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  چكيده
در مناطق پرشيب و  ويژه بهترين خدمات و كاركردهاي اكوسيستم مرتعي، كاركرد حفظ خاك است كه اين موضوع يكي از مهم

از آنجا كه كاركرد حفاظت خاك نيز همانند بسياري از ديگر خدمات اين اكوسيستم، فاقد . اي برخوردار است كوهستاني از اهميت ويژه
مقاله اين در . منظور برآورد اين ارزش ابداع شده است هاي جديدي به هاي اخير روش بازاري براي تعيين ارزش آنهاست، در سال

منظور ابتدا ميزان فرسايش و رسوب در منطقه  بدين .عملكرد حفاظت از خاك در حوزه آبخيز تهم زنجان برآورد شده استارزش 
برداري از خاك  در ادامه با انجام نمونه. ها در وضعيت موجود بررسي شد در هريك از زيرحوضه EPMمورد مطالعه با استفاده از مدل 

محاسبه شد و با استفاده از نتايج حاصل از تجزيه خاك و استفاده از روش هزينه ميزان مواد مغذي خاك و تجزيه آزمايشگاهي، 
منظور تعيين  همچنين به .ها برآورد شد فرصت، ارزش اكوسيستم مرتعي در نگهداري از مواد مغذي خاك به تفكيك زيرحوضه

بندي ارزش اقتصادي كل  جمع. رويكرد هزينه فرصت استفاده شد كاركردهاي كاهش ميزان از دست رفتن اراضي و كنترل رسوبات از
ميليارد ريال در  44/1هاي مرتعي منطقه تهم حدود  ارزش اكوسيستمكه د ده اك در منطقه مورد مطالعه نشان ميكاركردهاي حفاظت خ

در ميان . ريال تعيين شدار هز 104نيز حدود براي كاركردهاي حفاظت خاك سال برآورد شد كه ارزش اقتصادي هر هكتار مرتع 
ادي ريال در هكتار در سال بيشترين ارزش اقتص هزار 171 ارزشبا  Feov-Asmi-Brtoهاي گياهي منطقه مورد تحقيق، تيپ  تيپ

تري را در اختيار مديران  تواند اطالعات دقيق گذاري خدمات حفظ خاك اكوسيستم مرتع مي ارزش البته.داردكاركرد حفاظت خاك را 
  .  تر در اين زمينه شود هايي دقيق منظور حفاظت از منابع طبيعي قرار دهد و منجر به تدوين برنامه ريزان به نامهو بر

  
  .تهمحوزه آبخيز  و فرصتارزش اقتصادي مرتع، خدمات اكوسيستمي، حفاظت خاك، روش هزينه  :هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

اصلي منابع زيست محيطي است و معموالً   خاك سرمايه
ها  خاك از تخريب سنگ. شود كاركردهاي آن فراموش مي

شود و رفته رفته با به هم پيوستگي مواد آلي  تشكيل مي
گياهان و جانوران و انتشار مواد معدني در خاك، حاصلخيز 

هاي متكي به  ها نيز مانند تمامي ارگانيسم انسان. شود مي
ين، براي كاالهاي مادي ضروري و خدمات اكوسيستمي زم

هاي مهم  خاك يكي از مؤلفه. به خاك متكي هستند
زيرا ايجاد آن از صدها سال تا . هاي كشورهاست دارايي

كشد ولي در عرض چند سال  صدها هزار سال طول مي
اند  ها از زمين قدرت گرفته تمدن. توان آن را تخريب كرد مي

رسد كاهش توانايي توليد از  به نظر مي بنابراين. و بعكس
طريق مديريت نامناسب، موجبات نابودي جوامع رو به رشد 

امروزه ميزان توليد يكي از عوامل مهم . را فراهم آورده باشد
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در مورد  ويژه بهكننده وضعيت اقتصادي كشورها و  و تعيين
ي توسعه كننده دورنما كشورهاي فقير يكي از عوامل تعيين

  .)1390اميرنژاد و عطائي، (آيد  شمار مي آنها به آينده
 قدرت بر طبيعي منابع زمره در خاك اقتصادي، ديدگاه از

 قدرت در عمده محوري عنوان به و بوده مؤثر كشور يك ملي

 126 در خاك فرسايش متوسط. شود مي ارزيابي اقتصادي

 كاهش سطح متر ميلي يك برابر كشور عرصه از هكتار ميليون

 ارزش و بوده توجه قابل بسيار رقم اين. است سال در كل

. شود مي شامل راريال ميليارد  صدها از بيش اقتصادي
 هاي تنش ويژه هب سياسي و اجتماعي اقتصادي، هاي تنش

 زيادي حد تا نيز عشاير و هاي روستاييان مهاجرت از حاصل

 هاي پژوهش سسهؤم( باشد مي مرتبط موضوع اين به

 ،از طرف ديگر .)1387كشاورزي،  اقتصاد و ريزي برنامه
ل آن مصرف بيشتر اجمعيت در ايران و به دنب روزافزونرشد 

دار  برداران را به استفاده از اراضي شيب مواد غذايي، بهره
داليل عمده تخريب حساس به فرسايش واداشته و اين از 

ترين علل تشديد يكي از مهم. رود شمار ميمنابع طبيعي ب
يش خاك، عدم آگاهي از ارزش اقتصادي اين فرايند فرسا

هزينه فرسايش منظور نكردن البته . موهبت اكوسيستمي است
منفعت و استفاده از خاك  -زينههاي ه خاك در تحليل

از مهمترين توان  عنوان نهاده رايگان در فرايند توليد را مي هب
 .شمار آوردتخريب فزاينده خاك ب عوامل

مرتع در كاهش فرسايش و نقش پوشش گياهي البته 
وقاني و بيروني گياهان محدود رسوب فقط به قسمت ف

نه نقشي هاي گياهان نيز در اين زمي شود، بلكه ريشه نمي
هاي گياهان با نفوذ در اعماق خاك  زيرا ريشه ،حساس دارند

به خود فراهم را راه  يها موجبات چسبندگي خاكدانهزمين 
هاي جوي  به هنگام ريزش ن آنهاشد متالشي مانعو  كنند مي
مراتع همچنين نقش بسيار مهمي در جلوگيري از  .شوند مي

تخريب مراتع و پوشش گياهي . پرشدن مخازن سدها دارند
آن، موجب برهم خوردن تعادل هيدرولوژيكي، فرسايش 

پرشدن مخازن سدها  در نهايتت و خاك و تشكيل رسوبا
 را اجتنابي قابلهاي غير گردد و مشكالت و نابساماني مي

كاهش عمر : قابل ذكرندزير  مواردازجمله آنها  ،درپي دارد

احداث  اي، افزايش هزينه طراحي و مفيد سدهاي ذخيره
علت افزايش هزينه تصفيه آب مشروب ب سدهاي بزرگ،

وجود مواد معلق بيش از حد در سدها، انباشه شدن رسوبات 
ظرفيت هزينه اليروبي، تقليل در شبكه آبياري و افزايش 

دست و افزايش مواد  زهكشي پايين وبياري آهاي  نظام
بنابراين ). 1382رحيمي، ( يافته بر روي آنها فرسايش

مطالعات نقش پوشش گياهي مرتع را در حفظ و جلوگيري 
و ارزش دهد و لزوم ارزيابي  از فرسايش و رسوب نشان مي

. كند ميفرسايش مشخص  زادر جلوگيري را تع اقتصادي مر
هاي  خيلي كمي ارزش حفاظت خاك در حوزهمطالعات ه البت

توان به گزارش  در اين ميان مي ،ي را تعيين كردندآبخيز مرتع
اشاره كرد كه ) 1382( معاونت آبخيزداري جهاد سازندگي

