریق برگها جذب
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میکنند .این درختان با به دام انداختن ذرات معلق

تهران Jahani far et al. (2006) ،ارزش تفریحی پارک

( PM10مانند گردوغبار ،دوده) در بهبود کیفیت هوا نقش

گلستان شهرستان بابل را به روش هزینه سفر ارزشگذاری

دارند.)McPherson et al., 2006; Nowak et al., 2006 .

کردند Amirnezhad & Khalilian (2005) .ارزش تفریحی

جنگلهای شهری مخزن مهمی برای جذب دیاکسید

پارک ملی گلستان Amirnezhad et al. (2006) ،ارزش

کربن ( )CO2هستند و مستقیما دیاکسید کربن را به

حفاظتی و تفریحی پارک جنگلی سیسنگانDashti and ،

زیستتوده تبدیل میکنند ( .)Nowak et al., 2006در

) Sohrabi (2008ارزش تفریحی پارک نبوت کرجRoosta ،

تحقیقی گزارش شده است که در ایاالت متحده امریکا

) and Roosta (2008ارزش تفریحی پارک جنگلی بناب،

درختان شهری  722میلیون تن کربن (معادل 94322

) Emami meybodi & Ghazi (2008ارزش تفریحی پارک

میلیون دالر) را ذخیره میکنند و میزان ترسیب ناخالص

ساعی تهران Nakhaee (2010) ،ارزش تفریحی و حفاظتی

کربن معادل  22/3میلیون تن در سال (به ارزش ساالنه

پارک جنگلی نور Monfared (2010) ،ارزش تفریحی پارک

 462میلیون دالر) است (.)Nowak & Crane, 2002

جنگلی النگدره گرگان Hayati et al. (2010) ،ارزش

محصوالت یا خدمات تنها در صورتی دارای ارزش

تفریحی پارک ائلگلی و مشروطه تبریزGhorbani & ،

هستند که انسان برای آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم،

) Sadeghi Lotfabadi (2010ارزش تفریحی پارک ملی

ارزشی قایل شود ( & Izadi & Barzgar, 2011; Ghorbani

تندوره Mohammadzade (2011( ،ارزش وجودی پارک

 )Firooz zare, 2008ارزشها از نظر اقتصاددانان به دو

جنگلی شاندیز مشهدFirooz zare & Ghorbani (2011( ،

گروه ارزشهای مصرفی و غیرمصرفی تقسیم میشوند.

ارزش کاهش آلودگی هوای شهر مشهدAbbaspoor et ،

ارزشهای مصرفی ،از مصرف یا بهرهبرداری واقعی محیط

) al. (2014ارزش اقتصادی کل تنوع زیستی پارک ملی

زیست مشتق میشوند و مربوط به ظرفیت کاال یا خدمات

تندوره را به روش ارزشگذاری مشروط ،ارزشگذاری

در تامین نیازهای انسانی می باشند .ارزشهای غیرمصرفی

کردند .در این میان ،پژوهشهای کمتری به بررسی

از پیچیدگی بیشتری برخوردارند و بیانگر تمایل به پرداخت

تفکیکی خدمات اکوسیستمی پارکها پرداختهاند .به عنوان

برای حفاظت از منابع زیستمحیطی برای آینده است

مثال شرکت مهندسین جامع ایران( )9331به ارزشگذاری

( .)Amirnezhad & Ataee soloot, 2011در این میان

خدمات تولیدی ،تنظیم گازها ،زیستگاهی ،حفاظت خاک،

ارزشهایی که بهطور مستقیم به مصرف کاالها و خدمات

چرخه مواد و تنوع ژنتیکی با روش ارزشگذاری مشروط

مربوط شوند را ارزشهای استفاده مستقیم و ارزشهایی را

پرداختهاند (.)Sherkate Mohandesin Jame Iran, 2010

که افراد بهطور غیرمستقیم ،ملموس و غیرملموس در نتیجه

) Amini et al. (2014ارزش کارکردها و خدمات تفریحی،

کارکرد اکولوژیکی اولیه منبع مشخص زیستمحیطی به

حفاظتی ،تلطیف هوا ،تغذیه سفرههای زیرزمینی را به روش

دست میآورند را ارزشهای استفاده غیرمستقیم میگویند

ارزشگذاری مشروط و دومرحلهای همگن ارزشگذاری

که از جمله ارزشهای غیرمستقیم میتوان به تنظیم گازها،

کردهاند Ghafoori (2012( .در پایاننامه خود به

ترسیب کربن ،و غیره اشاره کرد.

ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی پارک ملت مشهد

در ایران بررسیهایی درباره ارزشگذاری پارکها،

پرداخته است .او ارزش خدمات تفریحی را معادل ،12

بیشتر در زمینه خدمات تفریحی ،انجام شده است .بهعنوان

ورزشی  ،47اجتماعی  ،33روانی  ،31بهبود کیفیت هوا،33

مثال ) Fazli (2004ارزش تفریحی پارک جنگلی چیتگر،

کاهش سر و صدا ،39ذخیره انرژی  32میلیارد ریال برآورد

)Mojabi (2005ارزش تفریحی پارک پردیسان و لویزان

کرده است.

فصلنامه علوم محیطی ،دوره پانزدهم ،شماره ،4زمستان 9316

917

ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارکهای مشهد

درخت ،قطر برابر سینه ،حجم تاج ،وضعیت سرخشکیدگی

از آنجا که جنگل های سالم شهری خدمات متنوع

و ابتال به آفات و بیماریها ،اندازه گیری و ثبت شد.

و متعدد اجتماعی ،محیطی و اقتصادی را برای شهرها به
ارمغان می آورند ( )Escobedo et al., 2008ارزشگذاری

انواع خدمات تحت بررسی

خدمات اکوسیستمی آنها راهی موثر برای حفاظت و احیاء
مجدد مناطق شهری بهصورت پایدارتر است ( Niemela

در این پژوهش خدمات تنظیمی همچون پاالیش

 .)et al., 2010از آنجا که تاکنون پژوهشی در سطح کشور

آالیندهها ،ترسیب و ذخیره کربن ،تولید اکسیژن و تنوع

توسط نرمافزار آی تری و روش ارزشگذاری آزمون

زیستی در بخش جایگزینی هزینهها و خدمات تنظیمی

انتخاب در پارکهای شهری انجام نشده بود .بنابراین

دیگری همچون تنوع(چشمانداز) ،ذخیره آب ،تشکیل خاک،

اهداف این پژوهش عبارتاند از-9:محاسبه مقادیر خدمات

کنترل بیولوژیکی و خدمات فرهنگی با روش محاسبه تمایل

تنظیمی (پاالیش آالیندها-تولید اکسیژن-ترسیب کربن)

به پرداخت به شیوه آزمون انتخاب بررسی شدند.

