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 و منطقه حفاظت یدر پارک مل یعلوفه و محصوالت زراع یدتولکارکرد  یاقتصاد یابیارز

 شده کرخه
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 31/03/1400تاریخ پذیرش :                 13/03/1400تاریخ دریافت : 

 چکیده
پردازد. لذا در این تحقیق مرزبندی زمانی گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی به برآورد ارزش حال خالص کاالها و خدمات اکوسیستمی می مطالعات ارزش

شود. مساحت اراضی تحت پوشش کارکرد در سال جاری برآورد می مورد نظر نبوده و ارزش حال خدمات اکوسیستمی پارک ملی کرخه و منطقه حفاظت شده آن
هکتار برآورد شده است. به منظور ارزش گذاری اقتصادی این کارکرد  9/3168و  9/1664تولید علوفه در پارک ملی کرخه و منطقه حفاظت شده آن به ترتیب 

در منطقه و  1/153092ارزش تولید علوفه در پارک ملی کرخه طبق نتایج  ه است.در منطقه و واحد هیدرولوژیک آن از رهیافت هزینه جانشینی استفاده شد
سال گذشته، ارزش واقعی تولید علوفه در کل پارک ملی و منطقه  30درصدی در  8/19با اصالح نرخ تورم باشد. میلیون ریال می 5/291378حفاظت شده 

رد شده است. ارزش واقعی تولید علوفه در هر هکتار از منطقه مورد مطالعه نیز با اصالح تورمی میلیون ریال برآو 6/371010، 1398حفاظت شده کرخه در سال 
مینی زفرنگی، خربزه، چغندر قند، سیبای، هندوانه، خیار، گوجهعمده محصوالت زراعی در منطقه؛ گندم، برنج، ذرت دانه شود.میلیون ریال برآورد می 7/76معادل 

هکتار تخمین زده شده  1/3724و  4/414اراضی تدارک کننده این خدمت اکوسیستمی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده به ترتیب، مساحت باشد. و پیاز می
ارزش واقعی تولید این محصوالت در کل پارک ملی و  میلیون ریال است. 2/552768و  4/61506است. ارزش اقتصادی تولید این محصوالت نیز به ترتیب 

شود. ارزش واقعی تولید محصوالت زراعی در هر هکتار از منطقه میلیون ریال برآورد می 1/512750، 1398ده کرخه با اصالح تورمی در سال منطقه حفاظت ش
 میلیون ریال برآورد شده است. 9/123مورد مطالعه نیز با اصالح تورمی معادل 

 کلمات کلیدی

 "نرخ تورم"، "هزینه جانشینی"، "کرخه"
 مقدمه -1

-های ملی مانند جنگلهای طبیعی پارکاکوسیستمخدمات  قتصادیا ارزش

 دراساسی های یکی از چالش و محصوالت زراعی گیاهیپوشش ،ها، مراتع
تولید علوفه، تأمین آب، حفظ آب و  شود.محسوب می زیستمحیطمطالعات 

حصوالت م خاک، حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، تولید گیاهان دارویی و
 ,.kishor et al) های ملی استمهم پارک ز جمله کارکردهایزراعی ا

2021; Costanza et al., 2017) .هر کدام  برآورد ارزش اقتصادی
 اشدبت گذاری و توسعه این مناطق میسایگام مهمی در س ،از این کارکردها

(Shachar et al., 2021). منابع طبیعی و کارکردهای  به منظور حفظ
توانمند سازی ساختار مدیریت منابع طبیعی ؛ هاآنهای ماکوسیست از حفاظت

)قانون برنامه  برنامه چهارم توسعه 59ماده  ؛و آبخیزداری در فرایند توسعه
برنامه پنجم توسعه )قانون برنامه  134( و ماده 1385-1389چهارم توسعه، 
طبق این مصوبه ( مطرح و تصویب شده است. 1390-1394پنجم توسعه، 

 با همکاری ه است کهدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف گردیدسازمان م
 های مرتبط، به برآورد ارزشسازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه

زیست در فرایند  های ناشی از آلودگی و تخریب محیطاقتصادی و هزینه
 ها را محاسبهآن های ملی اقدام، و ارزششده و پارک توسعه مناطق حفاظت

در کشور انجام شده که به برآورد ارزش  مطالعاتی بر این اساس، نماید.

