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  از استفاده زمانی ملی درآمد حسابداري .است آنها استهالك و محیطی زیست ثروت هاي به توجه عدم ملی درآمد حسابداري عمده مشکالت از یکی
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 در .شد نخواهند منعکس ملی حساب هاي در باشند مجانی منابع این که هنگامی اما باشد شده پرداخت آن براي مبلغی که می کند ثبت را منابع
  ولی دارد را ملی حساب هاي به شدن وارد قابلیت بازاري کاالهاي ارزش.است رایگان زیست محیط از ناشی خدمات و طبیعی منابع اعظم بخش واقع

  ارزش هاي احتساب با ارتباط در .نمی شود وارد ملی حساب هاي سیستم در آنها، بودن بازاري غیر دلیل به محیطی، زیست خدمات و کاالها ارزش 
 ارزش گذاري روش هاي از استفاده با شده برآورد خدمات و کاالها ارزش هاي می توان آیا که است این اساسی سوال ملی، حساب هاي در بازاري غیر
   ،)2006 کاپاروس، و کمپوس( دارد وجود راه دو ملی حساب هاي در بازاري غیر ارزش نمودن وارد براي نمود؟ وارد ملی حساب هاي در را بازاري غیر

  برآورد روش که این یا و باشد داشته را آن در احتساب قابلیت بازاري غیر ارزش هاي تا شود داده توسعه ملی حساب هاي سیستم بایستی یا
  تحقیق این در . گردد می شود، وارد ملی حساب هاي در که بازاري، ارزش هاي با مطابق که شود داده تغییر شکلی به بازاري غیر ارزش هاي

 .گرفت قرار ارزیابی مورد مهندسی، اقتصاد روش هاي از استفاده با مرتعی، اکوسیستم هاي غیربازاري و بازاري کارکردهاي اقتصادي ارزش گذاري
 روش هاي از که باشد می تفریحی و گازها تنظیم خاکزایی، علوفه، تولید آب، حفاظت خاك، حفاظت شامل پژوهش این در مطالعه مورد کارکردهاي

 .است شده استفاده کارکردها از یک هر ارزش گذاري براي مشروط ارزش گذاري و کربن انتشار مخارج روش بازاري، جایگزین، هزینه فرصت، هزینه
 .شد برآورد ریال میلیون 4/49813 با برابر مطالعه مورد منطقه مرتعی اکوسیستم غیربازاري و بازاري کارکردهاي کل اقتصادي ارزش تحقیق این در
 نتیجه در مقدار این .می باشد درصد 0008/0 با برابر داخلی ناخالص تولید در تهم آبخیز حوزه مراتع واقعی سهم مطالعه، این برآوردهاي اساس بر

  معادل فقط مراتع ارزش یعنی مراتع ها، ارزش مورد در گذشته دیدگاه اگر اما .است شده حاصل تهم مرتعی اکوسیستم ارزش هاي کل کردن لحاظ
 لحاظ فقط که بود، خواهد )0001/0 با برابر( درصد صفر معادل تقریباً داخلی ناخالص تولید از تهم مراتع سهم شود گرفته نظر در آنها، علوفه ارزش

  به مربوطGDP از درصد 0008/0 رقم . دهد نشان واقع از کمتر را آن ارزش می تواند چقدر داخلی ناخالص تولید در تهم مراتع علوفه ارزش کردن
  ارزش می باشد هکتار میلیون 4/86 معادل که ایران مراتع کل سطح اگر حال می باشد، هکتاري هزار 16 سطح به توجه با تهم آبخیز حوزه مراتع

  خدمات و کاالها ارزش فقط مطالعه این در .می شود مشخص کشور مراتع مهم جایگاه و اهمیت پیش از بیش شود، واردGDP در آن اقتصادي
  به بیشتر فرهنگی، و اجتماعی ارزش هاي تعیین صورت در و است اکوسیستم فواید از جزئی برآورد یک تنها و است شده برآورد مراتع اکولوژیک

  کشاورزي بخش افزوده ارزش از درصد 01/0 زنجان حدود تهم مراتع اکولوژیک خدمات و کاالها ارزش سهم همچنین .برد خواهیم پی مراتع اهمیت
 عنوان به تهم مراتع محیطی زیست عناصر و منابع ارزش تعیین که می سازد روشن کامال حاضر، تحقیق نتایج .می دهد تشکیل را 1389 سال در

  هاي کاربري استقرار منطقی هاي گذاري سیاست به نسبت تا دهد می قرار کشور و اي منطقه ریزان برنامه اختیار در را امکان این کلیدي، ابزار

  .نمایند انتخاب منابع اهمیت درجه به توجه با را ها کاربري و نموده اقدام مطالعه مورد مناطق در مختلف