و ارزشگذاری آنها توسط نرمافزار آی تری (استراتوم)-2 ،

پردازش و تجزیهوتحلیل دادهها

ارزش گذاری ریالی خدمات تنظیمی و فرهنگی از طریق

برای انجام محاسبات و ارزشگذاری از نرمافزار

روش ارزشگذاری آزمون انتخاب.

استراتوم( 3آی تری ،مدل یوفور) نسخه  1استفاده شد.

مواد و روشها

این نرمافزار بر اساس اطالعات وارده و بر اساس آمار

انتخاب پارکها و روش جمعآوری دادهها

پالتها ،اطالعات را به ازای تمام مساحتهای موجود

برای انجام این بخش از پژوهش تعدادی از پارکهای

میانیابی میکند و آمار را به کل مساحت تعمیم میدهد

سطح شهر مشهد ( 1پارک بهصورت پراکنده در سطح شهر)

و برای محاسبه ارزش خدمات بر حسب واحد پولی

انتخاب شد .پارکها با توجه به وسعت آنها از بین پارکهای

طراحی شده است.

فراشهری (بسیار بزرگ ،بیشتر از  22هکتار) ،منطقهای (بین

از آنجا که این نرمافزار برای کانادا ،استرالیا و امریکا

 92تا  22هکتار) ،ناحیهای (بین  1تا  92هکتار) و محلهای

بهصورت پیشفرض بومیسازی شده است ،برای

(بین  2/1تا  1هکتار) انتخاب شدند .مساحت کل پارکهای

بومیسازی آن برای شرایط آبوهوایی ایران بهویژه شهر

انتخابشده معادل  972هکتار بود و سعی شد پارکها از

مشهد ،دسترسی به آمار و اطالعات هواشناسی و

نقاط مختلف سطح شهر انتخاب شوند.

آالیندههای شهر مشهد ضروری بود .بنابراین آمار ساعتی

برای برداشت اطالعات از سطح این پارکها تعداد

هواشناسی برای دوره ده ساله  2224تا  2294از اداره کل

 292پالت ،هر یک به مساحت  424مترمربع (معادل 1

هواشناسی خراسان رضوی و همچنین آمار و اطالعات

درصد از مساحت کل پارکهای مورد بررسی) انتخاب و

ساعتی آالیندههای شهر مشهد از مدیریت پایش

در سطح پارکها توزیع شد .این میزان معادل  3/1هکتار

آالیندههای معاونت خدمات و محیط زیست شهری

مساحت نمونهبرداری بود .از این رو  292پالت هر یک به

شهرداری مشهد جمعآوری و به مرکز نرمافزای آن ارسال

مساحت  424مترمربع محاسبه و روی نقشه پارکها به

شد تا با شرایط موجود شهر مشهد بومیسازی شود .تقریبا

صورت تصادفی توزیع شد.

 1ماه طول کشید تا مرکز نرمافزاری ،فایل بومیشده برای
شرایط مشهد را ارسال کند.

در هر پالت اطالعات مربوط به نوع گونههای

نرمافزار استراتوم (مدل  )UFOREاز اطالعات

گیاهی ،سطح و نوع پوشش درخت و درختچه ،ارتفاع تاج
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(.)Chow & Rolf, 1989

استاندارد میدانی ،آالیندههای هوایی و اطالعات هواشناسی
برای کمی کردن ساختار جنگل شهری بهره میگیرد

میزان ساالنه ناخالص کربن ترسیبشده ،با استفاده

( .)Nowak & Crane, 2000در این مدل ساختار جنگل

از میانگین رشد قطری تنه و ضریب  2/6سانتیمتر در

شهری (ترکیب گونهای ،تراکم درختان ،سطح برگ،

سال برای میانگین رشد درختان در محیط پارکی ( de

زیستتوده برگ و درخت) ،ذخیره و ترسیب کربن (ذخیره

 )Vries, 1987محاسبه میشود.

نهایی کربن ،میزان خالص و ناخالص ترسیب کربن جنگل

میزان تولید اکسیژن بر حسب کیلوگرم در سال

شهری بهصورت ساالنه) با استفاده از اطالعات میدانی

نیز با توجه به وزن اتمی اکسیژن از حاصل ضرب ترسیب

محاسبه میشود و میزان ساعتی حذف آالیندهها توسط

خالص کربن (کیلوگرم/گرم) در  32/92محاسبه میشود.

جنگل شهری کمی شده و میزان درصد بهبود کیفیت هوا

برای محاسبه تنوع گونهای ،شاخصهای تنوع

در یک سال سنجیده میشود .مدل ،میزان حذف آالیندهها

گونهای (شاخص تنوع شانون ،غنای گونهای در نظر گرفته

شامل  CO ،NO2 ،SO2،O3و  PM10را با توجه به تجمع

میشود (.)Barbour et al., 1980

آالیندهها و اطالعات هواشناسی محاسبه میکند.

روش ارزشگذاری اقتصادی خدمات

این مدل میزان ذخیره کربن ،سطح برگ و
زیستتوده هر درخت را با استفاده از معادالت رگرسیونی

در این پژوهش برای خدمات تنظیمی محاسبهشده

( )Nowak, 1996و اطالعات اندازهگیریشده محاسبه

توسط نرمافزار مانند پاالیش آالیندهها ،ترسیب کربن،

میکند ( .)de Vries, 1987میزان تولید اکسیژن را از

تولید اکسیژن و تنوع زیستی به سه روش ارزشگذاری

ضرب میزان ترسیب خالص کربن در وزن اتمی اکسیژن

انجام شد:

( )Nowak et al., 2007و تخمین حذف آالیندههای هوا

با در نظر گرفتن مالیات گازها که در این مورد نرخ

را با توجه به مقاومت ساعتی تاج پوشش درخت در مقابل

مالیات کربن معادل  )Koocheki et al., 2016( 94/21و

ازن ،دیاکسید گوگرد و دیاکسید نیتروژن و ترکیبی از

اکسیژن  )Thornes, 2010( 422دالر به ازای هر تن در

مدل برگها و تاج پوشش های الیه به الیه درختان در

نظر گرفته شد.