یگانه اند. از جمله؛ های ملی و خدمات مختلف آن پرداختهپارکاقتصادی 
( در مطالعه خود ارزش اقتصادی کل ساالنه اکوسیستم مرتعی حوزه 1395)

 و ارزش هر هکتار از آن را به میلیون ریال 4/49813 راتهم زنجان آبخیز 
امیرنژاد و عطایی سلوط هزار ریال برآورد کرد.   6/3611ور متوسط معادل ط
ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم گاز توسط اکوسیستم مرتعی پارک  نیز (1396)

میلیارد ریال در  266/14176میلیون ریال در هر هکتار و  373ملی بمو را 
در این  .کردندبرآورد  1391هکتاری از پارک در سال  38000کل مساحت 

 تولید علوفه و محصوالت زراعیکارکرد به ارزش گذاری اقتصادی  نیز مطالعه
پارک ملی و پرداخته شده است.  در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه

منطقه حفاظت شده کرخه به صورت نوار باریکی در دو طرف رود کرخه 
ستقیم م قرارگرفته است. وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب این رودخانه تأثیر

 بر خدمات اکوسیستمی آن دارد. خدمات اکوسیستمی این منطقه، متنوع بوده
ارائه ارزش اقتصادی آن، منجر و  (1392مطالعات آمایش استان خوزستان، )

به باال رفتن آگاهی از اهمیت خدمات آن و آشکار شدن منافع ناشی از حفاظت 
 فعان محلی و نیز برایو استفاده پایدار از منطقه حفاظت شده در میان ذین

 ن ارزیابیای گردد.ها میگیران جهت حفاظت بیشتر از این اکوسیستمتصمیم
سازد که محیط زیست یک منبع محدود است، هر چند روشن می همچنین
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که برای آن بازار مشخصی وجود نداشته باشد. از اینرو ارزیابی و ارزشگذاری 
ا بیشتر زیست رای به نام محیطدهتواند کمیابی نهااقتصادی محیط زیست می

ر ها دگیریاگر تمامی مؤلفه های زیست محیطی در تصمیم نمایان سازد.
های توسعه اقتصادی در تضاد با نظر گرفته شوند، در این صورت راهکار

، از جنبه و دیدگاه بهتری مورد قضاوت قرار خواهند جویانههای صرفهروش
دارای ه ک مناسبن به سمت یک تصمیم گیراگرفت. در این صورت تصمیم

بود هنگامی که به ، رهنمون خواهند شد.باشد زیست محیطی آسیبکمترین 
و اصالح محیط زیست در دستور کار قرار داشته باشد، ارزیابی و ارزشگذاری 

 تری از منافع وتر و شفافتواند تعریف دقیقزیست میاقتصادی محیط
 یان طرح های توسعه اقتصادی قرار دهد.های پروژه در اختیار مجرهزینه

 روش انجام تحقیق -2
با توجه به اینکه محدوده پایین دست منطقه حفاظت شده کرخه به ویژه 
قسمت تاالبی و محل رویش جنگل مانگرو، متأثر از شرایط هیدرولوژیک 

ای هاست؛ تعیین حدود مکانی باید به صورتی انجام شود که تحلیل فرایند
نظر دانش هیدرولوژی نیز به درستی قابل تفسیر باشد. لذا اکولوژیک از م

( و 1پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه )شکل محدوده مورد مطالعه، 
 باشد.( می2واحد هیدرولوژیک آن )شکل 

 
موقعیت پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه در مرز حوضه های  -1شکل

 آبخیز کارون و کرخه

 

ه مطالعاتی )واحد هیدرولوژیک کرخه و محل مرز کل محدود -2شکل 

 استقرار پارک ملی  و منطقه حفاظت شده(

به منظور ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفه و محصوالت زراعی در 
کاالها  ارزش استفاده شده است. این رویکرد رویکرد هزینه جانشینمنطقه از 

و به ها محاسبرای آن مین جانشینأو خدمات اکوسیستم را بر حسب هزینه ت
ها به عنوان یک برآورد برای ارزش یک سازی جانشیناز هزینه فراهم 

 ,Sussman& Zoharکند )اکوسیستم یا خدمات آن استفاده می

(. ارزش های برآورد شده باید در ارتباط با تغییرات مورد انتظار در 2018
حلیل ت: نتایج تسطوح قیمت در طول زمان نیز تعدیل شوند، در غیر اینصور