اقتصادي حاصل از تخريب و فقدان  تهايخسارحجم 
. است كردهنه ميليارد ريال برآورد  برابرمديريت آبخيزها را 

براي تعيين نقش پوشش گياهي مرتع  نيز )1390( موسوي
در جلوگيري از فرسايش، سه كاركرد مرتع در حفاظت 
خاك شامل حفظ حاصلخيزي، كنترل رسوبات و كاهش 

استپي حوزه  ن از دست رفتن اراضي را در مراتع نيمهاميز
نتايج وي نشان داد كه . آبخيز طالقان مورد بررسي قرار داد

رسوبات بيشترين ارزش اقتصادي را دارا بوده  كاركرد كنترل
كل كاركرد حفاظت خاك را شامل  درصد از ارزش 9/62و 
 25/415وي ارزش كل كاركرد حفاظت خاك را . شود مي

 2/15995ميليون ريال در سال و ارزش هر هكتار مرتع را 
د هاي كمي در مور در ايران تاكنون بررسي. ريال برآورد كرد
هاي ناشي از فرسايش  و هزينه تهاخسار برآورد اقتصادي

است تا  انجام شدهاستپي زنجان  ويژه در مراتع نيمه هخاك ب
سهم آن از رخداد و گسترش فرسايش خاك در توليد 

خص مش) Gross National Product :GNP( ناخالص ملي
هاي عمده در عدم تحقق  يكي از داليل و يا چالش. گردد

هاي  زم و روش يا روشهاي ال اين امر، نبود شاخص
. باشد ميهاي تعيين ارزش اقتصادي آنها  يابي به شاخصدست

برداري از اين مطالعه سعي شده است با الگو بنابراين در
نتايج تحقيقات انجام شده در نقاط مختلف جهان، روش يا 
شيوه محاسبه كار براي تعيين كمي ارزش اقتصادي هدر 
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هاي مرتعي  اكوسيستمدر اثر رخداد فرسايش در رفت خاك 
ارائه شود تا از اين طريق ابزار الزم در اختيار مديران و 

در اين تحقيق سعي شده  .كاربران سطح كشور قرار گيرد
هاي  اي مهم حفاظت خاك در اكوسيستمكاركردهكه است 

گذاري اقتصادي  هاي ارزش مرتعي تهم با استفاده از روش
  .تعيين شود

 

  ها مواد و روش
  قه مورد مطالعهمعرفي منط

هكتار در استان  3/16286حوزه آبخيز تهم با مساحت 
حوزه آبخيز . ه است، در شهرستان زنجان قرارگرفتزنجان

باشد و در  رود مي هاي حوزه آبخيز زنجان تهم از سرشاخه
 48و  0017تا  48و  0037موقعيت جغرافيايي بين 

عرض  36و  0046تا  36و  0053طول شرقي و 
متر،  2300ارتفاع متوسط حوزه  .شمالي واقع شده است

متر و حداقل ارتفاع در خروجي  2898حداكثر ارتفاع حوزه 
از نظر . باشد متر از سطح دريا مي 1950حوزه برابر 

هاي  هيدرولوژيكي حوزه مطالعاتي تهم يكي از سرشاخه
هاي  باشد كه اين نيز از زيرحوضه رود مي رودخانه زنجان

ه عبارتند مراكز عمده جمعيتي حوز. باشد اوزن مي ز قزلآبخي
  . رود، گله رود و طاهرآباد روستاهاي تهم، خشكه :از

 
  نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و استان زنجان -1شكل 

تهم، داري  در منطقه مورد مطالعه سه طرح مرتع
كه كل حوزه رود و گلهرود وجود دارد  طاهرآباد، خشكه

طقه براساس در كل مراتع من. دهد آبخيز تهم را پوشش مي
بردار وجود دارد كه بصورت مشاع  بهره 207اين سه طرح، 

تعداد كل دام  ،براساس مطالعات. كنند برداري مي از مراتع بهره
است  دهشعنوان س أر 16911تعداد به  ،موجود در حوضه

و  1380، 1375اداره كل منابع طبيعي استان زنجان، (
1385 .(  
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  )سأر(تعداد دام موجود و مجاز در حوزه آبخيز تهم به تفكيك  - 1جدول 

 بردار تعداد بهره
 

 دام مجاز
 داري طرح مرتع دام موجود

 گوسفند بز گاو و گوساله ساير احشام جمع دام موجود

140 4618 8681  1055 1255 1003 5368  تهم

29 1100 1245  180 270 0 795  طاهرآباد

38 4450 4545 0 955 0 2590  گلهرورد

- - 2440 0 40 800 1600  رودخشكه

207 10168 16911 1235 2520 1803 11353  جمع
  

  روش تحقيق
   در سطح منطقه و رسوب برآورد ميزان فرسايش - 

هاي مختلفي براي بررسي فرسايش خاك ارائه  روش
هاي اطالعاتي در  در اين تحقيق با توجه به اليه ،ستشده ا

 EPMدسترس، مطالعه فرسايش خاك با استفاده از روش 
)Erosion potential method (در اين روش  .م شدانجا

بري ، ضريب كار)Ø( چهار مشخصه، شامل ضريب فرسايش
و ) Y( ، ضريب حساسيت خاك به فرسايش)Xa(اراضي 

اراضي يا در در واحدهاي مختلف ) I( شيب متوسط حوزه
 گيرد قرار مي شده در نقشه مورد بررسي هاي ايجاد شبكه

 ،اين روش بر اساس. )1382رفاهي،  و 1386احمدي، (

شدت فرسايش براي هر واحد اراضي يا شبكه با استفاده 
  .شود ميتعيين  1رابطه 

Z= Xa.Y (Ø+I  1رابطه 2/1 )  
  

Z- ضريب شدت فرسايش ،Xa -  ضريب استفاده از
ضريب  - Ø، ضريب حساسيت خاك به فرسايش - Y، زمين

پس از . متوسط حوزه بر حسب درصدشيب  - Iفرسايش و 
 (Z)توان با استفاده از محاسبه  مي ،تعيين شدت فرسايش

صورت كيفي ه آبخيز به وضعيت فرسايش را در حوز
  ).2جدول ( كردبندي  طبقه

  
  بندي شدت فرسايش طبقه - 2جدول 

 Zارزش متوسط  Zارزش حد بندي فرسايشطبقه  شدت فرسايش

  I 1>  Z 25/1 خيلي شديد
  II 71/0> Z > 1  85/0 شديد

  III 41/0> Z > 7/0  55/0 متوسط
  IV 2/0> Z > 4/0 2/0 كم

  V Z > 19/0  1/0 كمخيلي
  

در اين روش براي بيان ارتباط ضريب شدت فرسايش 
ارائه شده  2 رابطه) فرسايش ويژه(با ميزان كمي فرسايش 

  :است
Wsp=T.H.π.Z1.5  2رابطه

  
بر حسب  ميانگين ساالنه فرسايش ويژه: Wsp: كه

ضريب درجه :  T، مترمكعب در كيلومتر مربع در سال
دست آمده و در  به T=(t/10+0.1)0.5حرارت كه از رابطه  

ارتفاع متوسط : Hميانگين درجه حرارت ساالنه است،  tآن 
ضريب شدت : Z، متر بر حسب ميلي بارندگي ساالنه

معموال مقدار رسوبي  .باشد مي) 14/3(عدد پي: πفرسايش و 
شود از خاك  گيري مي حل خروجي رودخانه اندازهكه در م
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زيرا ممكن . فرسايش يافته در سطح حوزه آبخيز كمتر است
است مقدار زيادي از خاك فرسايش يافته در نقطه ديگري 

لزوم تعيين ضريب  دليله همين و ب كنداز حوزه رسوب 
  .)1387احمدي، ( دهي حوزه ضرورت دارد رسوب
  