مدل منظور میکند ( Baldocchi, 1988; Baldocchi et

با در نظر گرفتن هزینههای اجتماعی پیشفرض

 .)al., 1987و سپس بر اساس اطالعات موجود و معادالت

نرمافزار آی تری که در این مورد بهای کربن  79دالر به ازای

رگرسیونی آلومتریک موارد زیر محاسبه میشود:

هر تن ،بهای اکسیژن صفر (به سبب اینکه اتمسفر مخزن

سطح برگ (میانگین شاخص سطح برگ  )LAIو

بزرگی از اکسیژن است ،این منفعت درختان کماهمیت است

زیستتوده برگ با استفاده از معادالت آلومتریک

( )Broecker, 1970و بهای پاالیش آالینده به تفکیک نوع

( )Nowak, 1996محاسبه میشود.

آالینده (منواکسید کربن  9936دالر ،ازن  9679دالر،
دیاکسید گوگرد  961و ذرات معلق کمتر از  2/1میکرون

ذخیره کربن با استفاده از زیستتوده بهدستآمده

 79337دالر به ازای هر تن) در نظر گرفته شد.

و اعمال ضرایب محاسبه میشود .از آنجا که در فضای آزاد
نسبت به معادالت پیشگویی زیستتوده محیط جنگلی

با در نظر گرفتن بررسیهای رایج در ایران که در

کمتر زیستتوده دارند ،برای تنظیم این تفاوت ،اعداد

این مورد مالیات کربن  27/1دالر به ازای هر تن ،هزینه

بهدستآمده در  2/3ضرب و نهایتا برای تبدیل وزن خشک

تولید اکسیژن  122هزار ریال به ازای هر تن و ارزش

درخت به کربن ذخیرهشده در عدد  2/1ضرب میشوند

گونههای غیرانحصاری  2/6میلیون ریال به ازای هر گونه
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در نظر گرفته شد ( .)Amirnezhad, 2011در هر مورد،

تخمینی  42322اصله درخت با پوششی برابر با 49 / 6

ارزش هر دالر  33222ریال در نظر گرفته شد.

درصد از کل سطح پارک های مورد بررسی را داشتند.

برای خدمات تنظیمی دیگری مانند نقش تنوع در

تراکم کل درختان در پارک ها نیز  237درخت در هر

چشمانداز ،ذخیره آب ،تشکیل خاک ،کنترل بیولوژیکی و

هکتار است .درختان با قطر برابر سینه کمتر از 91 / 2

خدمات فرهنگی تعدادی پرسشنامه طراحی شد .این

سانتی متر 12/ 3 ،درصد از کل جمعیت درختان را به

پرسشنامهها با در نظر گرفتن تعدادی از پارکها سطح

خود اختصاص می دهند .سه گونه غالب در سطح

شهر تنظیم شد و در اختیار کارشناسان فضای سبز قرار

پارکهای مشهد شامل افـــــرا )97/4( (Acer negundo

گرفت .طراحی پرسشنامهها و نهایتا ارزشگذاری خدمات

درصــد) ،چنـــار )91/6( (Platanus orientalis

با استفاده از روش آزمون انتخاب ،4انجام شد .ارزشها با

درصــــد) و اقـــاقیا )99/7( (Robinia pseudoacacia

توجه به متوسط تمایل به پرداخت افراد و به ازای تعداد کل

درصد) هستند.
بین درختان پارکهای مشهد ،درخت چنار بیشترین

بازدیدکنندگان در سال و به ازای هر هکتار محاسبه شد.
آزمون انتخاب اساساً در علم اقتصاد و بازاریابی و

سطح تاجپوشش را دارد که میانگین سطح برگی معادل

بهمنظور تعیین میزان ترجیح مصرفکنندگان برای کاالهایی

( )km22/6±2/9را در بین کل پارکها به خود اختصاص

که دارای چندین ویژگی است ،توسعه یافته است (& Mitchel

میدهد .این گونه از لحاظ سطح برگ رتبه اول را دارد و

 .)Carson, 1989کاربرد این روش به سایر زمینهها نظیر

 23/1درصد از کل سطح برگ پارکها ( 2/9کیلومتر مربع)

مدیریت و محیط زیست گسترش یافته و در حال تبدیلشدن

را به خود اختصاص میدهد .رتبههای بعدی درختان از نظر

به ابزاری رایج برای ارزشگذاریهای زیستمحیطی است

سطح برگ به ترتیب متعلق به افرا ( ،) km22/3اقاقیا (2/3

()Brazell et al., 1995; Bennett et al., 2001

 )km2و توت ( ) km22/2است (شکل .)9

در بررسیهای تجربی یک دهه گذشته ،محققان بر

) Millward & Sabir (2010با استفاده از قطر برابر

استفاده از روش آزمون انتخاب ،متمرکز شدهاند ( Champ

سینه درختان را به  4گروه تقسیم و با ارائه یک نسبت،

 .)et al., 2003این روش امکان برآورد تمایل به پرداخت

شرایط ایده الی را به شرح زیر برای جنگل شهری ترسیم

برای هر یک از ویژگیهای کاال یا خدمات زیستمحیطی را

کردند:

فراهم میآورد ( Adamowicz et al., 1994; Hanley et

گروه  9شامل  42درصد درختان قطر برابر سینه

 .)al., 1998آزمون انتخاب یک روش ترجیح بیانشده است

کمتر از  91سانتیمتر ،گروه  2شامل  32درصد بین -91

که در آن پاسخدهندگان مناسبترین گزینه را از میان

 ،62گروه  3شامل  21درصد بین  12-62و گروه  4شامل

تعدادی از گزینهها انتخاب میکنند .هر گزینه در برگیرنده

 1درصد باالی  12سانتیمتر .با توجه به نسبتهای

تعدادی ویژگیها است .از این روش برای ارزشگذاری

ارائهشده ،هرچه فراوانی درختان در گروههای باالتر بیشتر

کاالها ،گردشگری و برخی موارد دیگر ،استفاده میشود.

باشد ،سن جنگل شهری بیشتر بوده و قدمت باالتری
دارند .در پارکهای مشهد 12/4 ،درصد از درختان در

نتایج و بحث

گروه  41/9 ،9درصد در گروه  2قرار دارند (شکل .)2این

ساختار جنگل شهری

نحوه پراکنش نشان میدهد که فراوانی درختان در

ترکیب گونهای و فراوانی درختان

پارکهای مشهد در گروههای جوان قرار دارد و بنابراین
خدمات مربوطه بیشتر از درختان جوان منشاء میگیرد.