هزینه فایده قابل اتکا نیستند. بنابراین انجام دو نوع اصالحات ضروری است 
(Mishkin, 2009:) 

 ( تعیین ارزش فعلی: هزینه فرصت پول را لحاظ می نماید.1
 ( اصالح تورمی: تعدیل تغییرات در سطح قیمت ها.2

 

ا در یرات سطح قیمت های، باید در ارتباط با تغیهای اولیه هزینه فایدهبرآورد
ل گویند. برای تعدیطول زمان نیز اصالح شوند که به آن اصالح تورمی می

قیمت یک دالر در زمان فعلی با توجه به تورم مورد انتظار در زمان آتی، 
ارزش آن باید به ارزش اسمی آن در زمان مورد نظر تبدیل شود. منظور از 

زمان جاری است. منظور از ارزش ارزش اسمی، مقدار تعیین شده ارزش برای 
باشد واقعی نیز، مقدار تعدیل شده ارزش با توجه به اثر تورم می

(Sussman& Zohar, 2018.)  رابطه بین ارزش اسمی و ارزش
 واقعی به صورت فرمول زیر است:

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑥+1

=  𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑥 ∗ (1 + 𝑝) 

 

. اگر دوره x+1و زمان  xعبارت است از نرخ تورم  بین زمان  pکه در آن : 
 های زمانی بیشتر مد نظر باشد، فرمول به صورت زیر خواهد بود:

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑥+𝑡

=  𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑥 ∗ (1 + 𝑝)𝑡 

 
 

 یلتبد واقعی ارزش به را اسمی ارزش توان ال میبا فرمول کردن معکوس با
 نمود: 

𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑥

=  𝑁𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑥+𝑡/(1 + 𝑝)𝑡 

 

(، t( از طریق گردش فوائد خالص در سال پایه )NPVارزش خالص فعلی )
 4( طبق رابطه rنرخ تنزیل )( و T، تنزیل مورد بررسی )0(، دوره ctو آینده )

 شود: محاسبه می
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مطالعات ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی به برآورد ارزش حال 
پردازد. لذا در این تحقیق ( کاالها و خدمات اکوسیستمی می1NPVخالص )

مرزبندی زمانی مورد نظر نبوده و ارزش حال کاالها و خدمات اکوسیستمی 
 خه در سال جاری برآورد خواهد شد.منطقه حفاظت شده کر

 نتایج -3

 تولید علوفه اقتصادی  تعیین ارزش 

 در واحد هیدرولوژیک 
های شوش، اندیمشک و حمیدیه کل سطح زیر کشت علوفه در شهرستان 

هکتار  78هکتار به کشت یونجه،  43باشد که از این مقدار، هکتار می 8322
ای اختصاص یافته است ههکتار به کشت ذرت علوف 8201به کشت شبدر و 

(. با توجه به نسبت تولید انواع 1398)سالنامه آماری استان خوزستان، 
درصد برای  5/98و  9/0، 6/0های تقریبی ای با نسبتمحصوالت علوفه

 17/216692ای و همچنین مساحت تولید علوفه )یونجه، شبدر و ذرت علوفه
هکتار شبدر  4/2030ونجه، هکتار ی 13/1118هکتار( در واحد هیدرولوژیک، 

ای وجود خواهد داشت. طبق آمار سالنامه هکتار ذرت علوفه 46/213541و 
، متوسط عملکرد کشت یونجه، شبدر 1398آماری استان خوزستان در سال 

کیلوگرم  7/39582و  6000، 5/7492  ای در منطقه به ترتیبو ذرت علوفه
 را 1398قیمت یونجه در سال متوسط ایران مرکز آمار  باشد.در هکتار می

ریال برای هر کیلوگرم اعالم کرده است. همچنین در این سال  7/11593
ریال برای هر  9/2334 ایو قیمت ذرت علوفه 10212متوسط قیمت شبدر 

احد ها در وکیلوگرم اعالم شده است. بنابراین ارزش تولید هر یک از علوفه
 باشد.می 1جدول  مطابقهیدرولوژیک 

 

