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 چکیده
 علل مترینمه از یکی خدمات این اقتصادی ارزش کیفی و کمی ابعاد از علمی آگاهی نبود و جنگلی یهااکوسیستم خدمات پنداشتن رایگان

 استفاده اب پژوهش این در زاگرس، حوزه در سرزمین اکولوژیک خصوصیات در شماربی هایتفاوت به توجه با رود.می شمار به هاجنگل تخریب
 استان سروآباد حوزه در زاگرس، هایجنگل حفاظتی کارکردهای مهمترین عنوان به آب و خاک حفاظت خدمات مکانی، گذاریارزش الگوی از

 با مختلف هایواحد در فرسایش مقدار خاک حفاظت ارزش برآورد برای پژوهش این در شدند. واقع اقتصادی گذاریارزش مورد کردستان
 ارکردک اقتصادی ارزش برآورد برای شد. گذاریارزش فرصت هزینه رویکرد کارگیری به با و برآورد شده اصالح پسیاک روش از استفاده

 ینجاست روش از استفاده با واحد هر در رواناب مقدار و شدند سازینقشه و تفکیک هیدرولوژیک همگن واحدهای نیز آب تنظیم و حفاظت
 سازیمیک جنگلی حوزه در ساالنه هایبارندگی از ناشی آب نفوذ جنگلی، پوشش حذف یا کاهش سناریوهای گرفتن نظر در با شد. برآورد

 22/27002 معادل ایساالنه میانگین ارزش از حاکی نتایج شد. گذاریارزش جایگزینی هزینه رویکرد از استفاده با آب حفاظت کارکرد شد.
 790000 معادل میانگین ارزش و رسوبات کنترل و اراضی رفتن دست از جلوگیری خدمات برای منطقه جنگلی اراضی از هکتار هر در ریال
 ببس مطالعاتی منطقه در ساختاری و اکولوژیکی هایتفاوت است. سروآباد حوزه در آب حفاظت کارکرد برای سال در جنگل هکتار هر در ریال

 در یمکان گذاریارزش انجام و میانگین برآوردهای انجام عدم لزوم تفاوت، این شد. مطالعاتی منطقه در دیگر، محل به محلی از ارزش تفاوت
 .دهدمی نشان را زاگرس هایجنگل چون همگنغیر هایاکوسیستم
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 سرآغاز
 ریتمدی و استفاده در گیرچشم تغییرات گیریشکل با زمان هم

 ای فراوانی درهدیدگاه بیستم، قرن اواخر در جنگل جهانی منابع
 جنگل اهمیت آمد. وجوده ب منابع این بازاریغیر هایمورد ارزش

 هایستسیا قوت نقطه بهزیستی تنوع وزیست محیط از حفاظت در
 جهانی کنگره پنجمین شد. تبدیل المللیبین و محلی فعال

 که است علمی مجامع نخستین از یکی 1990 سال در یجنگلدار
 اکوسیستم خدمات و کاالها وسیع طیف گذاریارزش ضرورت

  .(1992 الواعظین،)حشمت نمود مطرح را جنگل
 اختارس است، خود به مربوط عملکرد و ساختار دارای اکوسیستم هر

 ارساخت ،جمعیت ،ترکیب ،هاگونه مجموع به مربوط اکوسیستم
 گیاهان زیستگاه و خاک و هوا ،آب فرم و آنها درونی روابط و جامعه

 هایتعملکرد اکوسیستم مربوط به خصوصی اما ،است جانوران و
 روی تماکوسیس چند یا یک بین که است فرایندهایی یا سیستم

 عملکرد دیگر بیان به .(Costanza et al., 1997) دهدمی
 تولید و تهیه در آن یاجزا و طبیعی یندهایآفر ظرفیت ،اکوسیستم

 مستقیمغیر یا ،مستقیم صورتبه راانسان  احتیاج که است خدماتی
 و ساختار این نهایت در .(De Groot et al., 2002) سازد مرتفع

 رایدا که کندمی تولید را خدماتی و کاالها ،اکوسیستم عملکرد
 در موجود ناپیدای هایارزش .(Heal et al., 2005) است ارزش
 اندرفتهگ قرار کنکاش مورد کمتر تاکنون طبیعی، هایعرصه قلمرو

 واقعی اقتصادی ارزش شدن گرفته کمدست سبب امر همین و
 اهراًظ را طبیعی مواهب نابودی و تخریب و شده هاییعرصه چنین

 دماتخ این از مندیبهره است. ساخته پذیرتوجیه اقتصادی نظر از
 این، وجود با نباشد. خاصی پولی هایهزینه پرداخت متضمن شاید

 زندگی به را گزافی هایهزینه هاآن به یابیدست از محرومیت
 ؛1921 )پناهی، نمود خواهد تحمیل هاانسان اجتماعی و فردی

 (.1929 مشایخی،
 در گیریتصمیم جنگلی، اکوسیستمی خدمات گذاریارزش

 وارد و کرده خارج پایین به باال و قدیمی حالت از را جنگل مدیریت
 یتماکوس پایدار مدیریت پایه بر جنگل مدیریت از جدیدی مرحله

 تالش جهان سراسر در اخیر هایسال دربنابراین،  نماید.می
 جامع مدیریت و گذاریارزش هایروش توسعهبرای  ایالعادهفوق

  .(Shao et al., 2003) است شده جنگل در

 نوعت دلیل به اکوسیستمی خدمات گذاریارزش در مجهوالت تعدد
 گلیجن هایاکوسیستم توسط شدهارایه  خدمات و کاالها کارکردها،

 هایروش شوند.می گذاریارزش فرایند شدن ترپیچیده سبب

 و صحیح هنگام،به اطالعات و آمار نیازمند کارآمد گذاریارزش
 و مارآ گونه این برداشت هستند. مختلف هایزمینه در مدت بلند

 هکاست  دقیقی ریزیبرنامه و هزینه صرف گرو در نیز اطالعات
 تریت جنگل در ایران به این مهم دسمدی تشکیالت متاسفانه

 کوچکی هایمقیاس در نیز موجود اطالعات و آمار است. نیافته
 سازیکمیبرای  ونیستند  برخوردار کافی دقت از و اندشده تهیه

 وم،)مخد باشندنمی کافی متنوع هایکارکرد حیث از جنگل ارزش
1991.) 

