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 عماد ذاکری*؛ دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران.
 حمیدرضا کریمزاده؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران.
 سید علیرضا موسوی؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران.
 محمد قربانی؛ استاد دانشکدۀ اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.

چکیده
مراتع طیف متنوعی از خدمات ضررر ی برای زندگی انسررا فراهم میکنند .اما شررتس ر بازا د نظر گرفتن بس ریا ی از این خدمات
اکو سی ستمی باعث اخالل د ا ائه آ ها شده ا س  .د این مطالعه ا زش اقت صادی کا کرد تنظیم کنترل اناب مراتع حو ضۀ آبخیز
ا نا ه د شمال شرق ایرا بر سی گردید .کمی سازی مقدا اناب با ا ستفاده از ش  SCS-CNا زشگذا ی اقت صادی کنترل
اناب با اسرتفاده از ش هزینۀ جایگزین انجام شرد .نق ووشر گیاهی مراتع د حفآ آب با مقایسرۀ مقدا کا کرد تح شررای
سنا یو تخریب مراتع تعیین شد .عال ه بر این نق ووش گیاهی مراتع د کنترل اناب سطحی با د نظر گرفتن سه
فعلی ووش
سرررنا یوی فرضررری دیگر سرررات اغرات ت ییرات کا بری مرتا با این سرررنا یوها بر میزا اناب مو د مقایسررره قرا گرف  .نتایج
بهد س آمده ن شا داد که نق وو ش گیاهی مراتع د تنظیم کنترل اناب برابر با  7/19×106مترمتعب د سال ا س که ا زش
اقتصررادی سرراهنهای برابر با  123×109یال ( 225ده د هتتا د سررال) دا د .همچنین نتایج مقایسررۀ مقدا کا کرد مذکو د 3
سررنا یوی احتمالی تادیل مراتع شرررای فعلی نشررا داد که سررنا یوی تادیل مراتع به ا اضرری دیم دا ای بیشررترین تأغیرات منفی
( 4/18×106مترمتعب د سال افزای ن سا به شرای فعلی) سنا یو بهاود وو ش گیاهی مراتع به  25-50د صد ووش گیاهی
اناب) د تنظیم ذخیرۀ اناب خواهند دا ش  .نتایج مطالعه
دا ای بی شترین تأغیرات مثا ( 1/95×106مترمتعب د سال کاه
میتواند به تصمیمگیرندگا د جه انتخاب مناسبترین اهارهای توسعه کمک نماید.
کلید واژگان :خدمات اکوسیستمی ،ا زشگذا ی اقتصادی ،اناب سطحی ،هزینۀ جایگزین ،مرتع.
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 .1مقدمه
مراتع طیف متنوعی از خدمات ضرررر ی برای زندگی
انسررا  ،از خدمات تولیدی آب ،اذا ،سرروخ  ،فیار همراه با
خدمات تنظیمی تعدیل بیما ی ها ،خاک های حاصرررلخیز،
ترسیب کربن ،آب آشامیدنی سالم نیز خدمات فرهنگی
ح مایتی ا برای جام عه فراهم میکن ند [ .]51د حالی که
ابستگی مستقیم ایرمستقیم زندگی انسا ها به خدمات
کا کردهای اکوسیستمی ،موضوعی قدیمی آشتا اس
[ ]46 ،58ا ما م طال عات ز یادی از اسرررت فادۀ نا وا یدا از
اکوسیستمها کاه چشمگیر خدمات اکوسیستمی طی
سالهای اخیر ای دا ند [ ]65 ،6بسیا ی بر عقیدهاند که
شتس بازا د نظرگرفتن بسیا ی از این خدمات ایگا
ونداشرررتن آ ها باعث اخالل د ا ائۀ بسررریا ی از خدمات
اکوسرریسررتمها د سررالهای اخیر شررده اس ر []42 ،43
بهطو یکه طاق گزا ش ا زیابی اکو سی ستم هزا ه ،ان سا
د  50سرررال اخیر سررریعتر سرررریعتر از هر د ۀ زمانی
دیگری د تا یخ ب شری ،اکو سی ستمها ا ت ییر داده ا س
[ .]7بهرهمندی از این خدمات شررراید مت رررمن ورداخ
هزینههای وولی خاصرری نااشررد ،با این جود محر می از
دسررر یابی به آ ها هزینههای گزافی ا به زندگی فردی
اجت ماعی انسرررا ها تحم یل خوا هد نمود [.]37 ،35 ،45
ازاین ا زشگذا ی اقتصرررادی آ ها ،تأغیر سرررازندهای د
مدیری بهینۀ منابع طایعی کا ا تر شررد سرریاسر های
محی زیسررتی خواهد داشرر  .برای سرراماندهی یههای
تصمیمگیری د مو د استفاده از منابع تح مدیری نهتنها
باید هزینه فایدههای قابل کمی سررازی (کاهها خدمات
ماادلهای) ا به وول تادیل نمود ،بلته هزم اسررر هزینه
فایدههای ایر بازا ی نامح سو سی که تاکنو ا زش آ ها
فق از حیث مصررررفی مو د توجه بوده نیز د محاسررراات
اقتصررادی مرتا گنجانده شرروند [ .]8 ،45طی سررالهای
اخیر مطررالعررات زیررادی برره ا زشگررذا ی کررا کردهررای
اکوسررریسرررتمی مختلف مراتع [ ]54،30ورداختهاند .نتایج
مطرالعرات [ ]30نشررررا میدهرد ا زش کرل خرد مات
اکوسرریسررتمی مراتع مانیتوبا د کشررو کانادا بین  527تا
 883ده د هتتا اسرر  .ا زشگذا ی کا کرد تنظیم آب
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د مراتع طالقا نیز نشررا داد که ا زش اقتصررادی سرراهنۀ
این کا کرد برای هر هتتا چیزی د حد د  960هزا یال
ا س [ .]39همچنین ا زش خدمات اکو سی ستمی مراتع
علفزا های انتا یو  353ده د هتتا د سررال تخمین زده
شررده اس ر [ .]54د کشررو ایرا نیز با تصررویب مادۀ 59
قانو برنامۀ چها م توسررعه ،برآ د ا زش اقتصررادی منابع
طایعی هزینۀ نا شی از آلودگی تخریب محی زی س د
فرآیند تو سعه ،از الزام قانونی برخو دا شده ا س [ .]37با
اینحرال ا دکرد بحرث خردمرات اکوسررریسرررتمی د
برنامه یزی ها عال ه بر داشرررتن آگاهی از فرآیندهای ا ائه
ده ندۀ خد مات ،ن یاز به یترد های عملی برای ور کرد
شتاف میا ا صول علمی سیا س گذا یها ا س [،19
 ،]57یتی از عنا صر کلیدی د این امر کمی سازی خدمات
اس ر  .کمیسررازی خدمات اکوسرریسررتمی بهعنوا یتی از
وایههای ا صلی ا زشگذا ی [ ،]38بهخ صوص د شرایطی
که هدف ا دکرد دقیق ا زش خدمات اکوسرریسررتمی د
تصرررمیمگیریهای مختلف باشرررد به دلیل ویچیدگیهای
موجود د محی های طایعی با مشرررتالت مختلفی به
خواهد بود ،این م سئله به یژه د ک شو های د حالتو سعه
مانند ایرا که با مشتالتی همچو نووا بود زمینۀ تحقیق
کماود اطال عات بل ند مدت د خصررروص یژگی های
سرزمین مواجهاند[ ،]39ح ساستر خواهد بود که متأ سفانه
د بسررریا ی از مطالعات با نوعی مسرررامحه همراه اسررر .
د نتیجه استفاده از شهایی که بتواند با دق قابل قاولی
وراکن خدمات ا ائهشده توس اکوسیستمها ا نشا دهد
میتواند ب سیا مفید با شد .ازاین مطالعۀ حا ضر با اجرای
یک مطالعۀ مو دی د سرررطر مراتع حوزۀ ا نا ه اسرررتا
خراسررا شررمالی به دناال آ اسرر که -1 :برآ د ا زش
اقتصرادی ووشر گیاهی مراتع د تنظیم کنترل اناب،
 -2تهیۀ نقشرررۀ وراکن ا زش اقتصرررادی این کا کرد د
مراتع منطقررۀ مو دمطررالعرره نیز  -3برآ د منررافع
هزینههای اجتماعی محتمل د نتیجه سررنا یوهای فرضرری
مختلف ت ییر مراتع داشررته باشررد .کا کرد تنظیم کنترل
اناب د این حو ضه هم به لحاظ قوع سیالب نیز تأغیر
بسرریا زیاد آ د فرسررای خاک به دلیل آ که حوضررۀ