 ای در واحد هیدرولوژیک کرخه )میلیون ریال(ارزش محصوالت علوفه -1ول جد

 ارزش نوع محصول
قیمت هر 

 تن
مقدار محصول 

 )تن(

 97/8385 6/11 25/97277 یونجه

 4/12182 21/10 3/124382 شبدر

 81/8456241 33/2 4/19703043 ایذرت علوفه

مجموع محصوالت 
 ایعلوفه

19924703 - - 
 

میلیون ریال  19924703ارزش تولید علوفه در واحد هیدرولوژیک بنابراین 
ارزش تولید علوفه در هر هکتار از واحد هیدرولوژیک همچنین . شودمیبرآورد 
 باشد. میلیون ریال می 95/91برابر با 

 در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه 

ملی،  کمساحت اراضی تدارک کننده خدمت اکوسیستمی تولید علوفه در پار
. بنابراین (1398)سالنامه آماری استان خوزستان،  استهکتار  95/1664

میلیون  15/153092 ارزش تولید علوفه در پارک ملی کرخه برابر است با
. مساحت تحت پوشش این خدمت اکوسیستمی در منطقه باشدمی ریال

 52/291378معادل هکتار و ارزش تولید علوفه  88/3168 حفاظت شده
. در مجموع کل ارزش خدمت اکوسیستمی تولید علوفه باشدمی ن ریالمیلیو

میلیون ریال برآورد  67/444470 در منطقه حفاظت شده و پارک ملی کرخه

                                                           

1 . Net present value 

باشد که باید با استفاده از ارزش برآورد شده، ارزش اسمی میاین . شودمی
سال  30رابطه اصالح تورمی به ارزش واقعی تبدیل شود. میانگین نرخ تورم 

درصد است، لذا با  8/19گذشته طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
 .شوداین نرخ تورم اصالح تورمی انجام می

 

ارزش جریان ساالنه تولید علوفه در منطقه مورد مطالعه برای  - 2جدول 

 میلیون ریال -)پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه( 1398سال 

 سال
 ارزش اسمی
 کل منطقه

 زش واقعی کل منطقهار
میانگین ارزش 

واقعی هر 
 هکتار

1398 67/444470 
58/371010 ( =198/0  +1 )

/67/444470 
75/76 

 

ارزش واقعی تولید علوفه در کل پارک ملی و منطقه حفاظت ( 2مطابق جدول 
میلیون ریال  58/371010 معادل 1398شده کرخه با اصالح تورمی در سال 

واقعی تولید علوفه در هر هکتار از منطقه مورد برآورد شده است. ارزش 
 میلیون ریال برآورد شده است. 75/76مطالعه نیز با اصالح تورمی معادل 

ارزش اقتصادی علوفه تولید شده در پارک ملی و منطقه حفاظت ( 3 جدول
 با دهد. البتهساله نشان می 30و  15، 10، 5های شده کرخه را طی دوره

های دوره در منطقه مورد مطالعه کارکردهای از یک هر رزشا کهاین به توجه
 انزم به مرکب نرخ با فعلی هایارزش تمامی است، نامشخص مذکور آینده

 مشخص سال آینده 30و  15، 10، 5 در آنها ارزش تا شودمی برده آینده
 8ریبا المللی تقمحیطی در بسیاری از مطالعات بیننرخ تنزیل زیست. شود

نظر گرفته شده است، اما در ایران باتوجه به الویت بخشی به درصد در 
 های پایدار از منابع اکولوژیک،های کوتاه مدت نسبت به استفادهبرداریبهره

 سه زا رود که این نرخ باالتر در نظر گرفته شود. لذا در این تحقیق،انتظار می
 ارزش تعیین رمنظو به درصد 15 و 12 ،8( مرکب) تنزیل هاینرخ با سناریو
  .است شده استفاده نظر مورد هایکارکرد

ارزش اقتصادی کارکرد تولید علوفه پارک ملی و منطقه حفاظت  -3ول جد

 ساله 30و  15، 10، 5شده کرخه طی دوره 

 دروه
نرخ تنزیل 

 )درصد(
ارزش هر هکتار )میلیون 

 ریال(

کل ارزش خالص فعلی  
پارک ملی و منطقه حفاظت 

 یارد ریال()میل کرخه شده

5 
 ساله

8 05/112 67/541 

12 08/135 98/652 

15 27/154 1/1176 

10 
 ساله

8 01/165 67/797 

12 7/238 84/1153 

15 07/310 88/1498 

15 
 ساله

8 3/243 1/1176 

12 82/419 42/2029 

15 75/621 02/3020 

30 
 ساله

8 11/772 36/3732 

12 43/2299 46/11115 

15 62/5081 57/24564 
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 تولید محصوالت زراعیاقتصادی عیین ارزش ت 