 Ru =  4(P . D)0.5 /(L+10)  3رابطه
  
محيط = P، دهي حوزه آبخيز ضريب رسوب =Ru :كه

طول حوزه آبخيز به كيلومتر  =km ،Lبرحسب  حوزه آبخيز
 =Dو  )ترين طول يا طول آبراهه اصلي است منظور طويل(

نهايت با  و در ،متوسط اختالف ارتفاع در سطح حوزه
  .شود ميزان رسوب كل حوزه محاسبه مي 4رابطه استفاده از 

  
GSP  4رابطه = WSP . Ru و GS  = GSP   . F 

 
GSP = دبي رسوب ويژه بر حسب مترمكعب در كيلومتر

دبي رسوب كل حوزه بر حسب = GS، مربع در سال
مساحت حوزه آبخيز بر حسب = Fل، مترمكعب در سا

  كيلومتر مربع
  خاك تظاكاركرد حفارزش اقتصادي  - 

با توجه به گستردگي ابعاد اثرات كنترل فرسايش توسط 
هاي طبيعي، كاركردهاي كاهش ميزان از دست  يستماكوس

گذاري در سدها و مخازن آبي و  راضي، ميزان رسوبارفتن 
حفظ عناصر غذايي و حاصلخيزي خاك در اين مطالعه مورد 

  .توجه قرار گرفته است
  كاركرد كاهش ميزان از دست رفتن اراضي - 

به نوع پوشش گياهي آن مقداري  با توجهكاربري  در هر
اختالف فرسايش در يك . كند يش پيدا ميخاك فرسا

دهد كه آن كاربري چه  اربري با يك كاربري ديگر نشان ميك
آن  ،عبارت ديگرب. خاك را كمتر فرسايش داده استمقدار 

كاربري نسبت به كاربري ديگر چه مقدار خاك را حفاظت 
بنابراين، مقدار حفاظت خاك توسط اكوسيستم . كرده است

رسايش در اراضي مرتعي و ديمزارهاي مرتعي از اختالف ف
 & Jing؛ Guo et al., 2000(كم بازده رهاشده برآورد شد 

Zhiyuan, 2011 ،1390و موسوي،  1388؛ مواليي:(  
  

 St=SD-SR    5رابطه 

  
مقدار كاهش فرسايش خاك به وسيله مرتع  Stكه در آن 

ترتيب مقدار  به SRو  SDدر سال است،  m3/Km2برحسب 
خاك در اراضي ديمزار كم بازده و مرتعي بر فرسايش 

  .در سال است m3/Km2  حسب
در اين مطالعه براي برآورد ارزش اقتصادي نقش پوشش 

 هاي گياهي مرتعي در كنترل فرسايش، تالش شد تا نقشه

 مرتعي هاي تيپ و اراضي كاربري شيب، طبقات شناسي، زمين

واحدهاي  شدند و نقشه اندازي رويهم كنترل، از منطقه پس
كم بازده و  ديمزارهاي كه است ذكر به الزم. همگن تهيه شد

 بوده ناچيز گياهي پوشش داراي عموماً تهم منطقه در رهاشده

 ها عرصه اين .اند شده رها حال خود در برخي مناطق به و

گياهي  پوشش كاركرد برآورد براي مقايسه مبناي عنوان هب
منابع البته . گرفتند قرار مورد توجه فرسايش كنترل در مرتعي

زيادي بر نقش اكوسيستم مرتع در مقايسه با ديمزارها در 
 و ايلخچي احمدي(دارند كيد أتكنترل فرسايش خاك 

 .Tiessen؛ 1384 ؛ يوسفي فرد و همكاران،1381 همكاران،

؛ سكوتي 2002و همكاران،  Erskine ؛Ronggui ،2002 و
 هاي زمين به عمرات تبديل). 1384 اسكوئي و همكاران،

شدت  ورزي، خاك عمليات انجام و كشاورزري
البته  .دهد مي افزايش ها خاك اين دررا  پذيري تخريب
 ديمزار به دار شيب مراتع اراضي تغيير كاربري و غلط مديريت

 شده شديدي آبي فرسايش زنجان باعث تهم حوزه آبخيز در

پس از تعيين خاك حفظ شده توسط اكوسيستم مرتع،  .است
و ميزان كل خاك  كردهميزان آن را در مساحت مرتع ضرب 
  .حفظ شده توسط مرتع محاسبه شد

 S=St×A  6رابطه 
A اگر عمق خاك . باشد مساحت اكوسيستم مرتع مي

 30طور متوسط ب(متر  dمناسب براي زراعت در منطقه 
بر آن مقدار خاكي كه  Sباشد، از تقسيم ) متر سانتي
توانست براي زراعت مورد استفاده قرار گيرد ولي به دليل  مي
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 & Xue(دست آمد ب) Sd( فرسايش قابل استفاده نيست

Tisdell, 2001(.  
Sd=S/d  7رابطه

چنانچه هر هكتار خاكي كه به دليل فرسايش قابل 
توانست براي زراعت مورد استفاده قرار  استفاده نيست، مي

، ولي به دليل كندريال سود خالص ايجاد  Rگيرد و ساالنه 
فرسايش و غير قابل استفاده بودن خاك، اين مقدار درآمد از 

شود، در نتيجه ارزش حفاظت  دسترس جامعه خارج مي
استفاده از رهيافت هزينه فرصت برابر خواهد بود  خاك با

)Xue & Tisdell, 2001.(  
VSD=Sd×R  8رابطه

 Rارزش ميزان از دست رفتن اراضي و  VSDكه در آن 
سود خالص هر هكتار زمين است كه در آن زراعت انجام 

با توجه به اينكه ديمزارهاي منطقه عمدتاً به كشت . شود مي
گندم، جو و يونجه اختصاص يافته است متوسط سود خالص 
اين محصوالت در منطقه زنجان مبناي محاسبات قرار 

  .گرفت
   كاركرد حفظ حاصلخيزي خاك

)Protection of soil fertility (  
هاي مرتعي، حفظ  يكي از كاركردهاي مهم اكوسيستم

ويژه در مناطق پرشيب  هب ،هاي حاصلخيز است خاك
كوهستاني با بروز هر اختاللي در آن، از سطح زمين جدا 

. شود شده و باعث از دست رفتن توان طبيعي اراضي مي
نتي، بيشترين طور سوسيعي از آسيا بهاي  آفريقا و بخش
بابير و بيشاپ . دهند خود اختصاص ميرا ب ارقام فرسايش

تخريب اراضي در  هاند كه هزين ، تخمين زده)1995(
درصد از توليد ناخالص  15كشورهاي در حال توسعه گاه تا 

در تعيين ارزش اين كاركرد، فرض بر بدون  .رسد ملي مي
اقليم، آفات، بيمارها، مقادير كود، (تغيير ماندن ساير عوامل 

و كاهش برداشت محصول ) آوري و غيره ي، فنمديريت زراع
پس از تعيين واحدهاي كاري و . فقط در اثر فرسايش است

در واحدهاي كاري  EPMميزان فرسايش و رسوب با روش 
و تعيين ميزان خاك حفظ شده توسط اكوسيستم مرتع، 
مرحله بعدي برآورد ميزان عناصر اصلي غذايي موجود در 

  . باشد خاك مي
حفظ حاصلخيزي  اقتصادي ارزش هش،پژو در اين

 پتاسيم و فسفر ازت، مقادير ارزش مبتني بر مرتعي هاي خاك

 اثر در خاك حاصلخيزي هعنصر تعيين كنند سه عنوان به

 از ناشي خسارت هراه هزين اين از تا باشد مي فرسايش

 همحاسب براي رو، اين از .تعيين شود خاك فرسايش رخداد
 همحدود در منطقه هاي خاك در غذايي مذكور عناصر مقدار
 روي GPS استفاده با كاري واحد هر بررسي، موقعيت مورد