91

کا کرد تنظیم آب د اکوسیستمهای مرتعی...

مذکو از فرسرای وذیرترین حوضرههای اسرتا بوده آب
آشررامیدنی شررهر بجنو د نیز آب کشررا زی سررتاهای
مجا ا تأمین مینماید ،حائز اهمی خواهد بود.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
تحقیق حاضر د محد دۀ حوضه آبخیز ا نا ه ،بخشی از
حوضررۀ سررد شرریرین د ه ،د فاصررلۀ حد د  60کیلومتری

مرکز اسررتا خراسررا شررمالی د شررمال شرررق ایرا  ،د
محد دۀ عرض ج رافیایی " 37° 42' 19تا "37° 51' 23
عرض شررر مالی " 57° 6' 36تا " 57° 17' 56طول
شرقی ،انجام شده اس  .حوضۀ مزبو دا ای مساح 150
کیلومترمربع متوسررر با ندگی  342میلیمتر اسررر .
منطقۀ مو دمطالعه د ا تفاع بین  703متر تا  1710متر
از سرررطر د یا قرا دا د متوسررر ا تفاع آ  1070متر
اس (شتل .)1

شکل  .1موقعیت حوضۀ آبخیز مورد مطالعه  ،نقاط نمونهبرداری پوشش گیاهی ،سد شیرین دره ،استان خراسان شمالی

 .2.2روش تحقیق
به دناال بر سری نق ووشر گیاهی
مطالعۀ وی
مرتعی د ا ائۀ خدم تنظیم کنترل اناب با اسررتفاده
از ش شرررمررا ه منحنی ( )SCS-CNتعیین ا زش
اقتصادی این کا کرد تنظیمی نیز ت ییرات میزا اناب
ت ح تأغیر سررر نا یو های مختلف ت ییر کا بری مراتع
تأغیرات اقتصرررادی آ ها تح عنوا منافع هزینه های
اجتماعی اسرر  .د این مطالعه ابتدا جه بر سرری نق
ووش گیاهی فعلی مراتع د ا ائۀ خدم تنظیم کنترل

اناب ابتدا میزا ا تفاع اناب تح شرای حال حا ضر
سررنا یو فرضرری تخریب کامل ووشرر گیاهی یا میزا
اناب بالقوه مو دبر سررری قرا گرفته تفا ت د مقادیر
بهدس آمده بهعنوا نق ووش گیاهی مراتع د تنظیم
ذخیرۀ آب د نظر گرفته شد ( ابطۀ .]39[ )1
()1