 در واحد هیدرولوژیک 
 که استهکتار  89/126737 مساحت اراضی زراعی در واحد هیدرولوژیک

هکتار به کشت دیم اختصاص  75/76859 هکتار به کشت آبی و 14/49878
دوانه، ای، هندارد. عمده محصوالت زراعی در منطقه گندم، برنج، ذرت دانه

سالنامه ) باشدزمینی و پیاز میفرنگی، خربزه، چغندر قند، سیبخیار، گوجه
. باتوجه به نسبت مساحت زیر کشت هر یک (1398آماری استان خوزستان، 

های منطقه مورد مطالعه، مساحت از محصوالت زراعی در شهرستان
 زیرکشت هر یک از محصوالت در واحد هیدرولوژیک کرخه محاسبه شد و

 تایجن میزان تولید در هر هکتار از سالنامه آماری کشور استخراج گردید که
 ارائه شده است. 4در جدول 

عملکرد، سطح زیرکشت و میزان تولید محصوالت زراعی در واحد  -4جدول 

 هیدرولوژیک کرخه

 نوع محصول
سطح زیرکشت 

 )هکتار(
عملکرد )کیلوگرم 

 در هکتار(
میزان تولید 

 )تن(

 28/307619 38/4940 32/62266 گندم

 69/223996 17/7364 1/30417 ایذرت دانه

 74/85772 1/4542 94/18883 برنج

 84/96449 7/30440 45/3168 هندوانه

 97/87113 8/28639 71/3041 خیار

 44/40677 13/38209 6/1064 فرنگیگوجه

 46/24359 1/17473 12/1394 خربزه

 75/176511 5/85443 83/2065 چغندر قند

 16/35823 7/23554 85/1520 زمینیسیب

 28/65262 9/42556 53/1533 پیاز

 06/1850 23/1339 44/1381 کلزا
 

 های خرید تضمینیبرای تعیین ارزش اقتصادی محصوالت زراعی از قیمت
ن چنیکه توسط شورای اقتصاد ابالغ شده و هم 1398محصوالت زراعی سال 

ن استفاده شده است. ارزش اقتصادی ظرفیت تولید های مرکز آمار ایراقیمت
 مشاهدهقابل  5محصوالت کشاورزی در واحد هیدرولوژیک کرخه در جدول 

 .است
 ارزش اقتصادی محصوالت زراعی واحد هیدرولوژیک کرخه -5جدول 

نوع 
 محصول

میزان تولید 
 )تن(

قیمت هر کیلوگرم 
 )ریال(

ارزش اقتصادی 
 )میلیارد ریال(

 4522 14700 28/307619 گندم

-ذرت دانه

 ای
69/223996 12272 88/2748 

 88/2846 33191 74/85772 برنج

 12/817 8472 84/96449 هندوانه

 82/1873 21510 97/87113 خیار

-گوجه

 فرنگی
44/40677 22245 86/904 

 65/625 25684 46/24359 خربزه

 02/595 3371 75/176511 چغندر قند

-سیب

 زمینی
16/35823 36123 04/1294 

 45/2423 37134 28/65262 پیاز

 93/59 32391 06/1850 کلزا

 65/18811 جمع ارزش اقتصادی
 

جمع کل ارزش اقتصادی شود؛ مشاهده می 5جدول  همانطور که در
میلیارد  65/18811 محصوالت زراعی در واحد هیدرولوژیک کرخه معادل

 معادل نیز تار از اراضی زراعی. ارزش اقتصادی هر هکشده استریال برآورد 
 .باشدمیمیلیون ریال  43/148

 در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه 
مساحت اراضی تدارک کننده خدمت اکوسیستمی  ،طبق مدلسازی انجام شده

باشد. بنابراین ارزش هکتار می 38/414 محصوالت زراعی در پارک ملی،
 میلیون ریال 42/61506 ابر باتولید محصوالت زراعی در پارک ملی کرخه بر

 . مساحت تحت پوشش این خدمت اکوسیستمی در منطقه حفاظت شدهاست
میلیون  17/552768معادل هکتار و ارزش تولید محصوالت زراعی  1/3724

. در مجموع کل ارزش خدمت اکوسیستمی محصوالت زراعی در است ریال
ریال برآورد  میلیون 59/614274 منطقه حفاظت شده و پارک ملی کرخه