با توجه به عمق (سطحي  خاك از سپس .شدزمين مشخص 
سانتيمتر  20 عمق در منطقه تا Aخاك زراعي و افق 

 حسيني؛ 1389؛ مبرقعي، 1386بختياري، ( )برداري شد نمونه
 و شد گرفته نمونه سه كاري، واحد هر در) 1384قرباني، و 

 گيري اندازه آنها) P(فسفر  و  )K(پتاسيم  ،)N(ازت  مقادير

 دستگاه از خاك هاي نمونه در كل ازت براي تعيين .شد

اسپكتروفتومتر  دستگاه از ، فسفر)Jackson, 1967(كجلدال 
 ,Jackson(فتومتر  فليم دستگاه از پتاسيم و Curtzو روش 

 .استات آمونيوم استفاده شد از گيري عصاره روش و) 1967
از  عناصر كردن جايگزين براي الزم هاي هزينه با برآورد
 ارزش برآورد به توان مي زمين در )N,P,K(خاك  هدست رفت

 به عبارت. مرتعي پراخت هاي اكوسيستم در خاك اقتصادي

 فسفر ازت، مقادير در تغييرات پديدآمده گيري اندازه با ،ديگر

لزوم  و كند مي بروز هاي مديريتي علت برنامهب كه پتاسيم و
 طريق مقادير از خاك به غذايي مواد مقدار همان بازگرداندن

 از بازار، تصويري در مبادله قابل شيميايي كودهاي برابر

براي جبران . گرفت خواهد قرار اختيار در خاك ارزش
ترتيب  به يمپتاسكمبود خاك از نظر كودهاي ازت، فسفات و 

 NH4H2PO4، منوفسفات آمونيوم CO(NH4)2 اوره كودهاي

 ، مورد توجه قرار گرفتSOPيا  K2SO4و سولفات پتاسيم 
)Bishop, 1999.(  

پس از تعيين مقدار رسوب خاك حفظ شده توسط 
دليل ل مواد غذايي از دست رفته خاك باكوسيستم مرتع، ك
  :، برآورد شد9 هرابطام را با استفاده از nفرسايش در سال 

  9رابطه 
nun MSD   

فوق،  هرابطدر 
unD  مقدار عنصرu  از دست رفته در
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ميزان رسوب خاك و S،امnسال 
nM  نسبت غناي رسوب

) درصد هريك از عناصر مورد نظر در رسوب(ام nدر سال 
ام، از رابطه nجمع كل نابودي مواد غذايي در سال . باشد مي
  :برآورد شد 10

  10رابطه
nKnPnNn DDDA   

نظر گرفتن قيمت كودهاي جانشين براي جبران  با در
خاك، ارزش اقتصادي عناصر با  هرفتعناصر از دست 

 Jing & Zhiyuan, 2011(برآورد شد  11استفاده از رابطه 
  ):1388و مواليي، 
DPDPD(PV(  11رابطه KKPPNN   
، )11( هدر رابط

KPN  P,  P, P ترتيب قيمت كودهاي  به
ارزش  Vجانشين براي عناصر پتاسيم، فسفر و نيتروژن و

  ). Bishop, 1999( باشد اقتصادي كل عناصر مي
گذاري در سدها و  كاركرد كنترل رسوبات و كاهش رسوب

  )Decrease of soil deposit( مخازن آب
ته شده در مورد يكي ديگر از ابعاد جانبي منفي و شناخ

سيسات أتگذاري در مخازن آب،  فرسايش خاك، رسوب
هاي موجود در  آبراهههاي آبياري و  آبي و يا كانال برق

گذاري مخزن سدها بدان  رسوب. دست است مناطق پايين
ها،  شود كه با احداث سد بر روي رودخانه سبب انجام مي

خصوصيات هيدروليكي جريان آب و ظرفيت حمل رسوب 
علت افزايش سطح ركرده و سرعت ورود آب به مخزن بتغيي

ب كاهش ظرفيت گذاي سب رسوب. يابد مي مقطع كاهش
ها،  خانه ها، ايجاد مشكل در تصفيه ها و كانال رودخانه

ها،  ها و توربين سد شامل دريچهسيسات أتخسارت به 
مهدوي، (شود  تخريب در پاياب سد و از بين رفتن آبزيان مي

وجود اكوسيستم مرتعي عالوه بر كاهش ميزان ). 1378
فرسايش، از حمل بخشي از رسوبات فرسايش يافته نيز 

دست و  پايين در نتيجه طول عمر مخازن ،جلوگيري كرده
منظور تعيين  در اين قسمت به. يابد ها افزايش مي الكان

در . كاركرد فوق از رويكرد هزينه فرصت استفاده شده است
رسوب با اين روش، ارزش كاركرد مراتع در كنترل 

منظور دستيابي به همان كاركرد  هاي پرداخت شده به هزينه
يك مترمكعب  ساخت هدر اين مطالعه هزين. كند برابري مي

فرصت در تعيين ارزش  هعنوان هزين هي در كشور بسد بتون
گذاري در سدها و مخازن آب، مورد استفاده  كاهش رسوب

   .)1388مواليي،  و 1387فر،  عباسي( گيرد ميقرار 
 

  نتايج
  نتايج ارزش اقتصادي كاركرد حفاظت خاك

  ارزش اقتصادي كاركرد ميزان از دست رفتن اراضي
ش اقتصادي نقش پوشش در اين مطالعه براي برآورد ارز

 شناسي، زمين هاي گياهي مرتعي در كنترل فرسايش، نقشه

 از منطقه پس مرتعي هاي تيپ و اراضي كاربري شيب، طبقات

. شدند و نقشه واحدهاي همگن تهيه شد اندازي رويهم كنترل،
مجموع مقادير كنترل خاك در برابر فرسايش در اثر وجود 

مترمكعب در  2/37234پوشش مرتعي در منطقه برابر با 
عنوان نقش مرتع در  هتوان ب اين ميزان را مي. باشد يسال م

كنترل فرسايش و كاهش ميزان از دست رفتن خاك قلمداد 
هاي سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان  بررسي داده. كرد

ميانگين سود خالص  كه بيانگر آن است) شهرستان زنجان(
تار محصول ديم در ساالنه حاصل از كشت تناوبي يك هك

 3697333برابر با ) گندم، جو و يونجه ديم( 1391سال 
، مساحت انجام شدهبا توجه به محاسبات . باشد ريال مي

كاهش يافته عدم استفاده از زمين به وسيله اكوسيستم مرتع 
ارزش اقتصادي كاركرد . آمدهكتار در سال بدست  12 برابر

ر وجود پوشش كاهش ميزان از دست رفتن اراضي در اث
مبلغ محاسبه . ميليون ريال برآورد شد 8/45مرتعي حدود 

برابر با هزينه فرصت ) ميليون ريال در سال 8/45(شده 
هاي مرتعي منطقه در كاهش ميزان عدم استفاده از  اكوسيستم
ها  باشد كه در صورت عدم وجود اين اكوسيستم اراضي مي

با تقسيم اين بنابراين . شود هر ساله از دسترس خارج مي
هاي مرتعي منطقه، ارزش كاركرد  مبلغ بر مساحت اكوسيستم

عدم استفاده از اراضي توسط هر هكتار از مراتع در مقايسه 
. آيد دست مي ريال به 3327با ديمزارهاي كم بازده به ميزان 

هاي مرتعي نيز  همچنين ارزش اقتصادي اين كاركرد در تيپ
  .آورده شده است 3ل محاسبه شده كه نتايج آن در جدو