Hc  H p  H r

 Hcبرابر اسررر با :میزا ا تفاع اناب کنترلشرررده
توس ووش گیاهی (مترمتعب د سال) Hp ،برابر اس
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با میزا اناب بالقوه یا تح شرای بد ووش گیاهی
( Hr )t ha-1 yr-1برابر اس ر با میزا اناب اقعی .برای
م حاسررر اۀ ا ت فاع ا ناب بالقوه میزا ا ناب اقعی از
اب  3 2استفاده شد [:]33
()2

()3

( H p  0.2 A) 2
)( H p  0.8 A

Ho 

 1000

A  25.4 
 10 
 CN

rep



CNrep  Fac(Weight
(; CNgrid ) / Fac ....)4
ج ه ته یۀ نقشرررۀ  CN-Gridمنط قۀ ن یاز به برآ د
شررما ۀ منحنی احدهای همگن بهدس ر آمده از شرررای
گر ه های
ه ید لوژ یک ا حد های کا بری ووشررر
هید لوژیک خاک اس که با استفاده از جدا ل مربوط به
ا زش  ]13 ،36[ CNبر اساس شرای هید لوژیک خاک
کا بری ا اضررری برای هر یک از احدهای همگن جد ل
ا زشهای شما ۀ منحنی (جد ل شما ۀ  )1تهیه می شود.
گام بعدی تعیین مساح مناطق مؤغر یا مشا ک کننده (

که د آ  :Hoا ت فاع ا ناب :Hp ،حداکثر ا ت فاع
با ندگی  24سررراعته  :Aا تفاع مربوط به برگاب ،ذخیرۀ
سررطحی نفوذ د خاک (فرفی نگهداش ر آب یا مقدا
تل فات کل) اسرررر  .ازآن جا که د این ش از حداکثر
با شهای  24سرراعته کوتاهمدت اسررتفاده میشررود از
عامل تاخیر تعرق چشمووشی میشود .د این تحقیق از
با شهای  24سراعته با د ههای بازگشر 100 25 ،2
سررال اسررتفاده شررد .با شهای  100 2سررال بهعنوا
د ههای بازگش کوتاه بلندمدت  25سال نیز با توجه
به د ۀ بازگش اکثر ور ژههای آبخیزدا ی انتخاب گردید.
همچنین  ، CNrepنقشۀ  CNمعرف شرایطی برای ایجاد

 ) S pد ایجاد اناب ا س ( ابطۀ  ،)5م ساحتی مت شتل
از سررلولهای به هم مرتا باهدس ر سررلول مو دنظر د
م سیر جریا یا بهعاا تدیگر م ساحتی که هر سلول با
توجه به سلولهای باهدس خود د مسیر جریا تشتیل
میدهد [ .]56د این ابطه اندازۀ سررلول  30مترمربع د
نظر گرفته شد.
()5

S p  Fac * CellSize 1000000

د نهای حجم اناب بر اسررراس ابطۀ  6با د نظر
گرفتن مناطق مشررا ک کننده ( ،)Spا تفاع اناب ()Ho
برآ د گردید [.]56

داده های م یانگین برای هر ویتسرررل اسررر  .بهمنظو
سررادهسررازی ش  SCS-CNبه دس ر آ د دادههای
میانگین ،مقادیر شما ۀ منحنی به شما ۀ منحنی معرف با
ا ستفاده از میانگین زنی ن سا به ناحیۀ م شا ک کننده
د ور فیل تخلیه (هر ویتسرررل د محی ArcGIS 10.4
معرف یک ور فیل تخلیه ا س ) ،مجدداً تادیل شد [.]56
بنابراین نقشۀ  CNrepاز تقسیم نقشۀ تجمع جریا ()Fac

()7

که خود با اسرررت فاده از مدل قومی ا ت فاع ( )DEMکه
دا ای ز  CN-Gridبوده بر تجمع جریا بد ز به
دس خواهد آمد ( ابطۀ .)1

4.2CN II
10  0.058CN II

()8

23CN II
10  0.13CN II

()6

هزم به ذکر ا س جه محا ساۀ نق شۀ شما ۀ منحنی
د هر یک از طوب های ویشرررین  Ⅲ Ⅰبه ترتیب از
اب  8 7استفاده شد [.]33

هزم به ذکر اس
1

)- Antecedent Moisture Condition (AMC

Op  H o * S p *1000

شرای

CN I 

CN III 

طوب ویشین خاک1شرای
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خاک از ل حاظ میزا طو ب آ  5ز وی از شرررر ع
با ندگی اسر [ .]11شررای طوب ویشرین متوسر II
یعنی نه خاک زیاد خشرررک نه مرطوب باشرررد ،که د
مطالعات طوب وی شین متو س د نظر گرفته شده بر
اسرراس آ طوب های ویشررین خشررک مرطوب تعیین
میشود [.]39 ،33
وت از تعیین تفا ت د حجم ا تفاع اناب شرررای
فعلی سنا یو تخریب کامل وو ش گیاهی برای هر یک
از با شهای  100 25 ،2سرررال د هر یک از حال های
طوب ویشررین خاک ،ا زش اقتصررادی آ با اسررتفاده از
ش هزینۀ جایگزین برآ د شرررد ( ابطۀ  .]31[ )9این
ش بر این اصرررل اسرررتوا اسررر که ا زش خد مات
اکو سی ستمی برابر با هزینۀ جایگزین خدمات با سازهها
فعالی های انسا ساخ اس [.]16
()9