همانطور که قبال توضیح داده شد ارزش برآورد شده، ارزش اسمی  شده است.
باشد که باید با استفاده از رابطه اصالح تورمی به ارزش واقعی تبدیل شود. می

 .انجام شده است 6در جدول  اصالح تورمی ،نرخ تورمبا توجه به 
 

در منطقه مورد مطالعه برای  ارزش جریان ساالنه تولید محصوالت زراعی -6جدول 

 میلیون ریال -)پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه( 1398سال 

ارزش اسمی کل  سال
 منطقه 

میانگین ارزش  ارزش واقعی کل منطقه 
 واقعی هر هکتار 

1398 59/614274 07/512750 ( =198/0 
 +1/ )59/614274 

9/123 

 

ت زراعی در کل پارک ملی ارزش واقعی تولید محصوال( 6مطابق با جدول 
 معادل 1398و منطقه حفاظت شده کرخه با اصالح تورمی در سال 

. ارزش واقعی تولید محصوالت شودمیمیلیون ریال برآورد  07/512750
 9/123 زراعی در هر هکتار از منطقه مورد مطالعه نیز با اصالح تورمی معادل

دی محصوالت زراعی ارزش اقتصا 7جدول  میلیون ریال برآورد شده است.
  30و  15، 10، 5های در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه را طی دوره

 از یک هر ارزش کهاین به توجه با مطابق مطالب قبلی، دهد.ساله نشان می
 است، نامشخص های مذکور آیندهدوره در منطقه مورد مطالعه کارکردهای

 ارزش تا شودمی برده آینده زمان به مرکب نرخ با فعلی هایارزش تمامی
 محیطینرخ تنزیل زیست. شود مشخص سال آینده 30و  15، 10، 5 در آنها

درصد در نظر گرفته شده است، اما  8المللی تقریبا در بسیاری از مطالعات بین
های کوتاه مدت نسبت به برداریدر ایران باتوجه به الویت بخشی به بهره

رود که این نرخ باالتر در اکولوژیک، انتظار می های پایدار از منابعاستفاده
( رکبم) تنزیل هاینرخ با سناریو سه از ،بخشنظر گرفته شود. لذا در این 

 دهش استفاده نظر مورد هایکارکرد ارزش تعیین منظور به درصد 15 و 12 ،8
  .است
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ارزش اقتصادی کارکرد تولید محصوالت زراعی پارک ملی و  -7جدول 

 ساله  30و  15، 10، 5اظت شده کرخه طی دوره منطقه حف

 دروه
نرخ تنزیل 

 )درصد(

ارزش هر 
هکتار )میلیون 

 ریال(

کل ارزش خالص فعلی  
پارک ملی و منطقه حفاظت 

 شده کرخه )میلیارد ریال(

 ساله 5

8 89/180 61/748 

12 06/218 44/902 

15 04/249 63/1030 

 ساله 10

8 38/266 41/1102 

12 33/385 65/1594 

15 55/500 51/2071 

 ساله 15

8 76/392 42/1625 

12 73/677 74/2804 

15 55/1008 78/4173 

 ساله 30

8 43/1246 26/5158 

12 04/3712 99/15361 

15 42/8203 17/33949 
 

 نتیجه گیری -4
با تعیین ارزش اقتصادی تولید علوفه و محصوالت زراعی در پارک ملی و 

، به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای تولیدی کرخه ت شدهمنطقه حفاظ
توان مدیران را در برنامه ریزی صحیح و مدیریت بهینة بهره این منطقه، می

همچنین با توجه به اینکه علوفة تولیدی، سرانجام،  .برداری از آن هدایت کرد
زوده فرسد و با تبدیل به شیر، گوشت، و پشم ارزش ابه مصرف دام منطقه می

د تواند بسیار ارزشمنکند، از این رو، محاسبة ارزش اقتصادی آن میپیدا می
باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر تالش نمود تا با ارزش گذاری اقتصادی 

، ارزش حال خالص این در این منطقهتولید علوفه و محصوالت زراعی عمده 
والت ید علوفه و محصمحصوالت را برآورد نماید. با تعیین ارزش اقتصادی تول

، 8تنزیل )مرکب(  هایساله و با نرخ 30و  15، 10، 5زراعی با سناریوهای 
توان نشان داد که با هر سناریوی احتمالی درصد در این مطالعه، می 15و  12

 Barra et)و نرخ مورد نظر ارزش حال خالص را محاسبه نمود. مطالعات 

al., 2021; Maharjan et al., 2020) کنند.ن مطلب را تأیید میای 
یکی از نکات قابل ذکر این است که برخی از خدمات اکوسیستمی در این 

ا همنطقه )تولید علوفه و محصوالت زراعی( بصورت بالقوه نمانده و از آن
برای تکمیل فرایند ارزش گذاری اقتصادی نیاز است که استفاده شده است. 