پارک های مشهد در این پژوهش ،به صورت
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شکل -6ترکیب گونه های غالب در پارکهای مشهد
Fig.1- Tree species composition in Mashhad parks

شکل -2درصد جمعیت درختان به ازای قطر مقابل سینه
Fig. 2- Percent of tree population by diameter class

شکل -3درصد منشا درختان موجود در پارکهای مشهد
Fig. 3- Percent of live trees by species origin

(عالمت( )+نشان می دهد که برخی گونه ها عالوه بر گروههای ذکر شده ،بومی قاره دیگری هم هستند).
The plus sign (+) indicates the plant is native to another continent other than the ones listed in the grouping
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اصله محاسبه شد 92 .گونه از مهمترین گونههای

جنگلهای شهری ترکیبی از مخلوط گونههای

پارکهای مشهد در جدول  9آمده است.

درختی بومی و غیربومی هستند که تنوع گونهای باالتری
نسبت به منظرگاههای طبیعی اطراف دارند .افزایش تنوع

جدول -6گونه های با اهمیت در پارکهای مشهد

درختان میتواند اثرات تخریبی حشرات یا بیماریهای

Table 1. Most important species in Mashhad parks

خا ص یک گونه را به حداقل کاهش دهد .اما از طرفی

درصد سطح برگ

نام گونه

نام علمی

گیاهان بومی را در معرض خطر گونههای غیربومی مهاجم

species

Scientific name

Percent of leaf
area

قرار میدهد .این گونهها توانایی رقابت و غلبه بر گونههای

چنار
افرا
اقاقیا
توت
زبان گنجشک
سرو
کاج
عرعر
نارون
زیتون تلخ

Platanus orientalis

29.4

Acer negundo

14.3

Robinia pseudoacacia

11.1

بومی را دارند ( .)USDA, 2015در پارکهای مشهد بخش
عمده گونهها غیربومی هستند و حدود  44/9درصد از
گونهها منشا امریکای شمالی و 91/1درصد از گونهها منشا
آسیایی دارند (شکل.)3
گونههای مهاجم اغلب توسط قدرت ،توانایی در
ظرفیت تولیدمثل و نداشتن دشمنان طبیعی شناخته

Morus alba

10.4

Fraxinus excelsior

6.2

Cupressus arizonica

3.2

Pinus eldarica

6.4

Ailanthus altissima

3.7

Ulmus sp.

1.3

Melia azedarach

1.7

میشوند .این تواناییها ،آنها را قادر میسازد که با
گونههای بومی جایگزین شده و تهدیدی برای مناطق

بهبود کیفیت هوا (حذف آالیندهها توسط درختان

طبیعی باشند (.)USDA, 2015

شهری)
حذف آالیندهها توسط درختان و درختچهها در

تنوع گونهای

پارکهای مشهد با استفاده از دادههای میدانی و دادههای

در این پژوهش مالحظه شد که پارکهای مشهد

آالیندهها و آبوهوا محاسبه شد .حذف آالیندهها بیشتر

غنای گونهای برابر  33دارند .تعداد گونه به ازای هر هکتار

از همه برای دیاکسید گوگرد ( )SO2است .نتایج این

آماربرداری  4/33عدد ،و تنوع شانون مربوطه  2/17است.

تحقیق نشان داد که درختان و درختچههای کل سطح

شاخص منهنیک  ،2/34سیمپسون  1/61و یکنواختی

پارکهای مورد بررسی مشهد میزان  7تن ( 2/249تن در

 2/79است.

هکتار به ازای هر سال) از آالیندههای هوا شامل (ازن O3

به میزان  2/113تن ،منواکسید کربن  COبه میزان

پوشش و سطح برگ پارکهای مشهد

 9/141تن ،ذرات معلق کمتر از  2/1میکرون  PM2/5به
میزان 2/299تن ،دیاکسید سولفور  SO2به میزان 2/721

بسیاری از منافع درختان مستقیما مربوط به میزان

تن) را در سال پاالیش میکنند (شکل .)4

سطح برگ سالم درخت است .در پارکهای مشهد
بیشترین گونه از لحاظ سطح برگ مربوط به درختان چنار

کیفیت هوا در بسیاری از مناطق شهری مشکل

) ،(Platanus orientalisافرا ) ،(Acer negundoاقاقیا

عمومی است که باعث کاهش سالمت انسان ،تخریب

) (Robinia pseudoacaciaاست و پوشش درختی در کل

فضاهای سبز و فرآیندهای اکوسیستم و کاهش دید

مساحت پارکهای مورد بررسی ( 9724222متر مربع) به

میشود .جنگل شهری میتواند در بهبود کیفیت هوا با

 49/6درصد میرسد .تعداد کل درختان در سطح مورد

کاهش درجه حرارت ،حذف آالیندهها از هوا ،کاهش

بررسی  42334و تعداد درخت به ازای هر هکتار 237

مصرف انرژی در ساختمانها نقش داشته باشد .درختان
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همچنین میتوانند ترکیبات آلی فرار Volatile Organic

جدول ( )2گونههای درختی مهم که بیشترین ترسیب

 Compoundرا که در شکلگیری ازن د ر فضای نزدیک به

کربن را دارند ،ارائه شده است.

زمین نقش دارند ،را حذف کنند .در واقع افزایش در

شهرها با انتشار مقادیر زیادی  CO2برای مصرف انرژی،

پوشش گیاهی منجر به کاهش تشکیل ازن میشود

حملونقل ،کاربری زمین و غیره نقش مهمی در چرخه کربن

(.)Nowak & Dwyer, 2007

دارند ( .)Churkina, 2008تاکنون تالشهای زیادی برای
کاهش انتشار دیاکسید کربن در شهرها انجام شده است که

کاهش دی اکسید کربن اتمسفری( ذخیره و

در بین آنها امکان حذف  CO2اتمسفری توسط عملیات

ترسیب کربن)

ترسیب نیز به چشم میخورد (.)Nowak & Crane, 2002

درختان مقادیر کربن اتمسفری را با ترسیب کربن در

انواع گونههای فضای سبز تفاوتهایی در ترسیب

رشد سالیانه درخت کاهش میدهند .مقادیر سالیانه ترسیب

کربن دارند .این تفاوتها به تنوع گونهای ( Tilman, Hill,

کربن با توجه به اندازه و سالمت درختان تغییر میکند.