E r  O p C r

د این اب طه با تو جه به حجم مف ید سرررد مخزنی
شررریریند ه ا زش حال هزی نه های ا حداث آ  ،هزی نۀ
ذخیرۀ هر مترمت عب آب برآ د ( )Crبا د نظر گرفتن
ت ییر د حجم اناب سررطحی د نتیجه تخریب ووشرر
گ یاهی مراتع ( )Opا زش این کا کرد تعیین میشرررود.
ا زش
همچنین با استفاده از اب  9 1نقشۀ وراکن
اقتصادی کا کرد کنترل تنظیم اناب مراتع تهیه شد.
د مرحلۀ بعد تحقیق نیز عال ه بر شرای فعلی مراتع
سررنا یو فرضرری تخریب کامل ووشرر گیاهی  3سررنا یو:
 -1اگر ووشرر گیاهی تمام سررطر مراتع بهاودیافته به
وو ش  25تا  50د صد بر سد -2 ،ت ییر سطر مراتع به
جنگل وراکنده شرای ضعیف (وو ش  5 -25د صد)
 -3ت ییر کا بری مراتع به کشررر دیم ،ت ییر د میزا
اناب با شررررای فعلی مراتع ( ابطۀ  )1مو دبر سررری قرا
 - 1تصا یر سطر ا ل ماهوا ه لندس دا ای برخی وی وردازشهای ا لیه
نظیر وی وردازش هندسی تصا یر توس نقاط کنترل زمینی اس که امتا
تمرکز کا بر بر وردازش تفسیر تصا یر ا میدهد.

گرف تفا ت د مقادیر بهدسررر آمده کمی به شرررتل
هزینههای تحمیلی منافع اجتماعی حاصل بر سی گردید.

 .3.2دادههای ورودی و برنامهها
د این مطررالعرره از اطالعررات میرردانی دادههررای
سررازما های مختلف نیز تحلیل دادهها اسررتفاده شررد.
جه تهیۀ نقشررۀ کا بری ووشرر منطقۀ مو د مطالعه
(شررتل  )1از ش طاقهبندی هیارید [ ]2با اسررتفاده از
تصا یر سنجندۀ  OLIماهوا ۀ لندس متعلق به ا دیاهش
 1396به شما ۀ دیف  34گذ  ،161وت از تصحیرهای
هزم ادیو متریک [ ]1اتم سفری [ ]22ا ستفاده شد .به
دلیل استفاده از دادههای سطر ا ل ()Level 1T/1Gt/1G
ماهوا ۀ لندس ر  ]3[1هیچگونه تصررحیر هندسرری بر ی
تصا یر انجام نشد [ .]4همچنین د تیپ کا بری ووش
مرتع جه طاقهبندی مراتع بر اسرراس د صررد ووشرر
گیاهی ،ابتدا نقشۀ د صد تاج ووش گیاهی با استفاده از
ش ناوا امتریک الگو یتم  ]52 ,47[ kNNبا اسررتفاده از
بسرررتررۀ نرمافزا ی ]14[ yaImpute 2د محی نرمافزا
آما ی  Rتهیه [ ]53د سررره گر ه اصرررلی (شرررتل )1
طا قهب ندی شرررد .ج ه ان جام این کا نمو نهبردا ی از
خصرروصرریات ووش ر گیاهی شررامل د صررد تاج ووش ر
سرررنگریزه هش بر  ،د
گیاهی ،خاک لخ  ،سرررن
ا دیاه ش ماه سال  1396با ا ستفاده از ش ت صادفی-
سریسرتماتیک انجام شرد ،بدینصرو ت که ابتدا  52نقطۀ
ت صادفی د سطر منطقۀ مو دمطالعه د نظر گرفته شد
(شررتل  ،)1سررات د طول چها ترانسررت  60متری،
بهصرررو ت شرررعاعی از مرکز نقطۀ تصرررادفی به فاصرررلۀ
بیسررر متری والتی قرا گرفته میانگین خصررروصررریات
ووشرر گیاهی  13والت اندازهگیری شررده به هر یک از
نقاط تصررادفی نسررا داده شررد ،بهطو کلی از  678والت
2

- Package

94

مرتع آبخیزدا ی ،مجله منابع طایعی ایرا  ،د ه  ،73شما ه  ،1بها 1399

اسرررتفاده شرررد .الگو یتم  kNNنیازمند ماتریت مرجع
بهعنوا دادۀ دی اسرررر که دا ای اطال عات داده
اندازهگیری زمینی تصررا یر ماهوا های اسرر  ،که د این
مطالعه از  6باند ماهوا ۀ لند س  )OLI( 8شامل باندهای
 ،7 2-3-4-5-6تا یخ  1می  2017به شررما ۀ دیف 34
گذ  161ا ستفاده شد [ .]52 ،61 ،62نق شۀ گر ههای

ووش ر طاقهبندی شررد .نقشررۀ د صررد ووش ر گیاهی بر
اساس معیا اقلیدسی د  k=9بر اساس کمترین بیشترین
مقادیر شررراخ های  RMSEضرررریب هماسرررتگی R2
تهیه شده ا س  .مراتع با وو ش 0-25د صد با م ساح
 8280/5هتتا ( 55/21د صد) بیشترین بستر دخانه
مسیل با مساح  42/03هتتا ( 0/7د صد) کمترین سهم

هید لوژیک خاک از دادههای مطالعۀ انجامشررده توسرر
ادا ۀ کل منابع طایعی خراسا شمالی استفاده شد [.]17
نقشررررۀ تجمع جریررا بررا اسرررتفرراده از مرردل قومی
ا تفاع SRTM1اک ستن شن  HEC-GeoHMS 10.1تهیه
شد .همچنین تخمین حداکثر ا تفاع با ندگی  24ساعته
د هریک از د ههای بازگشررر  100 25 ،2سرررال با
اسرررتفاده از آما حداکثر با ش زانه مربوط به ایسرررتگاه