لیدی شامل کاشت، داشت و برداشت های تودر مطالعات آینده نسبت هزینه
از مجموع ارزش حال خالص نیز محاسبه گردد. بطور مثال، رستگار و 

به این مسئله شان در مطالعه( 1396( و امیرنژاد  و همکاران )1392همکاران )
اند. همچنین با توجه با اینکه کارکردهای موردنظر باعث ایجاد اشتغال پرداخته

ا بر هقه شده است، الزم است که تأثیر فقدان آنو کارآفرینی در این منط
میزان اشتغال و بیکاری مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین ضروریست که بین 

 خدمات ارزش اقتصادی تولید علوفه و محصوالت زراعی و سرانه ملی این
ای صورت پذیرد تا وضعیت کلی اقتصادی و غنای منطقه مشخص مقایسه
رسد به رغم تمام مشکالتی که در بخش کشاورزی یاگرچه به نظر م گردد.

وجود دارد، تولید علوفه و محصوالت زراعی در پارک ملی کرخه و منطقه 
 حفاظت شده آن وضعیت نسبتاً خوبی دارد.
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Abstract  
Economic valuation studies of environmental resources estimate the net present value of ecosystem goods 

and services. Therefore, in this study, time demarcation is not considered and the current value of ecosystem 

services of Karkheh National Park and its protected area is estimated current year. The area covered by 

forage production in Karkheh National Park and its protected area is estimated at 1664.9 and 3168.9 

hectares, respectively. In order to economically evaluate this function in the region and its hydrological 

unit, the alternative cost approach has been used. According to the results, the value of forage production 

in Karkheh National Park is 1533092.1 and in the protected area is 291378.5 million Rials. With the 

correction of 19.8% inflation rate in the last 30 years, the real value of forage production in the whole 

national park and protected area of Karkheh in 1398, is estimated at 371010.6 million rials. The real value 

of forage production per hectare of the study area is estimated by inflation reform equal to 76.7 million 

rials. Major crops in the region; Wheat, rice, corn, watermelon, cucumber, tomato, melon, sugar beet, potato 

and onion. The area of lands providing this ecosystem service in the national park and protected area is 

estimated at 414.4 and 3724.1 hectares, respectively. The economic value of the production of these 

products is 61506.4 and 552768.2 million Rials, respectively. The real value of production of these products 

in the whole national park and Karkheh protected area with inflation reform in 1398, is estimated at 

512750.1 million rials. The real value of crop production per hectare of the study area is estimated to be 

123.9 million rials with inflation modification. 

Introduction  

The economic value of natural ecosystem services in national parks such as forests, pastures, vegetation 

and crops are one of the major challenges in environmental studies. In this study, the economic evaluation 

of fodder and crop production performance in the national park and Karkheh protected area has been 

investigated. Karkheh National Park and Protected Area is located in a narrow strip on both sides of the 

Karkheh River. The physical and chemical condition of the river water has a direct impact on its ecosystem 

services. The ecosystem services of this region are diverse (Khuzestan Province Planning Studies, 2013) 

and its economic value, leading to increased awareness of the importance of its services and revealing the 

benefits of conservation and sustainable use of the protected area among local stakeholders and It is for 

decision makers to further protect these ecosystems. This assessment also makes it clear that the 

environment is a limited resource, even though there is no specific market for it. Therefore, economic 

evaluation and valuation of the environment can further highlight the scarcity of institutions called the 

environment. If all environmental components are taken into account in decisions, then economic 

development strategies will be judged from a better perspective, as opposed to frugal methods. In this case, 

decision makers will be led to an appropriate decision that has the least environmental damage.  