 ،)& Lehman, 2006سن اکوسیستم ( Matamala et al.,

در این پژوهش ترسیب ناخالص کربن توسط

 ،)2008ترکیب گونهای ،اقلیم ()Matamala et al., 2008

درختان کل سطح پارکهای مورد بررسی مشهد  977تن

و مورفولوژی گیاهی ( )Fang et al., 2007مربوط است.

کربن در سال ( 9/2337تن در هکتار به ازای هر سال)

) Tilman et al. (2006دریافتند تنوع بیشتر گونهای سبب

است .ذخیره و ترسیب کربن در گونههای مختلف متفاوت

ترسیب بیشتر کربن میشود.

است .بیشترین ترسیب و ذخیره کربن مربوط به گونه چنار

درختان همزمان با رشد ،کربن را بهصورت چوب

است که ( 39/1درصد از کل کربن ذخیرهشده و 26/1

ذخیره میکنند و وقتی قطع و پوسیده میشوند بیشتر

درصد از کربن ترسیبشده پارکهای شهری مشهد را به

کربن ذخیره شده را به اتمسفر برمیگردانند .بنابراین،

خود اختصاص میدهد (شکل  .)1با توجه به سطح تاج و

ذخیره کربن نشاندهنده مقدار کربنی است که در صورت

ساختار درختان موجود در پارکها ،درخت چنار منافع

مرگ درختان میتواند از بین برود .درختان پارکهای

زیادی داشته و حدود  39/4درصد از کل کاهش

مورد بررسی مشهد بهطور تقریبی دارای ذخیرهای معادل

دیاکسید کربن شهری را به خود اختصاص میدهد .در

 3332تن کربن ( 22/761تن در هکتار) هستند.

شکل  -4میزان حذف آالینده ها در سال توسط درختان پارکهای مورد مطالعه مشهد
Fig. 4- Pollution removal (bars) for trees in Mashhad
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شکل -1ترسیب کربن برای گونه ها در پارکهای مشهد
Fig. 5- Carbon sequestration of tree species in Mashhad parks

جدول  -2گونه های برتر در تولید اکسیژن در کل سطح پارکهای مورد مطالعه مشهد
Table 2.Top oxygen production species in Mashhad parks

اکسیژن

ترسیب کربن

تعداد درختان در کل

سطح

( تن در سال)

( تن در سال)

سطح مورد مطالعه

برگ(کیلومترمربع)

)Oxygen(t/y

)Sequestration(t/y

Number of trees

)Leaf area(km2

41.62

6275

0.61

26.52

7020

0.30

4706

0.23

4235

0.21
0.13

گونه

نام علمی

species

Scientific name

چنار
افرا
اقاقیا
توت
زبان گنجشک
عرعر
کاج
اقاقیا پیوندی
صنوبر
سرو ژونی پروس
زیتون تلخ
جوالدوز
بید
صنوبر نیگرا
نارون
پالونیا

Platanus orientalis

110.99

Acer negundo

70.72

Robinia pseudoacacia

48.43

18.16

Morus alba

46.85

17.57

Fraxinus excelsior

29.92

11.22

4255

Ailanthus altissima

15.47

5.80

1314

0.08

Pinus eldarica

14.35

5.38

1843

0.13

Robinia pseudoacacia

12.13

4.55

1843

0.03

Populus alba

9.60

3.60

314

0.04

Cupressus arizonica

9.20

3.45

3314

0.07

Melia azedarach

8.35

3.13

882

0.04

Catalpa bignonioides

6.93

2.60

647

0.01

Salix babylonica

5.39

2.02

333

0.02

Populus nigra

4.91

1.84

608

0.03

Ulmus sp.

4.64

1.74

431

0.02

Paulownia tomentosa

4.48

1.68

275

0.04

تولید اکسیژن

به ازای هر سال) تولید می کنند .از آنجا که اتمسفر

تولید اکسیژن یکی از رایج ترین منافع درختان

مخزن بزرگی از اکسیژن است ،این منفعت درختان

شهری است .تولید خالص ساالنه اکسیژن یک درخت

به سبب مقادیر باالی اکسیژن در اتمسفر کم اهمیت

مستقیما مربوط به میزان ترسیب کربن توسط آن

است (  .) Broecker, 1970در جدول ( ) 2گونه های

است ،که وابسته به تجمع زیست توده گیاهی است.

بااهمیت پارک های شهر مشه د به تفکیک فراوانی،

کلیه درختان پارک های مورد بررسی مش هد ،حدود

سطح برگ ،میزان ترسیب کربن و تولید اکسیژن

 422تن اکسیژن در سال (  2 / 24616تن در هکتار

آمده است.
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ارزشگذاری اقتصادی

اجتماعی ارزشگذاری شدند .الزم به ذکر است نرمافزار آی

محاسبات و ارزشگذاری ریالی خدمات و

تری بهصورت پیشفرض برای هر خدمت ،ارزشی را در نظر

کارکردهای پارکهای مشهد با توجه به ماهیت متفاوت

میگیرد .در اکثر تحقیقات ارزشگذاری توسط این نرمافزار

آنها به دو بخش تقسیم شدند و ارزشگذاری آنها به 2

در سراسر جهان (Barker et al., 2016; Nowak et al.,

شیوه انجام شد.

2014 & 2016; Foster et al., 2016; Fortenberry et al.,

در بخش اول خدماتی همچون پاالیش آالیندهها،

) 2014از همین هزینهها برای محاسبات ارزشگذاری

ذخیره و ترسیب کربن ،تولید اکسیژن و تنوع زیستی در

استفاده شده است .از این رو در این پژوهش نیز محاسبات

نظر گرفته شد .از این خدمات دو ارزش ذخیره و تنوع

با توجه به پیشفرض نرمافزار انجام شد .در عین حال با

زیستی مربوط به موجودی ارزش پارکها تاکنون و

توجه به بررسی منابع و مالیات گازها ،محاسبات مجددی

ارزش های ترسیب کربن ،تولید اکسیژن و پاالیش

نیز بر حسب مالیات گازها انجام شد (جدول  .)3در تمامی

آالیندهها از ارزشهای ساالنه تولیدشده در پارکها بودند

محاسبات ارزش دالر بر اساس  33222ریال در سالهای

و بهصورت جداگانه گزارش شدند.