 ارزش برآورد زمینه در گرفته صورت هایهمطالع بر مروری با
 آوردهابر در هاییتفاوت اکوسیستم، کارکردهای و خدمات اقتصادی

 (Karimzadegan et al., 2007) که چنان شود.می مشاهده

 و جنگلی هایاکوسیستم خدمات از مورد 11 نهایی پولی ارزش
ایران شامل خزر، ارسباران،  رویشی گانهپنج مناطق در را مرتعی

 معادل سطحی در عمانی خلیج و تورانی -ایران س،زاگر

 برآورد سال در دالر میلیارد 9/17 معادل ایکر، 192111929
 گذاریارزش (1921 )پناهی، توسط دیگر، پژوهشی در نمودند.

 وزهح سه در ایران شمال هایجنگل اکوسیستمی خدمات اقتصادی
 هایمحدوده اراضی از هکتار هر داد نشان ایران، شمال جنگلداری
 تقریبی ارزش به را آب مکعب متر 1000 حدود است قادر مطالعاتی

 در آن یافتن جریان از و کرده نگهداری خود در ریال هزار 222
 اقتصادی کل ارزش (1921 )امیرنژاد، نمایند. جلوگیری زمین سطح

 هایارزش بر تأکید با را ایران شمال هایجنگل اکوسیستم

 1929 سال در حفاظتی، هایارزش و اکولوژیک زیستی،محیط
 ،موالیی و )صالح است. نموده برآورد ریال، میلیارد 1/2121 معادل
 ارسباران در کلیبرجای حوزه اقتصادی ارزش ایمطالعه در (1929

 مورد بازاریغیر کارکردهای ارزش که دادند قرار بررسی مورد را
 باشدمی ریال میلیون 2/1112220 معادل مطالعه این در بررسی

 خوده ب را زیستیمحیط منابع اقتصادی ارزش کل از %99 که

 مکانی گذاریارزش الگوی (1927 )مبرقعی، دهد.می اختصاص
 رافیاییجغ اطالعات سامانه از استفاده با جنگلی اکوسیستم خدمات

 رانای شمال در خیرود جنگل در جامعی صورت به بار اولین برای را

 رزشا نقشه ارزش، کمی هاینقشه تلفیق با مبرقعی برد. کاره ب
 ایساالنه میانگین که نمود برآورد را اکوسیستمی خدمات کل

 در توجه قابل نکته است. هکتار در ریال میلیون1/11 معادل

 و اکولوژیکی هایتفاوت که است آن مبرقعی، هایهمطالع
 در ارزش میزان تا شد موجب وی مطالعاتی منطقه در ساختاری
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 هزار 20 محدوده یک در دیگر، محل به محلی از برابر 9 تا هکتار
متنوع  کارکردهای (1990 )موسوی، .باشد متفاوت هکتاری

 و هنمود گذاریارزش طالقانهای مرتعی در حوزه آبخیز اکوسیستم
 سال در ریال 1710092 را میانی طالقان مراتع از هکتار هر ارزش
 میلیون 7/21999 را رواناب کنترل ارزش وی است نموده برآورد

 7/91 را اراضی رفتن دست از میزان کاهش ارزش و سال در ریال
 یگانه،) نمود. برآورد میانی طالقان مراتع برای سال در ریال میلیون
 ستانا مرتعی هایاکوسیستم در را رسوبات کنترل کارکرد (1992

 و سال در ریال میلیون 900 حدود تحقیق منطقه کل در زنجان
 بآ از حفاظت در فعلی گیاهی پوشش هکتار هر اقتصادی ارزش
  است. دهکر برآورده سال در ریال میلیون 91/1 با برابر

 از دهاستفا با اکوسیستم خدمات ارزش از اولیه برآورد یک نتایج
 (,.Kubiszewski et alتوسط بوتان کشور در منافع انتقال روش

 قرییات ها،اکوسیستم این کل اقتصادی ارزش که داد نشان 2013)

 خنر از معناداری طور به کهاست  سال در دالر میلیارد 1/11 معادل
 میلیارد 1/9 معادل که بوتان کشور ساالنه داخلی ناخالص تولید
 (Tewari & Mahapatra, 2005) است. بزرگتر است، دالر

 غیرچوبی هایفرآورده از حاصل درآمدهای خالص ارزش
 و ساحلی مناطق در هکتار در دالر 1019 حدود را هند هایجنگل
 در دند.کر برآورد غیرساحلی مناطق در هکتار در دالر 1912

 نتایج نمودن کاربردیبرای  جهانی مقیاس در دیگری مطالعات
 ننمود مکاندار اکوسیستم، خدمات گذاریارزش مطالعات از حاصل
 ( ;Zhao et al., 2004است گرفته قرار مدنظر گذاریارزش

(GUO et al., 2001. که است معنی بدین مکانی گذاریارزش 
 صورت به خاص اکوسیستمی خدمات برای شده محاسبه ارزش

 ارتباط ،مکاندار صورت به بلکه نبوده اکوسیستم کل از میانگین
 اننش اکوسیستم در ارزش تولید خاص مکان و ارزش میزان میان
 غیرهمگن مناطق در (.1922 همکاران، و )مبرقعی شودمی داده

تی زیستنوع و متفاوت هایشیب پیچیده، توپوگرافی دارای که
 رزشا پنداشتن همگن و فضایی تجسم فقدان هستند، گوناگون
  (Heyw ood بود خواهد هاهمحاسب در خطا بروز سبب خدمات

(et al., 1994. زمینه این در (GUO et al., 2001) تحقیق در 
 استان هایجنگل از بخشی اقتصادی گذاریارزش برای خود

 هایلجنگ شیب و خاک گیاهی، پوشش هاینقشه چین، زینگشان

 ترلکن کارکردهای اقتصادی ارزش و نموده تلفیق هم با را مذکور
 ایواحده از یک هر در را توریسمو  چوب تولید آب، حفظ فرسایش،