از کا بری ووش منطقه ا دا ا هستند (جد ل  .)1وتازآ
جه تهیۀ نقشرۀ شرما ۀ منحنی نقشرۀ کا بری ووشر
گر ه های ه ید لوژیتی خاک که به ترت یب گر ه های
هید لوژیک  D C ،Bبا م ساح های  10734/85هتتا ،
 104/0 3855/72هتتا دا ای بیشترین سهم (به ترتیب
71/58د صررد 25/71 ،د صررد  0/7د صررد) از گر ههای
خاک بودند تلفیق نقشۀ احدهای همگن کا بری ووش

با ا سنجی قلعه بربر (" 47°37' 28عرض شمالی "36
' )27°57د فاصلۀ زمانی  1365تا  ]17[ 1395د محی
نرمافزا  Smadaم قایسررررۀ بهترین توزیع های آ ما ی
مختلف نظیر لو نرمال ،گامال ،ویرسررو د جه سرروم ،
لو ویرسو د جۀ سوم انجام شد [.]56 ،

هید لوژیک خاک به دسررر آمد .د احدهای همگن
خاک نیز احد همگن مرتع با ووشررر
کا بری ووشررر
25-0د صد گر ه هید لوژیک خاک  Bبا مساح 6559
هتتا ( 43/4د صد) بی شترین بخ از احدهای همگن ا
شامل می شود (جد ل  .)2وت از آ نق شۀ شما ۀ منحنی
برای هر یررک از احرردهررای همگن هم چنین هیررۀ
ستری  CNrepتهیه شد ( شتل  )2که متو س مقدا آ

 .3نتایج
بهمنظو بر سی نق ووش گیاهی مراتع د تنظیم
ذخیرۀ آب وت از آ تعیین ا زش اقتصررادی این کا کرد
مهم مراتع بر سی سنا یوهای ت یر شرای مراتع اغرات
اناب سطحی ،ابتدا نقشۀ کا بری
یا افزای
آ بر کاه
ووشرر منطقۀ مو دمطالعه که مشررتمل بر  9نوع کا بری
اس تهیه شد ،با بر سی نقاط کنترل زمینی مقادیر ضرایب
صح کلی  91/3د صد ضریب کاوا  89/9د صد برای
این نق شه به د س آمد .جه طاقهبندی مراتع بر ا ساس
وو ش گیاهی به  3کالس  0-25د صد 25-50 ،د صد
نیز بیشررتر از  50د صررد ،نقشررۀ د صررد ووش ر گیاهی با
استفاده از الگو یتم نا وا امتریک  kNNدادههای حاصل از
برداشررر میدانی (شرررتل  )1تهیه مراتع به سررره کالس
1

- Shuffle Radar Topography Mission

بیا کنندۀ متوس ر زنی شررما ۀ منحنی برای کل حوضرره
اس  .این مقدا برابر با  74/12برای شرای متوس طوب
ویشررین خاک اسرر  ،نیز  86/62 55/34به ترتیب برای
هر یک از طوب های ویشین  III Iبه دس آمد .شتل 2
نق شۀ  CNrepبرای شرای فعلی مراتع سنا یوهای ت ییر
مرتع ن شا میدهد .همچنین متوس زنی شما ۀ منحنی
برای هریک از سرررنا یوهای تخریب کامل ووشررر گیاهی
 ،78/04سرررنا یو تادیل مراتع به کشرررا زی دیم ،83/35
مراتع با وو ش  25-50د صد  69/78نیز سنا یو تادیل
مراتع به جنگل با ووشرر وراکنده  70/66تعیین شررد .د
ادا مه وت از تجز یه تحل یل آ ما حداکثر با ش زا نه با
اسرررتفاده از ش وی بینی یاول ش لو نرمال سررره
مت یره با تو جه به حدا قل انحراف مع یا  ،با ش های 24
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کا کرد تنظیم آب د اکوسیستمهای مرتعی...

ساعته د هر یک از د ههای بازگ ش  100 25 ،2سال
وی بینی شد .با اعمال مقادیر د ابطۀ  6 2مقدا ا تفاع
حجم اناب برای شرررای فعلی مراتع دیگر سررنا یوها

تعیین شررد .د نتیجه با اسررتفاده از ابطۀ  1نق ووشرر
گیرراهی مراتع د تنظیم ذخیرۀ آب برآ د ا زش
اقتصرررادی آ از ش هزینۀ جایگزین اسرررتفاده شرررد.

جدول  .1شمارۀ منحنی مربوط به کاربری پوشش منطقۀ موردمطالعه
شرای
هید لوژیتی

B

C

D

DF

ا اضی کشا زی دیم -محصوهت دیفی با دیفهای مستقیم

1088/52

ضعیف

81

88

91

IF

ا اضی کشا زی آبی -محصوهت دیفی با دیفهای مستقیم

382/09

خوب

78

85

89

105/74

ضعیف

79

86

89

Range 0-25

چراگاهها ،علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چرا

8280/5

ضعیف

77

85

88

کد کا بری ووش

Outcrop

شرح کا بری ووش

ا اضی مرتعی با ووش

گیاهی کمتر از  5د صد بیر زدگیهای سنگی

مساح
(هتتا )

شما ۀ منحنی

Range 25-50

چراگاهها ،علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چرا

3552/84

متوس

72

81

86

< Range 50

چراگاهها ،علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چرا

1208/3

متوس

69

79

84

Lake

د یاچۀ سد شیرین د ه

300/74

-

100

100

100

Watercourse

بستر دخانه مسیلها

42/03

-

95

-

-

ساختما های ستایی -جادهها زمینهای اطراف آ

32/29

-

74

82

86

Residential

جدول  .2گروههای همگن کاربری پوشش و گروههای هیدرولوژیک خاک و مساحت هریک (هکتار) در منطقۀ موردمطالعه.
کد کا بری
ووش