 9311و  9316محاسبه شد .در جدول ( )3محاسبات
ارزشگذاری خدمات بر اساس ،هزینههای اجتماعی در

این خدمات با توجه به هزینههای مالیاتی گازها در

پیشفرض نرمافزار آی تری ارائه شده است.

جوامع بینالمللی و همچنین با در نظر گرفتن هزینههای

جدول  -3ارزشگذاری مستقیم خدمات در پارکهای مشهد بر اساس آنالیز قیمت در نرم افزار آی تری
Table 3. Economic valuation of ecosystem services of Mashhad parks in itree software

ارزش های ساالنه

)(t/ha/y

(تن/هکتار/سال)

Social values
)(Rials/ha

افزار ای تری ( ریال  /هکتار)

اجتماعی پیش فرض نرم

بر اساس هزینههای

کل(میلیارد ریال)

Total economic value

ارزش اقتصادی

کارکرد

services

)(t/ha

(تن/هکتار)

Social values
)(Rials/ha

بر اساس جدول ( )3ارزش اقتصادی پاالیش

افزار ای تری( ریال  /هکتار)

Total

اجتماعی پیش فرض نرم

مجموع

4415855

5

22.769

بر اساس هزینه های

تولید اکسیژن
Oxygen production

0.24656

0

0
61430762

کل(میلیارد ریال)

ترسیب کربن
Carbon sequestration

1.0387

2802413

3

Total economic value

پاالیش آالیندهها
Pollutant removal

0.41

1613442

2

ذخیره کربن
Carbon storage

22.769

61430762

ارزش اقتصادی

کارکرد
services

ارزش های موجود

72

72

پارکهای مشهد  4،491،311ریال برآورد شد.

آالیندهها در هر هکتار در سال  9،693،442و ارزش

ذخیره کربن پارکهای مشهد به ازای هر هکتار

ترسیب کربن 2،322،493ریال برآورد شد .ارزش ریالی

 22/761تن نیز بر اساس هزینههای پیش فرض نرمافزار

تولید اکسیژن به خاطر فراوانی آن در اتمسفر در

آی تری در هر هکتار معادل  69،432،762ریال برآورد

محاسبات نرمافزار بدون ارزش در نظر گرفته میشود.

شد .باال بودن ارزش ذخیره کربن بیانگر اهمیت آن در

بنابراین مجموع ارزشهای تنظیم گازها به ازای هر هکتار

ارزش کل اقتصادی پارکهای مشهد است.
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از آنجا که مساحت کل پارکهای مشهد در سال

 427/96درخت در هر هکتار) هزینه حذف آالیندهها 926

 9314بر اساس اعالم سایت سازمان پارکها و فضای سبز

میلیارد ریال ،ذخیره و ترسیب کربن  771میلیارد ریال (هزینه

( )Parks, 2015 Mashhadمعادل  9973هکتار ذکر شده

پاالیش آالیندهها  9372و ذخیره و ترسیب کربن92،222

است ،ارزش اقتصادی کل پارکهای مشهد (با در نظر

میلیون ریال در هر هکتار) است .نتایج پارکهای مشهد با حجم

گرفتن موجودی و ارزشهای ساالنه) معادل  77میلیارد

درخت  42،334در کل سطح مورد بررسی در پارکها (تراکم

ریال (پاالیش آالیندهها  2میلیارد ،ترسیب کربن 3

درخت  237درخت در هر هکتار) حذف آالیندهها  2میلیارد،

میلیارد و ذخیره کربن  72میلیارد ریال) برآورد شد.

ذخیره و ترسیب کربن  71میلیارد ریال (هزینه پاالیش آالیندهها

بررسیهای متعددی برای برآورد ارزش اقتصادی خدمات

 92و ذخیره و ترسیب کربن  449میلیون ریال در هر هکتار) بود

اکوسیستمی جنگلهای شهری توسط نرمافزار آی تری انجام

که با توجه به ماهیت متفاوت این تحقیق که تنها در سطح پارکها

شده است .بهعنوان مثال ،گزارش شهر پالنو ( Fortenberry et al.,

و بهصورت محدود انجام شده است مبالغ ارزشی در محدوده

)2014در سال  2294برای حجم 9،612،222درخت در کل شهر

صحیحی قرار دارندBarker et al., 2016; Fortenberry et al., ( .

(تراکم درخت  12/36درخت در هر هکتار) هزینه پاالیش

.)2014; Foster et al., 2016; Nowak et al., 2014 & 2016
ارزشگذاری بر اساس مالیات گازها و بررسیهای

آالیندهها  61میلیاد ریال و ذخیره و ترسیب کربن  697میلیارد

رایج در ایران در جدول ( )4ارائه شده است.

ریال (هزینه پاالیش آالیندهها  3و ذخیره و ترسیب کربن 33
میلیون ریال در هر هکتار) ،فیالدلفیا( )Nowak et al., 2016در

ذخیره کربن  22/761تن بر اساس مالیات گازها معادل

سال 2292برای حجم  2193،222،درخت (تراکم درخت

 92،141،791ریال و بر اساس بررسیهای رایج در ایران

 71/21درخت در هر هکتار) هزینه پاالیش آالیندهها 722

 24،931،614ریال برآورد شد .بر اساس یافتههای جدول ()4

میلیارد ،ذخیره و ترسیب کربن  9172میلیارد ریال (هزینه

و با در نظر گرفتن مالیات گازها (نرخ مالیات کربن

پاالیش آالیندهها  22و ذخیره و ترسیب کربن  14میلیون ریال

 )Koocheki et al., 2016(94/1و اکسیژن 422دالر

در هر هکتار) ،شهر آستین در تگزاس( )Nowak et al., 2014در

( )Thornes, 2010مجموع هزینه خدمات تنظیم گازها به ازای

سال  2294برای حجم  33،222،222درخت (تراکم درخت

هر هکتار در هر سال مبلغ  4،322،236ریال محاسبه شد.