 محدوده کل در ارزش این میزان و برآورد اکولوژیک همگن

 در RMB میلیون 99/122 با برابر مطالعه مورد هکتاری 107000
 نمودند. برآورد سال

 مناطق در سو یک از زاگرس هایجنگل که این به توجه با
 دارند رارق خاص جغرافیایی شرایط و کشور کوهستانی و خشکنیمه

 و اخیر هایدهه طی در جمعیت رشد موازات به دیگر، سوی از و

 عهتوس منظور به هاجنگل تخریب گسترش و دام تعداد افزایش
 دتشدی برای را الزم شرایط سوخت، مینات و کشاورزی هایزمین
 احی،)فت است آورده فراهم جنگلی منابع از رویهبی هایبرداریبهره

 سومیک از بیش دریافت به توجه با زاگرس هایجنگل (.1979
 ورکش سطح در مهمی جایگاه دارای کشور ساالنه آسمانی نزوالت

 میلیارد 10 تولید )با کشور هایرودخانه از درصد 10 سرمنشا و بوده

 سازدمی مشروب را ایران مرکزی فالت که است آب( مکعب متر
(Henareh & Mayer, 2013). اکوسیستم افزون روز تخریب 

 گذاریارزش مطالعات ضرورت، اخیر هایسال در زاگرس جنگلی

 و اندرکاراندست آگاهی افزایشبرای  را حوزه این در
 این ارپاید مدیریت از حاصل اقتصادی منافع هدربار سازان،تصمیم

 راوانیف اختالفات به توجه با دیگر سوی از .دهدمی نشان سرزمین

 رد سرزمین اکولوژیک هایتخصوصی و لندسکپ سطح در که
 ( ,.Henareh Khalyani et al دارد وجود زاگرس هایجنگل

 کلمش این رفع منظور به ها،جنگل این بودن کوهستانی و 2012)

 در خاک و آب حفاظت خدمات مکانی گذاریارزش مطالعات انجام
 این در زاگرس، هایجنگل از کردستان استان سروآباد حوزه

 است. پذیرفته صورت تحقیق

 

 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 21 17 تا 91 17 11 ییجغرافیا موقعیت در سروآباد آبخیز حوزه
 شده واقع شرقی طول 19 21 92 تا 19 21 12 شمالی عرض 91

 10 در واقع سروآباد شهرستان باالدست در حوزه این است.

 .(1) لشک است شده واقع سنندج شهرستان غرب شمال کیلومتری
 شرایط که است هکتار 221/9229 مطالعاتی محدوده سطح

 یهوای هایتوده و هاجریان موقعیت در آن قرارگیری و توپوگرافی

 ایدار آمبرژه روش اساس بر آن نقاط بیشتر تا شده سبب خاص
 ساالنه دمای و متر میلی 9/997 بارندگی با سرد مرطوب قلیما

 و اورامانات هایکوه وجود باشد. گرادسانتی درجه 2/11 متوسط
 برای را شرایط ای،مدیترانه زایباران ابرهای رطوبت و شاهو

  یــاجتماع اطالعات است. نموده راهمـف منطقه این شدن جنگلی
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 وردم منطقه اراضی کاربری و اقلیمی فیزیوگرافی، اقتصادی،
 است. شده بندیجمع (1) جدول در مطالعه

 و طرح محدوده اکولوژیکی و هوایی و آب وضعیت به توجه با
 یک دارای سروآباد منطقه آن، هکتاری 9229 مساحت همچنین

 سطح مختلف مناطق در که است مختلف هایتراکم با جنگلی تیپ

 غالب گونه دو باشد.می برخوردار متفاوتی هایتراکم از حوزه
 (Quercusایرانی بلوط، مطالعه مورد محدوده در درختی

(persica ربرودا یا زاگرس بلوط و (Quercus brantii) ندهست.  
  و ایران در مطالعه مورد حوزه نقشه (:1) شکل

 کردستان استان
 

 )مأخذ: یافته های تحقیق( سروآباد حوزه اراضی کاربری و فیزیوگرافی اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی اطالعات (:1) جدول
 هکتار 221/9229 محدوده: مساحت

 متر 1999 وزنی: متوسط ارتفاع
 درصد 292/97 وزنی: متوسط شیب

 نفر 1912 جمعیت:
 هکتار در نفر 21/1 جمعیت: تراکم

 سانتیگراد درجه 1142 ساالنه: حرارت درجه متوسط
  سرد مرطوب (: آمبرژه روش با ) منطقه اقلیم

 درصد 1/12 نسبی: رطوبت متوسط
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 درصد 29/2 هکتار، 07/221 کل: از درصد و باغی اراضی مساحت
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 درصد 19/9 هکتار، 79/110 کل: از درصد و آبی اراضی مساحت
 درصد 91/2 هکتار، 19/21 کل: از درصد و هاعرصه سایر مساحت

 دامی واحد 1111 منطقه: دامی واحد تعداد
 )سنتی( متمرکز دامداری: شیوه

 

 پژوهش روش

 منابع اقتصادی گذاریارزش زمینه در ایمطالعه هر طورکلی به
 سازیکمی اول گام است، ساختاری بخش دو برگیرنده در جنگلی،
 طریق از آنها اقتصادی ارزش تقویم دوم گام و خدمات و تولیدات

 در (.1920)سعید،باشند می پولی هایارزش و مالی هایهمحاسب
 گلیجن اکوسیستم خدمات مکانی گذاریارزش الگوی مطالعه این

 وریط به است، شدهارایه  جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده با

 رزمینس اکولوژیک خصوصیات از توانمی الگو این از استفاده با که
 تایجن که جا آن از یافت. دست اکوسیستمی خدمات ارزش میزان به

 بر مبتنی روش این در خدمات و کاالها از یک هر گذاریارزش

 و مدیران است، موردنظر خدمات و کاالها مکانی ارزش نقشه
 شتریبی دقت با توانندمی ایمنطقه و محلی سطوح در ریزانبرنامه

 از یناش خسارات برآورد یا و اکوسیستمی خدمات ارزش تعیین به

 تحقیق این دربنابراین،  .(1927 )مبرقعی، بپردازند محیط بر توسعه
 اهمرز مطالعه مورد منطقه هایتخصوصی دادن قرار مدنظر با نیز