Methodology  
Considering that the downstream area of Karkheh Protected Area, especially the wetland and mangrove 

forest, is affected by hydrological conditions; Spatial delimitation should be done in such a way that the 

analysis of ecological processes can be correctly interpreted from the perspective of hydrological 

knowledge. Therefore, the study area is Karkheh National Park and Protected Area (Figure 1) and its 

hydrological unit (Figure 2). 

In order to evaluate the economic performance of fodder and crop production in the region, the alternative 

cost approach has been used. This approach calculates the value of ecosystem goods and services in terms 

of the cost of providing substitutes for them and uses the cost of providing substitutes as an estimate of the 
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value of an ecosystem or its services (Sussman & Zohar, 2018). Estimated values must also be adjusted in 

relation to expected changes in price levels over time, otherwise: the results of cost-benefit analysis are not 

reliable. Therefore, two types of corrections are necessary (Mishkin, 2009): 

1) Determining the present value: takes into account the opportunity cost of money. 

2) Inflation correction: adjustment of changes in price levels. 

 Preliminary estimates of cost-benefit should also be adjusted for changes in price levels over time, called 

inflation adjustment. To adjust the price of a dollar at the present time according to the expected inflation 

in the future, its value must be converted to its nominal value at the desired time. Nominal value means the 

set value of the value for the current time. Real value also means the adjusted value of value according to 

the effect of inflation (Sussman & Zohar, 2018). 

Economic resource valuation studies estimate the net present value (NPV) of ecosystem goods and services. 

Therefore, in this study, time demarcation is not considered and the present value of goods and ecosystem 

services of Karkheh Protected Area will be estimated this year. 

Conclusion  
• Determining the economic value of forage production 

• In the hydrological unit 

The total area under forage cultivation in Shush, Andimeshk and Hamidiyeh counties is 8322 hectares, of 

which 43 are allocated to alfalfa cultivation, 78 to clover cultivation and 8201 hectares to forage corn 

cultivation. According to the production ratio of fodder products with approximate ratios of 0.6, 0.9 and 

98.5% for alfalfa, clover and fodder corn as well as forage production area (216692.17 hectares) in the 

hydrological unit There will be 1118.3 hectares of alfalfa, 2030.4 hectares of clover and 213541.46 hectares 

of fodder corn. According to the statistical yearbook of Khuzestan province in 1398, the average yield of 

alfalfa cultivation in the region is 7492.5, clover cultivation is 6000 and forage corn cultivation is 39582.7 

kg / ha. The Statistics Center of Iran has announced the average price of alfalfa in 1398 as 11593.7 Rials 

per kilogram. Also, this year, the average price of clover is 10212 and the price of fodder corn is 2334.9 

Rials per kilogram. Therefore, the production value of each forage in the hydrological unit is according to 

Table 1.The area of lands providing ecosystem service for forage production in the national park is 1664.95 

hectares (statistical yearbook of Khuzestan province, 1398). Therefore, the value of forage production in 

Karkheh National Park is equal to 153092.15 million Rials. The area covered by this ecosystem service in 

the protected area is 31168.88 hectares and the value of forage production is equal to 291378.52 million 

rials. In total, the total value of the forage production ecosystem service in the protected area and Karkheh 

National Park is estimated at 444470.67 million Rials. The area of arable lands in the hydrological unit is 

126737.89 hectares, of which 49878.14 hectares are for irrigated cultivation and 76859.75 hectares are for 

rainfed cultivation. The main crops in the region are wheat, rice, corn, watermelon, cucumber, tomato, 

melon, sugar beet, potato and onion. According to the modeling, the area of lands providing crop ecosystem 

service in the national park is 414.38 hectares. Therefore, the value of crop production in Karkheh National 

Park is equal to 61.50506 million Rials. The area covered by this ecosystem service in the protected area is 

3724.1 hectares and the value of crop production is equal to 552768.17 million rials. In total, the total value 

of crop ecosystem services in the protected area and Karkheh National Park is estimated at 61427274.59 

million rials. The total economic value of crops in Karkheh hydrological unit is estimated at 18811.65 

billion rials. The economic value of each hectare of agricultural land is equal to 148.43 million rials. The 

real value of crop production in the whole national park and Karkheh protected area with inflation reform 

in 1398 is estimated to be equal to 512750.07 million Rials. The real value of crop production per hectare 

of the study area is estimated to be 123.9 million rials with inflation modification. 

Keywords  
      "Alternative cost", "Inflation rate", "Karkheh"  

 

 