  برآورد ارزش اقتصادي كاركرد حفاظت خاك   168

  هاي مرتعي منطقه دست رفتن اراضي در سطح تيپ زان ازارزش اقتصادي كاركرد كاهش مي - 3جدول 
)هكتار(مساحت تيپ گياهي )هكتار(سطح حفظ شده  )m3/y(ميزان خاك حفظ شده  )ريال(ارزش ساالنه كاركرد    

Asmi-Acsq-Agli 88/1896  79/5127 71/1 75/6317253  
Asmi-Agli 22/4798 71/10157 39/3 24/12518813  

Asmi-Feov-Brto 70/1740 55/4822 61/1 72/594525  
Asmi-Stba 01/1362 94/3589 20/1 43/4424405  

Feov-Asmi-Brto 77/3994 24/13538 51/4 96/16685133  
58/13792 جمع 24/37234 41/12 45889132 

  
  ارزش اقتصادي كاركرد حفظ حاصلخيزي خاك

منطقه مورد مطالعه ساالنه توسط اكوسيستم مرتع  در
تن خاك در مقابل  13/55927 برابرمترمكعب  24/37234

در واحدهاي همگن  NPKتغييرات  .شود فرسايش حفظ مي
خاك و ميزان عناصر حفظ شده توسط مرتع برحسب 

در حوزه آبخيز تهم . آورده شده است 4كيلوگرم در جدول 
كيلوگرم  7/61207هاي مرتعي ساالنه از هدرفت  اكوسيستم

كيلوگرم فسفر  6/1286 ،)كيلوگرم در هكتار 4/4(نيتروژن 
تاسيم كيلوگرم پ 2/20809و ) كيلوگرم در هكتار 09/0(
بنابراين  .كنند جلوگيري مي) كيلوگرم در هكتار 51/1(

شود  هاي مرتعي حوزه آبخيز تهم باعث مي تخريب اكوسيستم
از دسترس ) NPK(ساالنه ميزان مواد غذايي قابل توجهي 

  .خاك خارج شود

  
  در واحدهاي همگن خاك) K(و پتاسيم ) P(، فسفر )N(متوسط ميزان عناصر مغذي نيتروژن  - 4جدول 

همگنواحدهاي   
ميزان عناصر حفظ شده توسط مرتع برحسب كيلوگرم در منطقه متوسط ميزان عناصر مغذي در واحدهاي همگن

N(gr/kg) P(gr/kg) K(gr/kg) N (kg) P (kg) K (kg) 

Asmi-Agli-EK2 62/1 03/042/0 1/3682  11/69 7/942 

Asmi-Agli-EK4 55/1 03/0 49/0 7/4015 23/65 4/1278 

Asmi-Feov-Brto-EK4 76/0 01/0 32/0 2/328 43/6 1/140 

Asmi-Feov-Brto-Eav2 98/0 02/0 25/0 1/478 1/9 3/122 

Asmi-Feov-Brto-Eav4 09/1 02/0 32/0 6/1438 51/27 2/427 

Asmi-Feov-Brto-Eav3 06/1 03/0 33/0 136959/37 434
Asmi-Feov-Brto-EK3 28/1 03/0 5/0 3/3369 83/67 9/1313 

Asmi-Agli-EK.a3 08/1 01/0 22/0 5/1087 93/13 2/220 

Asmi-Feov-Brto-EK.a3 33/1 02/0 28/0 7/792 87/13 3/164 

Asmi-Agli-Eav3 59/0 01/0 13/0 5/1657 29/35 3/358 

Asmi-Agli-Eav2 75/0 01/0 22/0 1/651 06/12 1/191 

Feov-Asmi-Brto-Eav3 31/1 03/0 45/0 2/16930 9/395 9/5771 

Feov-Asmi-Brto-Eav4 75/0 02/0 3/0 9/3956 6/112 2/1574 

Feov-Asmi-Brto-EK3 51/2 04/0 67/0 173781/24 463
Feov-Asmi-Brto-EK4 17/2 02/0 45/0 1/2520 81/24 4/526 

Asmi-Agli-EK1 74/0 01/0 2/0 4/277 53/3 15/76 

Asmi-Agli-EK.a1 91/0 02/0 2/0 7/762 6/14 44/167 
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همگنواحدهاي   
ميزان عناصر حفظ شده توسط مرتع برحسب كيلوگرم در منطقه متوسط ميزان عناصر مغذي در واحدهاي همگن

N(gr/kg) P(gr/kg) K(gr/kg) N (kg) P (kg) K (kg) 

Asmi-Agli-EK.a2 91/0 02/0 24/0 5/3982 58/87 5/1072 

Feov-Asmi-Brto-EK.a3 61/0 01/0 2/0 6/318 72/4 7/105 

Feov-Asmi-Brto-EK.a2 58/0 01/0 25/0 5/190 64/3 2/83 

Asmi-Agli-EK3 54/0 01/0 27/0 4/214 48/4 8/107 

Asmi-Acsq-Agli-EK.a3 15/1 01/0 24/0 1/1297 24/14 5/270 

Asmi-Acsq-Agli-EK.a2 54/0 02/0 32/0 9/507 48/15 7/306 

Asmi-Acsq-Agli-EK3 53/1 01/0 41/0 8/1078 69/9 1/291 

Asmi-Acsq-Agli-Eav3 95/0 03/0 53/0 5/4152 85/112 2/2318 

Asmi-Stba-EK.a2 5/0 01/0 14/0 2/824 39/18 8/227 

Asmi-Stba-EK3 96/0 02/0 57/0 9/849 06/17 85/504 

Asmi-Stba-EK2 79/0 01/0 35/0 4/477 73/6 86/211 

Asmi-Stba-EK.a3 61/0 02/0 43/0 9/761 91/20 9/536 

Asmi-Stba-Eav4 31/1 03/0 45/0 1/1083 33/25 3/369 

Asmi-Acsq-Agli-Eav4 95/0 03/0 53/0 8/414 27/11 55/231 

--7/61207- جمع 6/1286 2/20809 

  
كليه كودهاي جايگزين، معموال براي جبران  مياندر 

كمبود نيتروژن از كود اوره، براي جبران كمبود فسفر از كود 
منوفسفات آمونيوم و براي جبران كمبود پتاسيم از سولفات 

با در اختيار داشتن قيمت بازاري . شود ميپتاسيم استفاده 
كودهاي جبراني، ارزش مواد غذايي نابود شده خاك 

، فسفات قيمت تعزيراتي كودهاي شيميايي ازت. محاسبه شد
و  7000، 4000 ترتيب برابر با هب 1391در سال  يمپتاسو 

شركت خدمات حمايتي (ريال در كيلوگرم است  6000
ارزش اقتصادي ساالنه كاركرد بنابراين ). 1391كشاورزي، 

هاي مرتعي حوزه  حفظ حاصلخيزي خاك توسط اكوسيستم
اين . دست آمدميليون ريال ب 9/796 آبخيز تهم به ميزان

هاي مرتعي منطقه  مبلغ بيانگر هزينه فرصت وجود اكوسيستم
با تقسيم اين مبلغ بر . باشد در حفظ حاصلخيزي خاك مي

ه، ارزش كاركرد حفظ هاي مرتعي منطق مساحت اكوسيستم
حاصلخيزي خاك توسط هر هكتار از مراتع به ميزان 

كاركرد حفظ  ارزش. آيد دست مي ريال به 57782
آورده  5هاي مرتعي در جدول  حاصلخيزي خاك در تيپ

  .شده است
  

  منطقههاي مرتعي  كاركرد حفظ حاصلخيزي خاك در تيپ ارزش اقتصادي - 5جدول 
هاي مرتعيتيپ )هكتار( مساحت  )ميزان خاك حفظ شده  M3/year) ريالميليون ( ارزش اقتصادي ساالنه كاركرد حفظ حاصلخيزي خاك(  