 با متناظر سازینقشه و شده جدا همگن مناطق، شده مشخص

 .پذیردمی انجام مطالعه مورد اکولوژیک خدمت یا کارکرد هر ارزش
  حفاظت خدمات رایـب مراحل این امـانج روش رحـش به ادامه در

 شود.می پرداخته آب، تنظیم و حفاظت و خاک
 

 خاک حفاظت کارکرد

 منطقه سطح در رسوب و فرسایش میزان برآورد

 اختالف از جنگلی هایاکوسیستم توسط خاک حفاظت میزان
 در فرسایش و واقعی( )فرسایش جنگلی اراضی در خاک فرسایش

 یکسان طشرای سایر تحت پتانسیل( )فرسایش پوشش فاقد اراضی
 ؛Li et al., 2006 ؛Guo et al., 2001) است محاسبه قابل

 نحوه (1) رابطه (.1992 یگانه ؛1990موسوی، ؛ 1922 موالیی،

 دهد.می نشان را فرسایش اختالف محاسبه
(1) St=SD-Sf 

 اکوسیستم وسیله به خاک فرسایش کاهش مقدار tS آن در که

 فرسایش مقدار ترتیب به dS و fS ،است سال در برحسب جنگلی
 عبمترمک حسب بر پوشش، فاقد اراضی و جنگلی اراضی در خاک

 حفاظت کردکار کمیت تعیین برای هستند. سال در مربع کیلومتر بر

 رد تغییر چون عواملی اساس بر سروآباد آبخیز حوزه ابتدا خاک،
 ششپو تراکم ،هاآبراهه تراکم شیب، شناسی(،)زمین زمین شکل

 نای در .شد تقسیم همگن هایواحد به اراضی کاربری و جنگلی
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 هایمدل از سنجیرسوب ایستگاه وجود عدم دلیل به مطالعه
 الحاص روش .شد استفاده رسوب و فرسایش برآوردبرای  تجربی

 رسوب برآورد در ایران از ایعمده قسمت در که (1)پسیاک شده
 (1972 )احمدی،است  برخوردار کافی دقت از و شده استفاده
 عوامل نمرات مجموع رسوب میزان برآورد منظور به شد. استفاده

 از دهاستفا با و آمده دسته ب پسیاک شده اصالح روش در گانه نه
 رد مربع کیلومتر در مترمکعب برحسب رسوب میزان (2) رابطه
 سال در هکتار در تن به همگن واحدهای دهیرسوب میزان و سال

 .دش برآورد (9) رابطه طریق از
(2) QS=38.77e0.0353R 

(9) R

s eQ 036/0*253/0 

 ولیدی،ت رسوب میزان از استفاده با فرسایش برآورد برای نهایت در
 توسط فرسایش کنترل میزان و (2)رسوب تحویل نسبت معیار از

 بافت توضعی و هاواحد مساحت معیار به توجه با جنگلی اکوسیستم
 شد. استفاده )متوسط( خاک

 

 از میزان )کاهش خاک حفاظت کارکرد اقتصادی ارزش

 رسوبات( کنترل و اراضی رفتن دست

 کنترل در جنگلی پوشش نقش اقتصادی ارزش برآوردبرای 

 و راضیا کاربری شیب، طبقات شناسی،زمین هاینقشه فرسایش،
 شهنق و شدند اندازیهمروی کنترل، از پس و تهیه جنگل تراکم

 توسط شده حفظ خاک تعیین از پس شد. تهیه همگن واحدهای

 و دهنمو ضرب جنگل مساحت در را آن میزان جنگلی، اکوسیستم
 (:1 )رابطه شد محاسبه جنگل توسط شده حفظ خاک کل میزان

(1) ×AtS=S 

 یریکارگ به با .است جنگلی اکوسیستم مساحت A فوق رابطه در
 طور به منطقه در زراعت برای مناسب خاک عمق اگر (1) رابطه

 خاکی مقدار آن بر S تقسیم از باشد، متر( d) سانتیمتر 90 متوسط

 لیلد به ولی گیرد قرار استفاده مورد زراعت برای توانستمی که
 & Xue (آمد دست به )dS( نیست استفاده قابل فرسایش

(Tisdell, 2001: 

(1) Sd=S/d 

 استفاده قابل فرسایش دلیل به که خاکی هکتار هر چه چنان
 االنهس و گیرد قرار استفاده مورد زراعت برای توانستمی نیست،

R رقابلغی و فرسایش دلیل به ولی نماید، ایجاد خالص سود ریال 
 خارج جامعه دسترس از درآمد مقدار این خاک، بودن استفاده

 ینههز رهیافت از استفاده با خاک حفاظت ارزش نتیجه در شود،می
 (;Xue & Tisdell, 2001 شودمی محاسبه (9) رابطه و فرصت

(Li et al., 2006:  
(9) VSD=Sd×R 

 خالص سود R و اراضی رفتن دست از میزان ارزش SDV آن در که

 به توجه با شود.می انجام زراعت آن در که است زمین هکتار هر
 تهیاف اختصاص گندم کشت به عمدتاً منطقه دیمزارهای که این

 مطالعه مورد منطقه در محصول این خالص سود متوسط است

 گرفت. قرار هاهمحاسب مبنای
 کاهش و رسوبات کنترل کارکرد ارزش برآورد منظور به همچنین

 ادهاستف فرصت هزینه رویکرد از آب مخازن و سدها در رسوبگذاری

 با رسوب کنترل در هاجنگل کارکرد ارزش روش، این در شد.
 رابریب کارکرد همان به دستیابی منظور به شده پرداخت هایهزینه

 دس ظرفیت از مکعب متر هر ساخت هزینه تحقیق این در کند.می

 .دش منظور کارکرد این فرصت هزینه عنوان به مریوان گاران
  (1992 یگانه ؛1990 موسوی، ؛1922 )موالیی،

 

 آبکارکرد حفظ و تنظیم 

 آب تنظیم و حفاظت در جنگل نقش و رواناب مقدار برآورد

 ب،آ ذخیره در جنگلی پوشش نقش اقتصادی ارزش برآوردبرای 
 و ینزم شکل در تغییر چون عواملی اساس بر سروآباد آبخیز حوزه
 رایب شد. تفکیک هیدرولوژیک همگن واحد نه هب هاآبراهه تراکم