جدول  -4ارزشگذاری مستقیم خدمات در پارکها مشهد بر اساس مالیات گازها و مطالعات رایج در ایران
Table 4. Economic valuation of Mashhad parks according to gasses tax and Iranian studies

ارزش های ساالنه

)(t/ha/y

(تن/هکتار/سال)

(ریال در هکتار)

According to gasses tax
)(Rial/ha

بر اساس مالیات گازها

ایران(ریال در هکتار)

According to Iranian
)studies(Rials/ha

بر اساس مطالعات رایج در

کارکرد

services

Unit

واحد

(ریال در هکتار)

According to gasses tax
)(Rial/ha

Total

بر اساس مالیات گازها

مجموع

4320036

1323134

ایران(ریال در هکتار)

تولید اکسیژن
Oxygen production

0.24656

3747712

221904

تنوع زیستی
biodiversity

According to Iranian
)studies(Rials/ha

ترسیب کربن
Carbon sequestration

1.0387

572324

1101230

ذخیره کربن
Carbon storage

بر اساس مطالعات رایج در

کارکرد
services

ارزش های موجود

22.769

(تن/هکتار)

12545719

24139694

)(t/ha
37

22800000
46939694
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با در نظر گرفتن بررسیهای رایج در داخل کشور،

اکسیژن ،پاالیش آالیندهها و تنوع زیستی ،نتایج مربوطه

مالیات کربن  27/1دالر برای هر تن ( Amirnezhad,

در جدولی مجزا ،جدول ( )1گزارش شد .در این روش ،در

 )2004در نظر گرفته شد .هزینه تولید اکسیژن نیز در

واقع تمایل به پرداخت کارشناسان برای برخی کارکردها

واحدهای صنعتی و پزشکی در سال  9312به طور متوسط

از طریق پرسشنامههای گزینه انتخاب جمعآوری و

 122هزار ریال به ازای هر تن منظور شد ()Arab, 2012

تحلیل شد جدول ( )1و برای محاسبه میزان ارزش ساالنه

که بدین ترتیب هزینه خدمت تنظیم ساالنه گازها مبلغ

پارکها ،ابتدا تعداد کل بازدیدکنندگان در سال و به ازای

 9،323،934ریال به ازای هر هکتار محاسبه شد .چنین

هر هکتار محاسبه شد و سپس میزان تمایل پرداخت

محاسباتی در محیط شهری ایران تاکنون انجام نشده ،ولی

ماهانه افراد در این میزان ضرب شد.

در عرصه منابع طبیعی و جنگلها انجام شده است .به
جدول  -1ارزشگذاری خدمات پارکهای مشهد با روش گزینه

عنوان مثال ) Mogarghaee et al. (2009ارزش جذب گاز

انتخاب

دیاکسید کربن را معادل  4میلیون ریال در هر هکتار در

Table 5. Economic valuation of Mashhad parks with
choice experiment method

جنگلهای خزری ایران محاسبه کردندKarimzadegan .

کارکرد

) et al. (2007نیز ارزش تنظیم گازها در جنگلهای ناحیه

service

هیرکانی را  732دالر در هکتار و متوسط این رقم در

روش

ارزش ساالنه در

ارزشگذاری

هر هکتار

Valuation
method

Annual value
per ha

تنوع(چشم انداز)

جنگلهای کشور را  292/1دالر در هکتار برآورد کردند.

)Biodiversity(landscape

با توجه به اینکه هر  2/1تن اکسیژن میتواند نیاز ساالنه

ذخیره آب

-345797190
123259950

Water storage

 92نفر را تامین کند ( )Amirnezhad, 2004هر هکتار

تشکیل خاک
Soil formation

پوشش گیاهی پارکهای مشهد تقریبا نیاز ساالنه  9نفر

کنترل بیولوژیک
Biologic control

را تامین میکند و به عبارت دیگر اکسیژن تولیدشده در

فرهنگی

کل پارکهای مشهد ( )231/29433نیاز ساالنه  991نفر

Cultural services

مجموع

را تامین میکند.

total

گزینه انتخاب

-306969390
-53050230
240805620
-341751240

غنای گونهای پارکهای مشهد  33گونه است .بر
اساس تجربیات بانک ژن منابع طبیعی کشور در سالهای

بر اساس جدول ( )1ارزش ساالنه خدمت ذخیره

 9339و  9332هزینه جمعآوری و احیای هر نمونه

آب به ازای هر هکتار  923میلیون ریال برآورد شد که بر

گیاهی مبلغ  622222ریال در نظر گرفته شده است

این اساس ارزش کل خدمت ذخیره آب را در کل

) (Amirnezhad, 2004که بنابراین قیمت خدمت تنوع

پارکهای سطح شهر مشهد ( 9973هکتار) 944میلیارد

گونهای  22322222ریال برآورد شد .این درحالی است

ریال میتوان برآورد کرد.

که در کشورهای دیگر هزینه احیای هر نمونه گیاهی

ارزش فرهنگی پارکهای مشهد به ازای هر هکتار

 222-922دالر در نـــظر گرفتــــه میشـــــود

معادل  242میلیون ریال برآورد شد .ارزشگذاری خدمات

).(Amirnezhad, 2004

از طریق پرسشنامه معمول است و در ایران بیشتر برای

یکی از روشهای ارزشگذاری ،ارزشگذاری با روش

خدمات تفریحی پارکها انجام شده است .بهعنوان مثال،

گزینه انتخاب است .با توجه به ماهیت متفاوت این نوع

) Ghafoori (2012در پایاننامه خود ارزش تفریحی و

ارزشگذاری با ارزشگذاری خدمات ترسیب ،تولید

زیباییشناختی پارکهای مشهد را با روش ارزشگذاری
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مشروط معادل  12میلیارد ریال برآورد کرد .ارزش

(ایجاد چشماندار) ،تشکیل خاک و کنترل بیولوژیک تمایل

اقتصادی کل تنوع زیستی پارک ملی تندوره به روش

به پرداخت آنها منفی شده است .به عبارتی تمایل به

مشروط به ازای هر لیتر آب مبلغ  13/24تومان

پرداخت کمتر از تمایل به دریافت است و این نشان

ارزشگذاری شده است (.)Abbaspoor et al., 2014

میدهد که کارشناسان تمایل ندارند در ازای این خدمات

ارزش پارک شهری گلستان شهرستان بابل با استفاده از

پولی پرداخت کنند و جمعیت آماری مورد بررسی

هزینه سفر 12میلیون ریال در روز برآورد شده است

پرداخت چنین هزینههایی را از وظایف خود شهرداری

(Dashti & Sohrabi (2008( .)Jahanifar et al., 2008

میدانند .به عبارتی درجه اهمیت این کارکردها به ترتیب

ارزش تفرجی پارک نبوت کرج را با روش ارزشگذاری

متعلق به خدمات فرهنگی ،ذخیره آب ،کنترل بیولوژیک،

مشروط  942میلیون ریال به ازای هر هکتار در سال برآورد

تشکیل خاک و ایجاد چشمانداز (تنوع) است.