Asmi-Acsq-Agli 8/1896 8/5125 7/107 
Asmi-Agli 2/4798 7/10157 6/198 

Asmi-Feov-Brto 7/1740 5/4822 7/100 
Asmi-Stba 13629/3589 58

Feov-Asmi-Brto 8/3994 2/13538 332
6/13792 جمع 2/37234 9/796 
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  ارزش اقتصادي كاركرد كنترل رسوبات - 
، هزينه ساخت سدها و مخازن آب در اين مطالعه

گذاري  عنوان هزينه فرصت در تعيين ارزش كاهش رسوب هب
براي . شدخاك به وسيله اكوسيستم مرتع در نظر گرفته 

محاسبه ميزان رسوبات كنترل شده توسط پوشش گياهي 
دهي و ميزان كنترل  مرتعي در منطقه تهم از ضريب رسوب

با در نظر گرفتن وزن . فرسايش توسط مراتع استفاده شد
مخصوص، مقدار كل رسوب كنترل شده توسط 

تن در  36/35793هاي مرتعي منطقه تهم برابر با  اكوسيستم
در اين . خواهد بود) مترمكعب در سال 9/23829(سال 

گذاري خاك توسط  مطالعه براي تعيين ارزش كاهش رسوب
گذاري  هاي مرتعي منطقه تهم، ميزان كاهش رسوب اكوسيستم

ساخت سد بتوني ضرب  هتوسط اكوسيستم مرتع در هزين
 هعنوان هزين هه ساخت سد باز هزين ،به عبارت ديگر. شود مي

حجم مفيد سد مخزني تهم برابر با . گردد فرصت استفاده مي
سال  ميليون مترمكعب و مبلغ كل هزينه ساخت آن در 7/82

سازمان آب (باشد  ميليارد ريال مي 008/507برابر با  1382
بنابراين هزينه ساخت هر ). 1391اي استان زنجان،  منطقه

برابر با  1382مترمكعب از ظرفيت اين سد در سال 
ارزش حال اين هزينه براساس  .ريال بوده است 6/6130

 32/25187درصد، به ميزان  17تنزيل  ميزانبا  1391سال 
مكعب هزينه هر متربه بنابراين با توجه . ريال برآورد شد

ساخت سد تهم، ارزش كاركرد ساالنه مراتع منطقه در كاهش 
. ميليون ريال محاسبه شد 2/600گذاري برابر با  رسوب

هاي مرتعي با توجه به ميزان  تيپارزش اين كاركرد در سطح 
كنترل فرسايش توسط هر تيپ و هزينه فرصت ساخت هر 

آورده شده  6مترمكعب از ظرفيت مفيد سد تهم در جدول 
  .است

  
  هاي مرتعي منطقه دي كاركرد كنترل رسوبات توسط تيپارزش اقتصا - 6 جدول

هاي گياهي تيپ )هكتار(مساحت  )سال تن در(ميزان كنترل رسوب  )ميليون ريال(ارزش اقتصادي ساالنه كاركرد    
Asmi-Acsq-Agli 8/1896 2/4855 6/82 

Asmi-Agli 2/4798 9/9942 7/163 
Asmi-Feov-Brto 7/1740 3/4323 7/77 

Asmi-Stba 13622/3325 9/57 
Feov-Asmi-Brto 8/3994 8/13346 2/218 

6/13792 جمع 4/35793 2/600 

  
هاي مرتعي  با تقسيم اين مبلغ بر مساحت اكوسيستم

از مراتع منطقه، ارزش كاركرد كنترل رسوب توسط هر هكتار 
پس از كه  طوري به. آيد دست ميريال ب 43516به ميزان 

سه كاركرد مهم حفاظت خاك شامل  ،تعيين ارزش اقتصادي
گذاري  كاهش عدم استفاده از زمين زراعي، كاهش رسوب

ارزش (در سدها و مخازن آب و حفظ حاصلخيزي خاك 
اقتصادي كاركرد حفاظت خاك به وسيله هر هكتار مرتع و 

ارائه شده  7محاسبه شد كه نتايج آن در جدول  )كل آن
  .است

  
  هاي مرتعي حوزه آبخيز تهم برآورد ارزش كاركرد حفاظت خاك توسط اكوسيستم - 7جدول 

)ميليون ريال در سال(ارزش كل كاركرد )ريال در هكتار در سال(ارزش كاركرد در واحد سطح كاركرد  
89/45 3327كاهش ميزان از دست رفتن اراضي  

5778296/796حفظ حاصلخيزي خاك  
4351621/600در مخازن سدهاگذاري  كاهش رسوب  

10462506/1443 جمع  
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كيك براي ارزش اقتصادي كاركرد حفاظت خاك به تف
هاي مرتعي منطقه نيز برآورد شد  سه كاركرد مختلف در تيپ

طور كه مشاهده  همان. آمده است 8كه نتايج آن در جدول 

ن ارزش ميزابيشترين  Feov-Asmi-Brtoشود تيپ  مي
خود اختصاص هاي مرتعي ب حفاظت خاك را در ميان تيپ

  .داده است
  

 )ميليون ريال در سال(هاي گياهي  قتصادي كل كاركردهاي خاك در تيپبندي ارزش ا جمع - 8جدول 

 )هكتار( مساحت تيپ گياهي
كاهش ميزان از دست

 رفتن اراضي

گذاري در كاهش رسوب
 مخازن

 حفظ حاصلخيزي خاك
كل كاركرد حفاظت 

  خاك
Asmi-Acsq-Agli 8/189632/663/827/1076/196

Asmi-Agli 2/479852/127/1635/1988/374

Asmi-Feov-Brto 7/174094/57/777/1004/184

Asmi-Stba 136242/49/57583/120

Feov-Asmi-Brto 8/39947/162/2183329/566

6/137929/452/6009/7961443  جمع

 
  )ريال در هكتار(هاي مرتعي تهم  نقشه ارزش اقتصادي كاركرد حفاظت خاك در اكوسيستم -2شكل 

  
ساس ارزش اقتصادي هر هكتار مرتع برا 2شكل شماره 

طور كه  همان .دهد كاركرد حفاظت خاك را نشان مي
هاي شمالي و قسمت  مشخص است مراتع واقع در قسمت

كوچكي در جنوب حوزه آبخيز تهم داراي بيشترين ارزش 

مراتع واقع در اطراف اراضي زراعي و نزديك البته . باشد مي
روستاها داراي كمترين ارزش اقتصادي از نظر حفاظت 

  .باشند خاك مي
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  )برحسب درصد(قايسه كاركرد حفاظت خاك با ساير كاركردهاي اكوسيستم تهم م -3شكل 

  
ساير كاركردهاي مقايسه كاركرد حفاظت خاك با 

د از درص 9/2اين كاركرد تنها كه دهد  اكوسيستم نشان مي
خود اختصاص داده است و در سهم كل ارزش اكوسيستم را ب

  ). 3شكل (ردها سهم ناچيزي است مقايسه با ساير كارك
  

  بحث 
ركردهاي مختلف حفاظت خاك بررسي ابعاد مختلف كا

وبات بيشترين ارزش دهد كه كاركرد كنترل رس نشان مي
ارزش اين كاركرد در . خود اختصاص داده استاقتصادي را ب

ميليون ريال در سال برآورده  600كل منطقه تحقيق حدود 
استپي طالقان  در مراتع نيمه نيز) 1390(موسوي  .شده است

مياني ارزش اقتصادي اين كاركرد را بيشتر نسبت به بقيه 
ن تحقيق كاركردهاي خاك معرفي كرده است، كه با نتايج اي