 زا استفاده مانند مختلفی هایروش بارش، از حاصل رواناب برآورد
 هیدروگراف ،(CN) منحنی شماره روش نفوذپذیری، هایمنحنی
 روش و سیالب ایمنطقه آنالیز واحد، هیدروگراف سطحی، رواناب

 )مهدوی، باشدمی متداول حوزه سطح حسب بر سیالب حداکثر
 حوزه داخل در هیدرومتری ایستگاه گونههیچ متاسفانه (.1972
 اطراف در موجود هایایستگاه تعداد و ندارد وجود سروآباد آبخیز

 ند.نیست کاملی آمار دارای کهاست  ایستگاه نه نیز طرح منطقه
 منطقه در موجود هیدرومتری آمار از مفیدی استفادهبنابراین، 

 حوزه در رواناب حجم و سیالب مقادیر برآورد در و کرد تواننمی

 موجود اطالعات نوع به توجه با شد. استفاده تجربی هایروش از
 برآورد تعیین در (9)جاستین تجربی روش خوب دقت و دسترس در و

 نجاستی شد. استفاده رواناب ارتفاع برآورد در روش این از رواناب،

 غییراتت سالیانه، متوسط درجه ساالنه، متوسط بارندگی اساس بر
 برآورد برای ذیل شرح به را (7) رابطه حوضه مساحت و ارتفاعی
 .(1922 )علیزاده، است کرده پیشنهاد سالیانه



 1991بهار و تابستان ، 11 ، شماره9 زیست، سالهای محیطپژوهش  121

(7) 

328.1

2155.0




T

PKS
R  

 P ،سانتیگراد درجه به حوضه سالیانه متوسط دمای T (7) رابطه در

 حسب بر رواناب ارتفاع R ،مترسانتی به حوضه ساالنه بارش
 شود:می محاسبه (2) رابطه از S و بوده مترسانتی

(2) 
A

H
S


  

 ترینینیپا و ترینبلند ارتفاعی تغییرات ΔH شده ذکر رابطه در

 Kو مترمربع برحسب آبخیز حوزه مساحت A ،متر به حوضه طهقن

 بوده تمتفاو حوضه کاربری برحسب که ،جاستین ایمنطقه ضریب
 هایجنگل برای ،1/0 جنگلی هایاکوسیستم برای آن مقادیر و

 مراتع برای ،12/0 درصد 90-20 پوشش تاج تراکم با مخروبه
 Chow) است 19/0 یافته فرسایش مراتع برای و 11/0 پوشیده

et al., 1988پس (.1990 کشور،زیست محیط حفاظت سازمان ؛ 

 رواناب حجم (،9) رابطه از استفاده با رواناب ارتفاع برآورد از
 شد: محاسبه

(9) W=R.A 

 با است. مترمکعب حسب بر حوضه آبدهی W نیز رابطه این در
 حجم میزان مطالعه، این در گرفته صورتهای همحاسب به توجه

 د.ش تعیین مختلف سناریوی دو در منطقه هایجنگل در رواناب

 در رواناب حجم و ارتفاع میزان محاسبه شامل اول سناریوی
 وششپ تراکم و سطح با مطالعه مورد منطقه جنگلی گیاهی پوشش

 نطقه،م اکوسیستم که است شده فرض دوم سناریوی در و آن فعلی

 وانابر حجم و ارتفاع افزایش به منجر که باشد درختی پوشش فاقد
 و آب دادن دست از بر عالوه را مخربیآثار  که است شده آن در

  داشت. خواهد دنبال به زیرزمینی آب هایسفره تغذیه عدم

 رابطه (1)تورک معادله از مطالعه این در واقعی تعریق و تبخیر میزان
 عرقت و تبخیر توانمی تورک رابطه وسیلهه ب آمد. دستبه (10)

 به فرمول این زد. تخمین آبخیز حوزه یک در را ساالنه واقعی

 (:1920 )علیزاده، است زیر صورت
(10) EP=p/[0.9+ (P/I)2]0.5 

 تر،میلیم برحسب ساالنه واقعی تعرق و تبخیر EP (10) رابطه در

P میلیمتر، برحسب ساالنه بارندگی I متوسط دمای به مربوط عامل 
 شد. محاسبه (11) رابطه طریق از آن مقدار که است هوا ساالنه

(11) I=033+ 25T + 0.05 T3 

 

 

 آب تنظیم و حفاظت کارکرد اقتصادی ارزش

 و نگلیج اکوسیستمبه وسیله  شده حفظ آب مقدار تعیین از پس
 یشترب نفوذ و رواناب کاهش در فعلی گیاهی پوشش نقش تعیین
 ،آب اقتصادی ارزش زیرزمینی، آب هایسفره به جوی هایبارش

 ؛1927)مبرقعی، شد محاسبه جایگزین هزینه روش از استفاده با
 روش این در (.1992یگانه، ؛1990 موسوی، ؛1922 موالیی،
 هایسازه کارکرد معادل آب، ذخیره در جنگلی اکوسیستم کارکرد

 بر .شودیم قلمداد آب مخازن و سدها مانند آب ذخیره مصنوعی
 کارکرد ارزش عنوان به مریوان گاران سد احداث هزینه اساس این

 توجه با د.ش گرفته نظر در آب ذخیره و تنظیم در جنگلی اکوسیستم

 احداث هایهزینه حال ارزش و مریوان گاران سد مفید حجم به
 واحد هر ذخیره ارزش (،12) رابطه تنزیل نرخ گرفتن نظر در با آن
 هایجنگل در شده ذخیره آب میزان گرفتن نظر در با و محاسبه آب

 .شد مشخص منطقه در آب حفظ کارکرد اقتصادی ارزش منطقه،
(12) n

t rRR )1.(   
 پایه، سال در هزینه ارزش 0R هزینه، حال ارزش tR (12) رابطه در

r و تنزیل نرخ n هب شده حفظ آب مقدار تعیین از پس .است زمان 
 (19) رابطه از آن اقتصادی ارزش جنگلی، اکوسیستم وسیله