گر ههای هید لوژیک خاک

شرح کا بری ووش

B

C

D

DF

ا اضی کشا زی دیم -محصوهت دیفی با دیفهای مستقیم

429

659

4

IF

ا اضی کشا زی آبی -محصوهت دیفی با دیفهای مستقیم

82

301

3

7

5

94

Range 0-25

چراگاهها ،علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چرا

6559

1721

50

Range 25-50

چراگاهها ،علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چرا

2809/8

743

2

< Range 50

چراگاهها ،علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چرا

818/7

389/6

-

Lake

د یاچۀ سد شیرین د ه

-

-

-

Watercourse

بستر دخانه مسیلها

12

27

3

ساختما های ستایی -جادهها زمینهای اطراف آ

18

14

-

Outcrop

Residential

ا اضی مرتعی با ووش

گیاهی کمتر از  5د صد بیر زدگیهای سنگی

این م قدا ت ح شررررای طو ب ویشرررین خاک د ۀ
بازگش  25سال که بهطو معمول د محاساات مربوط به
ور ژهها عملیات آبخیزدا ی مدنظر قرا میگیرد ،بهعنوا
نق ووشررر گ یاهی د تنظیم ذخیرۀ آب ما نای
محاسرراات بعدی د نظر گرفته شررد (جد ل  )3که برابر با
 6/84×106مترمت عب د سرررال اسررر  .همچنین ج ه
ا زش گذا ی کا کرد با اسرررتفاده از ش هزینۀ جایگزین
هزینه حال احداث سد مخزنی شیرین د ه با د نظر گرفتن

نرخ تنزیلهای مختلف از شررر ع سررال بهرهبردا ی از سررد
( )1384تا سال  1396که بهطو متوس  17/7بود مدنظر
قرا گرف  .به عاا تی ا زش ذخیرۀ هر مترمتعب آب با د
نظر گرفتن نرخهای تنزیل مذکو  18093یال برآ د شد.
هزم به ذکر ا س حجم مفید سد شیرین د ه  91میلیو
مترمتعب هزینۀ ساخ آ د سال  1384برابر با 240
میلیا د یال بوده اسرر  .د نتیجه ا زش اقتصررادی کا کرد
تنظیم ذخیرۀ آب توسررر ووشررر گیاهی مراتع منطقه
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برابر با  123×109یال د سرررال یا بهعاا تدیگر برابر
 9/43×106یال د هتتا د سررال خواهد بود ،که میتوا
از آ بهعنوا ا زش اقتصرررادی ووشررر گیاهی مراتع یا
هزینۀ اجتماعی تخریب ووشررر گیاهی مراتع نام برد .د
خ صوص سایر سنا یوهای د نظر گرفته شده نیز تفا ت د
ت ییرات اناب تح شررررای فعلی مراتع سرررنا یوهای

خواهند داشرر  ،بهطو یکه با تادیل مراتع به ا اضرری دیم
از
م یزا انرراب  4/179×106م تر م تعررب ا فزا ی
 6/95×106مترمت عب به  11/12×106مترمت عب افزای
خوا هد یا ف ( جد ل  ،)3که به مع نای تحم یل هزی نه
 82×109یال د سررال( 6/3×106یال د هتتا د سررال)
بهمنظو احداث سررازههای انسررانی جایگزین کنترلکنندۀ

محتمل ت ییر مراتع همچنا که د شرررتل ( )2نشرررا
داده شده ا س با ت ییر شرای مراتع د جه بهاود مراتع
یا تخریب آ میزا اناب سرررطحی به مقدا قابلتوجهی
ت ییر خواهد کرد .نتایج بهدسر آمده نشرا میدهد که د
میا سنا یوهای د نظر گرفته شده سنا یوی تادیل مراتع
به ا اضرری دیم دا ای بیشررترین تأغیرات منفی سررنا یوی
تادیل مراتع به مراتع با ووشررر  25-50د صرررد دا ای

اناب خواهد بود .همچنین د سرررنا یوی تادیل مراتع به
ا اضرری با ووشرر  25-50د صررد میزا اناب 149/95
مترمتعب د هتتا ( 1/95×106مترمتعب د سال) کاه
از مقردا ا ناب تحر شررررای فعلی به 4/99×106
مترمتعب د سال خواهد سید ،که به معنای منافعی برابر
با  35/4×109یال د سرررال ( 2/7×106یال د هتتا د
سال) تنها با د نظر گرفتن این کا کرد برای جامعه خواهد

بیشرررترین تأغیرات مثا د تنظیم ذخیرۀ اناب تح
شرای طوب وی شین متو س د ۀ بازگ ش  25سال

بود (جد ل .)3

جدول  .3مقدار حجم رواناب در شرایط و سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی ،هزینههای تحمیلی و منافع حاصل از تغییر کاربری
و نیز ارزش اقتصادی کارکرد پوشش گیاهی مراتع در شرایط کنونی کاربری پوشش منطقۀ موردمطالعه.

سنا یو

سود زیا
اقتصادی د نتیجه
ت ییر کا بری
(میلیو یال د
هتتا د سال)

ت ییر د
حجم اناب
– طوب
ویشین II
(مترمتعب د
هتتا )

سود زیا
اقتصادی
د نتیجه ت ییر
کا بری
(میلیو یال د
هتتا د سال)

ت ییر د حجم
اناب – طوب
ویشین III
(مترمتعب د
هتتا )

سود زیا
اقتصادی
د نتیجه ت ییر
کا بری
(میلیو یال د
هتتا د سال)