هاي قابل توجه احداث  هدليل هزيناين امر ب. مطابقت دارد
هاي هنگفت ناشي از تخريب سدها و به علت  سد و زيان

ادي باالي اين كاركرد ارزش اقتص .باشد افزايش رسوب مي
دست حوضه و نقش  وجود سدمخزني تهم در پايينبا توجه ب

و عرصه آب شرب و كشاورزي منطقه مين أتاين حوضه در 
البته بايد توجه داشت كه يك . زنجان حائز اهميت است

مترمكعب رسوب انتقال يافته به پشت سد با يك مترمكعب 
حوضه داراي ارزش  خاك تثبيت شده در نقاط باالدست

هاي  با توجه به محدوديت .باشد اقتصادي يكساني نمي

ي اكوسيستمي، گذاري كاركردها هاي ارزش موجود در روش
عنوان حداقل ارزش اكوسيستم  هارزش برآورد شده ب

مخرب ثيرات أتاز طرف ديگر با توجه به . شود مي محسوب
ها،  ها و كانال ب كاهش ظرفيت رودخانهگذاري كه سب رسوب

سد سيسات أتها، خسارت به  خانه ايجاد مشكل در تصفيه
ها، تخريب در پاياب سد و از بين  ها و توربين شامل دريچه

، نقش اكوسيستم مرتع )1378مهدوي، (شود  رفتن آبزيان مي
بنابراين با حفظ اكوسيستم مرتع و . شود در اين امر بارزتر مي

يعي، همچنين كنترل فرسايش توسط پوشش گياهي طب
  .بهترين و آسانترين روش براي كنترل رسوبات است

بعد از كاركرد كنترل رسوبات، كاركرد حفظ حاصلخيزي 
يشترين ميزان ارزش اقتصادي را خاك در مراتع منطقه ب

ارزش اين كاركرد در منطقه . خود اختصاص داده استب
ميليون ريال در سال برآورده شده است  797تحقيق حدود 

دي هر هكتار مرتع براساس اين كاركرد و ارزش اقتصا
اين رقم در مقابل ارزش . ريال در سال برآورد شد 57782

منطقه طالقان، در ) 1390(برآورد شده توسط موسوي 
وي ارزش كل كاركرد حفظ . رسد تر به نظر مي بزرگ

ميليون ريال در سال برآورد  2/89حاصلخيزي خاك را 
تفاوت قيمت كودهاي تواند به  علت اين افزايش مي. كرد

كه افزايش چند برابري را نشان مطالعه اين شيميايي در 
ياهي و عوامل محيطي ازجمله دهد و تفاوت در پوشش گ مي

26.3

2.9
45.3

0.4

24.0

1.1

تنظيم گاز
حفاظت خاك
حفاظت آب
خاكزايي
توليد علوفه
كاركرد تفريحي
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در . اشدب مربوط شناسي و توپوگرافي در دو منطقه زمين
 عملكرد ، ارزش)اندونزي(بينتوني  خليج اي مشابه در مطالعه

روش  از استفاده اب خاك، عناصر غذايي نگهداري و حفظ
دالر برآورد شده  800 برابر دست رفته، از فرصت ههزين

از طرف ديگر بختياري و ). Ward et al., 2009(است 
ارزش ساالنه حفظ حاصلخيزي خاك ) 1388(همكاران 

ميليارد ريال برآورد  5هاي منطقه سبزه كوه را حدود  جنگل
كنند هر هكتار اكوسيستم جنگل ساالنه  بيان مي نآنا. اند كرده

 996به ارزش تقريبي  NPKكيلوگرم از عناصر  2/452
هزار ريال را نگهداري و از هدر رفتن آن در اثر فرسايش 

رقم ارائه شده مربوط به اكوسيستم جنگل  .كند جلوگيري مي
با توجه به نقش درختان جنگلي در حفظ خاك، بيشتر بودن 

نيز ) FAO )1995. رسد مرتع منطقي به نظر مي آن نسبت به
نسبت به اهميت هدررفت عناصر غذايي در خاك سطحي 

 ساالنه  متوسط، طور ار داده است و اعالم كرده است بههشد

 به هرN,P,K غذايي  عناصر هدررفت اثر در دالر 3600

البته تحقيقات ديگري كه در . شود مي وارد خسارت كشاورز
گلي انجام شده است ارزش اين كاركرد را هاي جن اكوسيستم

ستم مرتع انجام شده است، فراتر از مطالعاتي كه در اكوسي
و  Ammour، )1389(مطالعات مبرقعي . دهد نشان مي
 Tisdell و Xueو ) 1384(، اميرنژاد )2000(همكاران 

هر هكتار  حفاظت از مواد مغذي خاكارزش ) 2001(
دالر و  2/24دالر،  40تا  12دالر،  27ترتيب  هجنگل را ب

نتايج مربوط به برآورد ارزش . دالر برآورد كردند 25/31
از نقش بسيار  حكايتها  اين خدمت اكوسيستمي در جنگل

هاي جنگلي در كنترل فرسايش و حفاظت  مؤثرتر اكوسيستم
 موجود ذكر است كه تفاوتشايان  .دارداز مواد مغذي خاك 

از يكسو ناشي از  ي برآورد شده در هر تحقيقها ميان رقم
ها و زمان انجام محاسبات و از سوي ديگر  تفاوت در روش

  .باشد ها مي مربوط به ماهيت اكوسيستم

در ارتباط با ايرادات وارده به برآورد ارزش حفظ 
حاصلخيزي خاك با استفاده از روش فوق، موارد متعددي از 

جانشين ي يكارا ته و عدمنظران مورد اشاره قرار گرف صاحب
رفته خاك از طريق اقدامات فيزيكي را   سازي مواد از دست

يكي از نقدهاي مطرح شده در . اند به بحث و تحليل گذارده
اين زمينه به رفتار گياهان در برابر عناصر غذايي مربوط 

هاي علمي حكايت از آن دارند  براين اساس، يافته. شود مي
رس را مواد غذايي خاك در دست كه گياهان فقط سهمي از

 رو، ارزش منبع محاسبه شده سازند و از اين جذب خود مي
در  .طور واقعي خواهد بود فراتر از ارزش توليدي خاك به

خاك، فقط مواد غذايي خاك ن امتخصص با وجودمقابل، 
ت و عناصر ضروري موجود در خاك نيستند كه تركيبا

ل ساختار فيزيكي، ديگري مث هاي ويژگي. آيند شمار ميب
ظرفيت نگهداري آب در خاك، محتواي مواد آلي و ابعاد 

ك و غيره هم در كمي و كيفي موجودات زنده حاضر در خا
توان مدعي شد كه  به اين ترتيب مي. ثيرگذارندأتاين زمينه 

ارزش منبع خاك در صورت برخورداري از اطالعات جامع 
تر از رقمي  رگدرباره خاك و صفات گوناگون آن، بسيار بز

است كه در استفاده از رويكرد ارزش منبع و محاسبه 
هاي الزم براي جانشين سازي مواد غذايي از دست  هزينه

آيد  رفته خاك از طريق كودهاي شيميايي خاص، بدست مي
)Bishop, 1999 و Bateman & Lovett, 2000.(  

هاي شناخته شده كه براي برآورد ارزش  يكي از روش
خاك محدوده مورد مطالعه تاكنون در ادبيات علمي اقتصاد 

گيرد، هزينه  خاك و ارزيابي فرسايش مورد استفاده قرار مي
جايگزيي مواد غذايي است كه در اثر فرسايش نابود شده 

هايي  برخورداري از شايستگي با وجوداين روش، . است
اي مواجه  هاي عديده خاك، با كاستيبراي برآورد ارزش 

نظران مختلف  از سوي صاحب بعضي از موارداست كه 
با توجه  اما. ازجمله علوم خاك، مورد انتقاد قرار گرفته است