 (:1921 امیرنژاد، ؛Xue & Tisdell, 2001) شودیم محاسبه
(19) Ve=Fe*Ps 

 آب حفاظت برای جنگلی اکوسیستم اقتصادی ارزش Ve آن در که

 هر قیمت Ps و شده حفظ آب مقدار Fe پول، واحد برحسب
 ارزش نهایت در .است پول واحد برحسب شده حفظ آب مترمکعب

 و تجزیه مورد و مشخص همگن هایواحد سطح در کارکرد این

 گرفت. قرار تحلیل
 

 هایافته
  خاک حفاظت اقتصادی ارزش نتایج

 توسط خاک حفاظت کارکرد اقتصادی ارزش برآورد منظور به
 طحس در ویژه فرسایش میزان ابتدا منطقه، جنگلی اکوسیستم

 ستد از میزان کارکرد اقتصادی ارزش سپس. شد محاسبه منطقه

 رسایشف وزنی میانگین شد. برآورد رسوبات کنترل و اراضی رفتن
 اطالعات هایالیه اندازیهمروی از حوزه همگن هایواحد در

 آمد. دست به جغرافیایی اطالعات سیستم در محیطی

 اراضی با همگن هایواحد سطح در ویژه فرسایش میزان تفاوت
 و شناسیزمین شیب، گیاهی، پوشش کارکرد بیانگر پوشش،بدون 
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 یجنتا اساس بر رو این از .است فرسایش کنترل در عوامل سایر
 برابر در خاک کنترل مقادیر مجموع (،2) جدول در شدهارایه 

 92/7279 با برابر منطقه در جنگلی پوشش وجود اثر در فرسایش
 شنق عنوان به توانمی را میزان این باشد.می سال در مترمکعب
 رفتن تدس از میزان کاهش و فرسایش کنترل در جنگل اکوسیستم

 وجود اثر در شده حفظ خاک میزان عنوان به عبارتی )به خاک
 و خاک کنترل مقدار (2) جدول در نمود. قلمداد جنگلی( پوشش
 است. شده آورده جنگل مختلف هایتراکم در آن اقتصادی ارزش

 نطقهم در محلی کشاورزان با مصاحبه و میدانی هایبررسی نتایج
 هساالن خالص سود میانگینکه  است آن بیانگر مطالعه، مورد

 برابر 1999 سال در گندم دیم محصول هکتار یک کشت از حاصل

 ته،گرف صورتهای همحاسب به توجه با باشد.می ریال 9271991 با
 ستماکوسی وسیله به زمین از استفاده عدم یافته کاهش مساحت

 اقتصادی ارزش آید.می دسته ب سال در هکتار 92/2 معادل جنگل

 پوشش وجود اثر در اراضی رفتن دست از میزان کاهش کارکرد
 هشد محاسبه مبلغ شد. برآورد ریال میلیون 19/10 حدود جنگلی

 تماکوسیس فرصت هزینه با برابر سال( در ریال میلیون 19/10)

 هاماکوسیست این وجود عدم صورت در که باشدمی منطقه جنگلی
 این اقتصادی ارزش همچنین شود.می خارج دسترس از ساله هر

 آن ایجنت که شده محاسبه نیز جنگل مختلف هایتراکم در کارکرد

 است. شده آورده (2) جدول در

 طتوس رسوبات کنترل کارکرد اقتصادی ارزش برآورد منظور به
 هر ساخت هزینه نیز، گذاریرسوب کاهش و جنگلی اکوسیستم

 فرصت هزینه عنوان به مریوان گاران سد ظرفیت از مکعب متر
 1/29 با برابر گاران مخزنی سد مفید حجم د.ش منظور کارکرد این

 با برابر 1929 سال در آن ساخت قرارداد مبلغ و مترمکعب میلیون

 کردستان، استان ایمنطقه آب )سازماناست  ریال میلیارد 219
 مفید ظرفیت از مترمکعب هر ساخت هزینه فعلی ارزش (.1992

 هایسپرده سود نرخ میانگین به توجه با 1999 سال در سد این

 رخن عنوان به بانکی هایوام بهره نرخ و بلندمدت گذاریسرمایه
  آمد. دست به ریال 17/11299 میزان به (،%17) تنزیل
 در گلیجن پوشش توسط شده کنترل رسوبات میزان محاسبه برای

 وسطت فرسایش کنترل میزان ودهی رسوب ضریب از سروآباد حوزه
 توسط شده کنترل رسوب کل مقدار شد. استفاده هاجنگل

 90/9717) سال در تن 17/1192 با برابر منطقه جنگلی اکوسیستم

 مترسانتی بر گرم 99/1 مخصوص وزن با سال در مترمکعب
 دس مکعبمتر هر ساخت هزینه به توجه با آمد. دسته ب مکعب(
 کاهش در منطقه هایجنگل ساالنه کارکرد ارزش گاران،

 این ارزش شد. محاسبه ریال میلیون 17/91 با برابر گذاریرسوب
 ایشفرس کنترل میزان به توجه با کاری واحدهای سطح در کارکرد

 در گاران سد مفید ظرفیت از مترمکعب هر ساخت فرصت هزینه و

 است. شده آورده (2) جدول
 

 تحقیق( هاییافته )مأخذ: رسوبات کنترل و اراضی حفظ هایکارکرد ارزش برآورد (:2) جدول
ی
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10-90 19/197 129/1 99/229 9/0 27/109 17/1112129 02/9027919 12/7 

90-11 19/711 921/1 79/2291 99/0 99/1211 90/9700991 91/21919792 92/21 

11-1 211 071/1 27/2111 21/0 77/1711 29/9219109 19/20902990 19/29 

1%> 221 977/9 99/1199 19/0 2/1091 91/2091121 91/12929017 99/11 

 92/2911  92/7279 92/2 17/1192 91/10197919 10/91179110 91/71 

 

 ارزش انیمک توزیع نقشه جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با
 یاراض رفتن دست از میزان )کارکرد خاک حفاظت کارکرد ساالنه