کردند Moradi et al. (2013( .ارزش اقتصادی تفرجی

نتایج این تحقیق نشان داد که خدمات ارائهشده

پارک جنگلی طاقبستان شهر کرمانشاه را  722میلیون

توسط پارکهای مشهد بخش مهمی از موهبتهای

ریال با روش هزینه سفر محاسبه کردند .ارزش اقتصادی

طبیعی است که برای رفاه شهروندان فراهم شده است.

پارکهای جنگلی لویزان و پردیسان روزانه به ترتیب

بنابراین باید برای حفظ و افزایش این سرمایههای گرانقدر

معادل  13و  77/6میلیون ریال برآورد شده است

بهای بیشتری پرداخته شود ،وگرنه رفاه افراد جامعه بهویژه

( .)Mojabi & Monavari, 2005ارزش وجودی پارک

در حوزه شهری هماکنون و آینده آسیب زیادی خواهد

جنگلی شاندیز معادل  23119ریال در هر بار ورود با

دید .در این تحقیق مبالغ ارزش ریالی ساالنه خدمات

مشروط

پارکها برآورد شد .در واقع چنین مبالغی ارزش واقعی

( .)Mohammadzade et al., 2011ارزش تفرجگاه حسن

کارکردهای زیستمحیطی پارکهای شهری نبوده و

گاویار شهرستان نورآباد معادل  94میلیون ریال در روز با

ارزش واقعی مسلما بیشتر است .اگر بهطور واقعی ارزش

استفاده از روش هزینه سفر ()Mansoori et al., 2014

کارکردهای زیستمحیطی و اکولوژیکی در نظام اقتصادی

برآورد شد.

در نظر گرفته شود ،ارزش واقعی از آنچه اکنون است،

استفاده

از

روش

ارزشگذاری

بنابراین ارزش خدمات فرهنگی در کل پارکهای

بسیار متفاوتتر خواهد بود ( .)Amirnezhad, 2004در

مشهد  239میلیارد ریال برآورد میشود .ارزش بقیه

واقع به علت غیرمبادلهای بودن خدمات زیستمحیطی و

خدمات مورد بررسی در این مقاله منفی شدند .بیشترین

اکولوژیکی جنگلهای شهری ،ارزشگذاری آنها عمدتا زیر

تمایل به پرداخت مربوط به خدمات فرهنگی و کمترین

قیمت ارزش واقعی صورت میگیرد.

تمایل به پرداخت مربوط به خدمت تنوع در ایجاد

نتیجهگیری

چشمانداز بود.
بهطوری که مجموع کل خدمات مورد بررسی از

ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی که اخیراً در

طریق پرسشنامه گزینه انتخاب به ازای هر هکتار

ایران نیز شروع شده است ،راهی موثر در ارزیابی شیوه

 -349،719،242ریال برآورد شد .همانطور که در

اختصاص هزینهها به خدمات ارزشمند اکوسیستمی

جدول( )1مشاهده میشود ،کارشناسان بخش فضای سبز

توسط مدیران است .آگاهی از میزان ارزشهای ارائهشده

تنها برای کارکردهای ذخیره آب و خدمات فرهنگی تمایل

در بخش فضای سبز شهری به تفکیک در هر یک از

به پرداخت داشتند و برای کارکردهایی همچون تنوع

ارزشها ،توجه مدیران را به حفظ و گسترش فضاهای سبز
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در اتخاذ تصمیمات درستتر در زمینه اختصاص هزینههای

 ابزاری ارزشمند برای ارائه، این مهم.شهری معطوف میدارد

.نگهداری فضای سبز هدایت خواهد کرد

.تصمیماتی هدفمند در زمینه مدیریت شهری خواهد بود
 برای دستیابی به محیط پایدار،بنابراین پیشنهاد میشود

پینوشتها

1

itree
2
Hot spots of global change
3
STRATUM
4
Choice experiments

 این ارزشگذاریها در تمام فضاهای سبز شهری،شهری
 مسلماً دستیابی به آمار مقایسهای.کشور انجام شود
 مدیران شهری را،ارزشگذاری بین شهرهای مختلف ایران
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Introduction: Urbanization creates significant changes in global ecosystems, while urban agro-ecosystems
can provide valuable and desirable ecosystem services for human society. Understanding these services and
taking them into account is necessary for the urban management of both today’s society and future generations.

Materials and methods: This study was conducted in 2015 in Mashhad parks. To evaluate services like carbon
sequestration, oxygen production and pollutant removal, plant data in plots was entered in itree software and
their values were calculated according to international gas tax and also social values. In order to evaluate
services such as diversity in landscapes, water storage, soil formation, biological pest control and cultural
services, a questionnaire was designed using a choice experiment method and the average of willingness of
landscape experts to pay was analyzed.

Results and discussion: The urban forest of Mashhad has tree cover of 41.6 percent; the three most common
species are Acer negundo (17.4%), Platanus orientalis (15.6%) and Robinia pseudoacacia (11.7%). The
percentage of young trees was greater than others and, so, the ecosystem services of parks come mostly from
younger trees. The population of exotic tree species was more than native ones, with most exotic tree species
having their origins in North America (at 44.1%) and 15.9% with Asian origins. The gross carbon sequestration
of trees was 1.0387 tons per hectare per year, most of which belonged to Platanus orientalis. Oxygen
production was 0.24656 and pollutant removal was 0.041 ton/ha/year, with carbon storage per hectare at 22.769
tons. Results showed that the value of regulatory services like (carbon sequestration, oxygen production and
pollutant removal) in Mashhad parks was 4 million Rials annually per hectare and carbon storage was 61
million Rials per hectare. As the atmosphere is a huge source of oxygen, this gas was not calculated in the
monitory valuation. The amount of oxygen production in all parks was 290 tons which can provide for the
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needs of 115 persons. Species richness was 38 with a value of 22 million Rials. Total value of other regulatory
services such as (landscape diversity, water storage, soil formation, biological pest control and cultural
services) was negative and, of these services, the responders only have a willingness to pay 365 million Rials
per ha annually for cultural and water storage services. From this amount, 240 million Rials was for cultural
services and 133 thousand Rials was for water storage. There was no willingness to pay for the other services
which they consider to be part of the Municipality’s tasks.

Conclusion: More budget is needed for increasing ecosystem services and for saving the urban ecosystem.

Keywords: Choice experiment, itree software, Mashhad parks, Urban management.
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