ميداني،  هاي هاي موجود از نظر اطالعات و داده به كاستي
ترين  يكي از عملي كم دستعنوان  هاين راه در حال حاضر ب

به همين دليل، استفاده از  ؛شود ي تلقي ميهاي مطالعات روش
كاركرد كاهش ميزان از . آن در دستور كار قرار گرفته است

خود زان را بدست رفتن اراضي در اين اكوسيستم كمترين مي
اين عدد . )ميليون ريال در سال 9/45(اختصاص داده است 

ها هر  دهد در صورت عدم وجود اين اكوسيستم نشان مي
هكتار از مساحت منطقه از دسترس خارج  12 برابرساله 
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مرتع براساس ارزش اقتصادي هر هكتار همچنين . شود مي
ارزش محاسبه  .در سال برآورد شد ريال 3327كاركرد اين 

در ) 1390(شده در اين مطالعه با نتايج تحقيقات موسوي 
مراتع حوزه آبخيز طالقان مطابقت دارد، وي ارزش اين 

ون ريال در سال و ارزش هر هكتار ميلي 7/64كاركرد را 
 .است كردهريال در هكتار، برآورد  2493مرتع را 

در اين تحقيق كاركرد حفاظت خاك با ارزش ريالي 
 3ميليارد ريال در سال برآورد شد كه حدود  44/1حدود 

خود اختصاص داده است درصد از ارزش اقتصادي كل را ب
. دهند كيل مياز ارزش اقتصادي كل را تش كه سهم ناچيزي

اميرنژاد . ديگر مطابقت داردن امحققاين نتايج با مطالعات 
هاي جنگلي  سهم كاركرد حفاظت خاك اكوسيستم) 1384(

درصد بيان كرده  7/2شمال كشور را از ارزش كل حدود 
نيز سهم اين كاركرد را از ارزش ) 1390(موسوي . است

در . اقتصادي كل كمتر از يك درصد برآورد كرده است
زيست كشور  اي كه توسط سازمان حفاظت محيط مطالعه

در پارك ملي بمو انجام شده است سهم اين كاركرد ) 1390(
. صد بيان شده استدر 17/1از ارزش اقتصادي كل 

ر هكتار از كلي ارزش ساالنه كاركرد حفاظت خاك هطور به
هزار ريال  6/104طور متوسط معادل  اكوسيستم مرتع نيز به

هزينه حفظ خاك و  برابراين ميزان . رآورد شددر سال ب
جلوگيري از فرسايش خاك است كه در صورت تخريب 

گذاري شود تا خاك مرتع  خاك مراتع نياز است سرمايه
  .بهبود يابد

هاي طبيعي  رويه اكوسيستم در شرايط فعلي تبديل بي
مدت  ها هر چند در كوتاه ازجمله مراتع به ساير كاربري

سبب افزايش درآمد خانوارهاي محلي  اما ،ممكن است
هاي هيدرولوژيكي،  نظمي گردد ولي در بلندمدت بدليل بي مي

گذاري و سرانجام ناپايداري محيط  فرسايش خاك و رسوب
و  اندازد زيستي حداقل درآمد خود آنان را نيز به مخاطره مي

با توجه به تخميني . دهد امنيت عمومي و ملي را كاهش مي
اي غيرتجاري مراتع در منطقه بعمل آمد بنظر دهكه از درآم

هاي فعلي دولت در بخش منابع  گذاري رسد كه سرمايه مي
آب و  ويژه بهتواند براي حفاظت از اين منابع و  طبيعي نمي

آنچه اين پژوهش را از بقيه بنابراين . خاك كافي باشد
گذاري كاركرد  دار بودن ارزش كند مكان تحقيقات متمايز مي

ميانگين در كل حوضه است،  نشدنخاك و انجام حفاظت 
تواند  يها در واحدهاي همگن م پژوهش شدنانجام البته 
  .ها شود ريزي به افزايش دقت در برنامهمنجر 
  
  مورد استفاده منابع

 تغيير اثر .1381 ،.ا جالليان، و .م عباسي، حاج ،.ع ايلخچي، احمدي-

 هدررفت آب، روان توليد بر كاري ديم به مرتعي هاي زمين كاربري

 و علوم .بختياري چهارمهال دوراهان، منطقه در كيفيت خاك و
  .114- 103: )4(6 طبيعي، منابع و كشاورزي فنون

، فرسايش آبي، 1جلد  .ژئومرفولوژي كاربردي .1378 ،.ح ،احمدي -
  .ص 688 ايران،دانشگاه تهران، 

 .مرتعداري گلهرودطرح . 1375، .اداره كل منابع طبيعي استان زنجان -
 ايران، شركت بذر استقالل، تحت پوشش موسسه جهاد استقالل،

  .ص77
 .طرح مرتعداري تهم. 1380، .اداره كل منابع طبيعي استان زنجان -

  .ص 54 ايران، شركت جهاد سبز،
طرح مرتعداري . 1385، .اداره كل منابع طبيعي استان زنجان -

 ايران، كده منابع طبيعي،دانش تهران، جهاد دانشگاهي، طاهرآباد
  .ص34

 هاي جنگل اكوسيستم اقتصادي كل ارزش تعيين .1384 ،.ح اميرنژاد، -

 و محيطي اكولوژيكي زيست گذاري ارزش بر تاكيد با ايران شمال
 دانشگاه كشاورزي دانشكده دكتري رساله .حفاظتي هاي ارزش

  .ص237 ايران، مدرس، تربيت
گذاري اقتصادي منابع  ارزش. 1390، .ك، عطائي سلوط، .اميرنژاد، ح -

  .ص432ايران، آواي مسيح،  .زيست محيطي
 و .، مشايخي، ز.قدوسي، ج ،.كرمي، م ،.پناهي، پ ،.بختياري، ف -

 و حفظ كاركرد اقتصادي گذاري ارزش. 1388، .پورزادي، م

 .سبزكوه منطقة هاي جنگل در خاك غذايي عناصر نگهداشت
  .81-69: )1(1 ايران، جنگل

دانشگاه  .اقتصاد فرسايش خاك .1384 ،.قرباني، م و .ص حسيني، -
  .ص128، ايران، فردوسي مشهد

بررسي نقش زيست محيطي مراتع در توسعه . 1382، .رحيمي، ح -
  .57-49: )3(1ايران، پيك نور،  .پايدار
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 ايران، تهران، دانشگاه .آن كنترل و آبي فرسايش ،1382 ،.ح رفاهي، -

  .ص551
هاي ساخت و  هزينه. 1391، .اي استان زنجان آب منطقه سازمان -

  .ايران .مشخصات سد تهم زنجان
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Abstract 
In this study, the economic value of soil conservation function was estimated for the 
Taham watershed, Zanjan. Therefore, the amount of erosion and sedimentation in the 
study area was determined using EPM models. Soil nutrient levels were determined 
with soil sampling and laboratory analysis, and the value of rangeland ecosystems in the 
maintenance of soil nutrients were estimated separately using the results of soil analysis 
and opportunity cost method. In addition, the opportunity cost method was used to 
determine the functions of reduced loss of lands and sediment control. According to the 
results obtained for total economic value of soil conservation functions, the value of 
rangeland ecosystems in the study area was estimated to be 1.44 billion Rials per year, 
and the economic value per hectare rangeland was determined to be 104000 Rials. 
Among the vegetation types investigated, the highest economic value was recorded for 
Feov-Asmi-Brto (171000 Rials per hectare per year). The valuation of soil conservation 
function can provide accurate information for managers and planners for natural 
resources conservation, leading to develop more accurate plans in this field. 
 
Keywords: Economic value of rangeland, ecosystem services, soil conservation, 
opportunity cost method, Taham watershed. 
 

 