 است. شده داده نشان (9) شکل در رسوبات( کنترل و
 

  آب تنظیم و حفاظت اقتصادی ارزش نتایج

 ابتدا ب،آ تنظیم و ذخیره در جنگلی پوشش نقش بررسی منظور به
 مطالعه مورد منطقه هیدرولوژیکی ایـهرحوزهـزی در رواناب برآورد
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 از میزان کارکرد ارزش مکانی توزیع نقشه (:3) شکل

 سروآباد حوزه در رسوبات کنترل و اراضی رفتن دست

 

  در رواناب حجم ریـتغی (،9) جدول در شد. انجام نـجاستی روش به

 شپوش تاثیر به توجه با سروآباد آبخیز حوزه واحدهای از یک هر
 آب سفره به نفوذ و رواناب جذب افزایش در جنگل فعلی

 مدهآ دسته ب نتایج به توجه با است. شده داده نشان زیرزمینی

 رابرب تقریبا منطقه در بارندگی حجم کل مطالعه، مورد منطقه برای
 میزان همچنین است. شده محاسبه مترمکعب میلیون 21/2 با

 جاستین روش براساس مطالعه مورد حوضه در ساالنه رواناب حجم

 عیینت منظور به شد. تعیین سال در مترمکعب میلیون 91/9 حدود
 رقتع و تبخیر میزان مطالعه مورد منطقه در شده ذخیره آب میزان
 جمح میزان از و شده تعیین تورک روش براساس نیز حوضه واقعی

 در شده ذخیره آب حجم میزان نهایت در و کسر بارش و رواناب
 شد. محاسبه حوضه

 

 تحقیق( های یافته )مأخذ: آن اقتصادی ارزش و سروآباد آبخیز حوزه واحدهای در شده ذخیره آب میزان (:3) جدول
 واحدهای

 همگن

 هیدرولوژیک

 مساحت

 )هکتار(

 بر پوشش تاثیر

 رواناب ارتفاع کاهش

 متر()سانتی

 بر پوشش تاثیر

 رواناب حجم کاهش

 مکعب()متر

 در آب ذخیره ارزش

 زیرزمینی آب هایسفره

 سال( در ریال )میلیون

 اقتصادی ارزش

 )میلیون آب ذخیره

 هکتار( در ریال

1 19/177 9/0 1/10991 21/121 71/0 

2 01/919 97/0 91/21979 02/219 79/0 

9 21/111 97/0 91/29201 79/912 79/0 

1 29/119 19/0 11/29711 19/919 70/0 

1 11/111 71/0 01/91910 07/971 21/0 

9 1/992 77/0 1/29091 11/902 91/0 

7 29/121 79/0 79/11009 79/191 90/0 

2 22/992 29/0 02/91119 72/992 02/1 

9 92/102 11/0 12/22991 02/291 12/0 

 91/9229  9/219129 10/2127  
 

 ساالنه، بارش مترمکعب میلیون 2/11 مجموع از نتایج، به توجه با
 ودشمی خارج منطقه از رواناب صورت به مترمکعب میلیون 91/9

 بخیرت اراضی از سالیانه صورت به نیز مترمکعب میلیون 29/17 و
 نیز مترمکعب میلیون 91/20 یعنی ساالنه هایبارش مابقی و شده
 جحم میزان (9) جدول شود.می زیرزمینی آب هایسفره وارد

 رد مترمکعب برحسب را آب ذخیره میزان و تعرق و تبخیر رواناب،
 هایواحد از یک هر در شده مهار هایآب اقتصادی ارزش و سال

 روش براساس شده لحاظ قیمت دهد.می نشان مطالعه مورد منطقه

 الس در گاران سد ظرفیت از مترمکعب هر احداث جایگزین هزینه
  است. 1999

 رد شده ذخیره آب اقتصادی ارزش تحقیق، این نتایج براساس

 ریال میلیون 79/0 مطالعه مورد منطقه در زیرزمینی آب هایسفره

 وجهت با و شد برآورد میانگین طور به سال در جنگل هکتار هر در
 شده هذخیز آب کل اقتصادی ارزش جنگلی اکوسیستم مساحت به

 شکل .است شده برآورد سال در ریال میلیون 10/2127 منطقه در
 حوزه در را آب حفاظت کارکرد اقتصادی ارزش مکانی توزیع (1)

 دهد.می نشان مطالعه مورد
 

 گیرینتیجه و بحث
 تشد و میزان بر اراضی کاربری توجه قابل تأثیر به توجه با

 به متعددی تحقیقات عرصه، یا حوزه هردهی رسوب و فرسایش

 نقش مطالعه مبنای است. شده انجام موضوع این بررسی منظور
 بودن تربیش حاضر، تحقیق در فرسایش کنترل در جنگلی پوشش
  بوده جنگلی اراضی به نسبت منطقه دیمزارهای در فرسایش میزان
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 کارکرد ساالنه ارزش مکانی توزیع نقشه (:4) شکل

  سروآباد آبخیز حوزه در آب حفاظت

 
 اقتصادی گذاریارزش بحث در (.1979 لشکریان،پی )نبی است

 تحقیق این در که دارد وجود خاک حفاظت کارکرد مختلف ابعاد
 مورد اترسوب کنترل و اراضی رفتن دست از جلوگیری بعد به فقط

 است. شده واقع پژوهش

 11/1 حدود آبخیز حوزه در ویژه فرسایش میانگین پژوهش، این در
 در تن 1) جهانی استاندارد از که شده برآورد سال در هکتار در تن

 که چه آن است. کمتر (Furtan, & Hosseini, 1995) هکتار(

 کنترل در جنگلی پوشش نقش است مشهود تحقیق این نتایج در
 با .است منطقه سطح در آب ذخیره و حفاظت و خاک فرسایش

 ارزشی همنطق جنگلی اراضی از هکتار هر تحقیق این نتایج به توجه

 رفتن دست از جلوگیری کارکرد دو در ریال 22/27002 معادل
 کاهش مقدار (1922 )موالیی، دارند. رسوبات کنترل و اراضی

 زانمی به را ارسباران جنگلی هایاکوسیستم توسط فرسایش

 که نمود برآورد هکتار در سال در مترمکعب 29/12 یا تن 19/11
 در آن تربیش نقش و جنگلی پوشش تاج بیشتر سطح به توجه با