 2سال

3196970/14

28/369

**0/513

192/034

**-3/47

209/117

**-3/783

 25سال

13794451/5

431/261

**-7/802

524/781

**-9/494

404/146

**-7/312

 100سال

204469112/1

636/557

**-11/517

674/207

**-12/198

469/782

**-8/499

 2سال

401364/2

-5/785

*0/104

-22/325

*0/403

-79/807

*1/443

 25سال

4993712/7

-54/778

 100سال

9315743/1

-118/219

 2سال

2153193/2

6/507

 25سال

11129743/9

699/697

د ۀ
بازگش

مقدا حجم
اناب
(مترمتعب)-
طوب ویشین
II

مرتع تخریبشده
 -خاک لخ

مرتع با ووش
 25-50د صد

تادیل مراتع به
کش دیم
تادیل مراتع به
جنگل با ووش
وراکنده

ت ییر د حجم
اناب –
طوب ویشین I
(مترمتعب د
هتتا )

*

0/991

-150/035

*2/138

-179/3

**
**

-0/117

112/003

2/714

-152/713

*

*

*3/244

-151/637

**2/743

**

-2/026

142/596

-12/659

320/459

**

-5/798

267/495

**-6/699

442/045

**-7/997

101/427

 100سال

17419129/4

370/306

 2سال

543695/5

-0/9601

*

0/017

 25سال

5416719/6

-45/861

*

 100سال

9569712/3

-99/112

-11/411

*

0/206

-62/168

0/829

-116/066

*

2/099

-122/564

*1/793

-159/827

*2/819

-120/95

2/763

**

-2/579

**

-4/857

**-6/835
*

1/121

*

2/217

*2/188

اناب با توجه به سنا یوهای محتمل اس  ،د بخ
 د بخ ت ییرات د حجم اناب عالم منفی به معنای کاه میزا اناب مثا به معنای افزایسود زیا اقتصادی منتج از ت ییر کا بری نیز عالم * به معنای داشتن منافع اجتماعی هر هتتا از ت ییر کا بری محتمل د مراتع د خصوص کا کرد حفآ
تنظیم آب ** به معنای هزینه های اجتماعی هر هتتا از ت ییر کا بری محتمل د مراتع د خصوص کا کرد حفآ تنظیم آب د منطقه مو دمطالعه اس .
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شکل  .2به ترتیب نقشههای (الف) نقشۀ ( ،CN Repب) نقشۀ ارتفاع رواناب به میلیمتر ( )HOو (ج) نقشۀ حجم رواناب به میلیمتر ( )OP
در هر یک از سناریوهای؛ ( )1شرایط فعلی مراتع منطقه )2( ،تخریب کامل پوشش گیاهی مراتع )3( ،تبدیل مراتع به دیم،
( )4بهبود پوشش گیاهی مراتع به  25تا  50درصد پوشش و ( )5تبدیل مراتع به جنگل پراکنده.
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شکل  .3مقدار و پراکنش کارکرد کنترل و تنظیم رواناب اکوسیستم مرتعی و ارزش اقتصادی آن

همچنین بر سی نق شۀ وراکن

ا ائۀ خدمات ا زش

 ،]56میتوا ند برآ د خوبی از وراکن

ا ناب م ناطق

اقتصررادی (شررتل  )3نیز نشررا میدهد که بی از 50
د صد از منطقۀ مو د مطالعه کنترلکنندۀ اناب به مقدا
کمتر از  10مترمتعب د هتتا به ا زش  1میلیو یال
نزدیک به  8د صررد از مراتع
د هتتا د سررال اسرر

حساس به خطرات هید لوژیتی با توجه به تعیین مناطق
با عمق باهی اناب سرررطحی داشرررته باشرررد ،د نتیجه
میتوا ند د تعیین م ناطق با یسرررک باهی سررر یل د
برنامه یزیهای سرزمین مو د استفاده قرا گیرد .متوس

کنترلکننده  100 -1000مترمت عب د هتتا د سرررال
اناب سطحی به ا زش  5-10میلیو یالی اس .

مقدا شرررما ۀ منحنی برای این حوزه  74/12اسررر که
ن شا دهندۀ وتان سیل باهی حو ضۀ ا نا ه د تولید اناب
اس  .افزای ا تفاع اناب منجر به تخریب خاک ،احتمال
قوع سیل از بین فتن آب قابلد ستر سی برای وو ش
گیاهی میشود [ .]33همچنین مقایسۀ سنا یوهای تادیل
اناب سطحی با
مراتع با شرای فعلی نشا دهندۀ کاه
بهاود شرای وو ش گیاهی بالعتت ا س که با نتایج
بسرریا ی از مطالعات [ ]59 ،60 ، ،10مطابق دا د .نتایج
بهدس ر آمده نشررا داد که نق ووش ر گیاهی د ا ائۀ
کا کرد تنظیم کنترل اناب که با مقای سۀ شرای فعلی
سنا یو حذف کامل ووش گیاهی به دس آمد ،برابر با
 6/84×106مترمت عب د سررررال ( 524/8مترمت عب د
هتتا د سال) ا س  .بهطو یکه با حذف وو ش گیاهی
مراتع میزا اناب  2/06برابر افزای خواهد یاف  .عال ه
بر این با بهاود وو ش مراتع به  25-50د صد سنا یو

 .4بحث و نتیجهگیری
د این مطالعه د ابتدا میزا اناب با اسرررتفاده از
ش  SCS-CNبرآ د شررد با مقایسررۀ آ با شرررای
تخریب کامل ووشرر گیاهی نق ووشرر گیاهی مراتع
د ا ا ئۀ کا کرد تنظیم کنترل ا ناب تعیین ا زش
اقتصرررادی آ تعیین شرررود .همچنین با د نظر گرفتن
سنا یوهای احتمالی ت ییر مراتع منطقۀ مو دمطالعه نق
یرا افزای ا ائرۀ این
ت ییر کرا بری مراتع د کراه
کا کرد د نتی جه هزی نه م نافع اجت ماعی آ تعیین
شد .نتایج بهد س آمده ن شا داد که ش  SCS-CNکه
مطالعات مختلفی به کا ایی آ ا شا هکردهاند [،55 ، ,، ، ,،
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جنگل وراکنده به ترتیب میزا اناب  149/5مترمتعب
 116/5مترمتعب د هتتا د سال کاه خواهد یاف .
نتایج [ ]34نیز نشرررا میدهد که تادیل کل منطقه به
جن گل وراک نده میزا ا ناب بی از  100مترمت عب د
هتتا د سررال کاه خواهد یاف  .بهطو یکه با افزای
 1د صد ووش جنگلی میزا اناب سطحی 0/29×106