 همحاسب ارقام چند هر رسد.می نظر به منطقی فرسایش کنترل

 شورک هایجنگل سطح در که دیگر تحقیقات با مقایسه در شده
 ارزش (1922 )موالیی، که چنان رسد،می نظر به اندک شده انجام

 نمیزا به را ارسباران جنگلی اکوسیستم توسط خاک حفاظت

 کارکرد ساالنه ارزش (1921 )امیرنژاد، و هکتار در ریال 9/119217
 ریال 210192 را کشور شمال هایجنگل وسیله به خاک حفاظت

 210000 مبلغ نیز (1927 )مبرقعی، است. نموده برآورد هکتار در
 دستبه خاک خیزیحاصل حفظ کارکرد برای را هکتار در ریال
 از پژوهش، این در شده محاسبه رقم دیگر طرف از است. آورده

 اقتصادی ارزش که (1990 )موسوی، توسط شده محاسبه رقم

 طالقان مراتع در هکتار هر در ریال 11991 مرتع هکتار یک ساالنه
 هکتار هر در ریال 101921 که زنجان مراتع در (1992 )یگانه، و

 رفتن دست از میزان کاهش کارکرد ارزش است. باالتر مرتع،
 نمیانگی صورت به سال( در ریال میلیون 19/10) منطقه در اراضی
 ساله هر هااکوسیستم این وجود عدم صورت در دهد می نشان

 شود.می خارج دسترس از منطقه مساحت از هکتار 92/2 معادل
 کارکرد این براساس جنگل هکتار هر اقتصادی ارزش همچنین

 (1990 )موسوی، شد. برآورد سال در ریال 9219 میانگین صورتبه

 ریال 2199 را مرتع هکتار هر ارزش طالقان، آبخیز حوزه مراتع در
 متفاوت وضعیت است. نموده برآورد کارکرد این در هکتار، در

 از محیطی عوامل در تفاوت مطالعه، مورد مناطق گیاهی پوشش

 ذاریگارزش هایروش در تفاوت و توپوگرافی و شناسیزمین جمله
 دانست. ارقام این اختالف عوامل از توانمی را
 منظور هب که مختلفی تحقیقات در نیز آب حفاظت کارکرد زمینه در

 هایاکوسیستم توسط آب حفظ کارکرد اقتصادی ارزش تعیین
 قرار توجه مورد آبی بیالن مختلف اجزای شده انجام طبیعی
 هایعرصه در ساالنه رواناب حجم (1921)پناهی، اند.گرفته

 سطتو آب جریان تنظیم کارکرد عنوان به را مطالعه مورد جنگلی
 اجزای (1921 )امیرنژاد، دیگر سوی از است. گرفته نظر در جنگل
 رهذخی شامل را کشور شمال هایجنگل توسط آب حفاظت کارکرد

 یرتاث است. گرفته نظر در سیل کنترل و جاری آب تنظیم آب،
 وسیله هب طبیعی اراضی در رواناب میزان و نفوذ روی گیاهی پوشش
 پوشش تاثیر از نشان که است شده بررسی محققان از تعدادی

 زشار میانگین رقم مقایسه دارد. رواناب ضریب کاهش در گیاهی
 1922 مبرقعی،؛ 1921 امیرنژاد،؛ 1921 پناهی،) نتایج با هکتار در

 در موجود تفاوت که دهدمی نشان Costanza et al., 1997) و
 هکتار هر در ریال میلیون 79/0) پژوهش این هکتار در ارزش مقدار

 هایسال در بها آب نرخ در تفاوت به توانمی را (سال در جنگل

 رساختا در تفاوت همچنین و گذاریارزش روش در تفاوت مختلف،
 هوایی و آب هایتفاوت و بارش نرخ مختلف، مناطق اکولوژیک

 کردکار اقتصادی ارزشه شد محاسبه مقادیر بزرگی کرد. جستجو

 ( ,.Edwards et al نظر بر ییدیات حاضر تحقیق در آب تنظیم

 در ژهویبه آبی بیالن در گیاهی پوشش نقش بر که است 1983)
 هک است ذکر شایان اند.کرده تأکید خشکنیمه و خشک مناطق

 یگرد برگیرنده در و است آب ایاستفاده ارزش شامل تنها رقم این
 وجودی ارزش ذاتی، ارزش جمله از آب ایغیراستفاده هایارزش

 گذاریارزش هایروش دیگر از استفاده شود.نمی میراثی ارزش و
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 شدن آشکار به تواندمی مشروط، گذاریارزش هایروش همانند
 هایارزش ویژه به ها،اکوسیستم این ارزشی ابعاد دیگر

 دستبه زمینه این در تریجامع برآورد و کند کمک ای،استفادهغیر
 در تواندمی اکولوژیک خدمات مکانی گذاریارزش الگوی دهد.
 که این ضمن ،باشد مدیران و گیرانتصمیم عملکرد ارتقای جهت

 یمکان صورتبه نتایجارایه  و هاحوزه بندیاولویت در توانندمی
 ارزش والگ این باشند. مفید ایناحیه سطح در گیرانتصمیم برای

 قاتطب در و مکانی صورتبه سطح واحد در را اکوسیستمی خدمات

 ینهمچن الگو اینارایه  دهد.می نشان اقتصادی ارزشه شد تعریف
 سناریوهای در را اکوسیستمی خدمات ارزش بینیپیش امکان

 نای وجود با سازد.می ممکن آتی هایسال طی در توسعه مختلف

 مکانی اطالعات و آمار به دسترسی مهم این به دستیابی الزمه
 میلیون 9 سطح از دهدمی نشان هابررسی است. بروز و دقیق

 محدودی سطوح تنها زاگرس رویشی حوزه هایجنگل هکتاری
 در نیز موجود اطالعات و هستند مکانی اطالعات و طرح دارای

 گردی سوی از هستند. الزم صحت و دقتبدون  مناطق از بسیاری
ی هاتفاوت بودن، کوهستانی واسطه به زاگرس هایجنگل در

 و پوشش تراکم ارتفاعی، گرادیان جنوب، به شمال از اقلیمی

 خدمات و کاال ارزش تعیین ضرورت دیگر فراوان هایتفاوت
 شود. می احساس بیشتر مکانی صورت به اکوسیستمی
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