ن شا میدهد که ا زش هر هتتا از ا ا ضی جنگلی حوزۀ
آبخیزی د اسرررتا چها محال بختیا ی  43ده آمریتا
برآ د شده اس [ .]35د مطالعهای دیگر د شمال ایرا
ا زش هر هتتا از ا اضی جنگلی د قیاس با مراتع تخریب
یافته  464هزا یال بیا شده اس [ .]37همچنین ا زش
اقتصادی حفآ آب توس جنگلها د کشو چین ا زشی

مترمتعب د سرررال کاه مییابد .عال ه بر تأغیر کاه
ووش گیاهی د تولید اناب که ممتن اس تح تأغیر
چرای بی از حد ،بو ته کنی ،ت اد یل مراتع به ا اضررری
ک شا زی ،جاده سازیها بردا ش از معاد با شد ،ت ییر
د خ صو صیات هید لیتی خاک کاه نفوذوذیری آ
ا ناب تأغیر ز یادی خوا هد داشرررر [،]63
د افزای
بهعنوا مثال چرای بی ازحد دام باعث کاه چشررمگیر

بالغبر  22/6میلیا د یوا بوده ا س [ .]31هزم ذکر ا س
کرره کررا کرد تنظیم کنترل انرراب تنهررا بخشررری از
کا کردهای اکوسررریسرررتمهای مرتعی منطقه ا تشرررتیل
میدهد د نظر گرفتن دیگر کا کردها ساب خواهد شد
اهم ی اقتصررررادی مراتع از جن اۀ تنظیم
که نق
فرآیندهای حیاتی سررریسرررتم های وشرررتیاا حیات
بی ازوی مشررخ شررود [ ،]39با توجه به کمیابتر

نفوذوذیری خاک خواهد شرررد [ .]59بهعنوا نتیجهگیری
کلی میتوا گف ر ابطررۀ منفی بین تولیررد انرراب
سوب با میزا د صد وو ش گیاهی جود
فر سای
دا د [ ،]59د نتیجه ت ییر شرای ووش گیاهی ت ییر د
ا ائۀ کا کرد تنظیم کنترل اناب ا باعث خواهد شد.
برآ د ا زش اقت صادی این کا کرد با ا ستفاده از ش
هزینۀ جایگزین نشا داد که نق ووش گیاهی مراتع با

شد اکو سی ستمها خدمات اکو سی ستمی ا زش برآ د
شده د زما حا ضر میتواند بهمراتب بی شتر شود [.]12
بر سررری ت ییر د میزا اناب سرررطحی د نتیجۀ ت ییر
شرررای مراتع هزینه منافع اجتماعی قابلتوجهی خواهد
داش  .بیشترین مقدا هزینه منفع اجتماعی به ترتیب
برای تادیل مراتع به ک شا زی دیم برابر با  82×109یال
د سال بهاود شرای مراتع به مراتع با د صد وو ش

د نظر گرفتن هزینۀ سرراخ هر مترمتعب سررد شرریرین
د ه د منط قۀ مو دم طال عه ،برابر  9/43×106یال د
هتتا د سرررال اسررر (معادل  225ده 1د هتتا د
سال) ،که ن شا دهندۀ ا زش اقت صادی باهی مراتع ا س .

 50-25د صررد برابر با  35/4×109یال د سررال اسرر .
نتایج مطالعات نشا میدهد که بیشترین منافع اجتماعی
حا صل از کنترل اناب با جنگل متراکم به د س خواهد
آ مد [ .]34د م طال عات ا زش گذا ی تن ها به برآ د های

د مطالعهای مشابه د منطقۀ طالقا کل ا زش اقتصادی
مراتع د کا کرد تنظیم کنترل اناب  24936/7میلیو
یال برآ د گردید [ .]39نزدیک به  3د صد از کل ا زش
اقت صادی خدمات اکو سی ستمی برآ د شده د سرتا سر
دنیا (بی از  33تریلیو ده د سال ) مربوط به ا ا ضی
مرتعی اسررر [ .]12همچنین مطالعۀ ا زش اقتصرررادی
کا کرد تنظیم کنترل اناب د اکو سی ستمهای جنگلی

میانگین برای کل حوضررره اسرررتناد میشرررود د حالیکه
بخ های مختلف یک اکوسیستم به دلیل شرای متفا ت
ووشررر گیاهی به لحاظ نوع گونهها د صرررد ووشررر
گیاهی ،توووگرافی خاک نق های متفا تی د تنظیم
کنترل اناب د نتیجه ا زش اقت صادی متفا ت ه ستند
که بایسرررتی د برنامه یزیها به آ توجه کرد [ .]37طی
سررالهای اخیر یتردهای زیادی از تهیۀ نقشررۀ وراکن

 - 1نرخ ده برابر با قیم ا ز د لتی  42000یال ،اعالم شده توس بانک
مرکزی د نظر گرفته شده اس .
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خدمات اکوسررریسرررتمی د مقیاسهای مختلف توسررر
محققین زیادی توسررعهیافته انجامشررده اسرر [،24 ،9
 .]50د نتیجه اسرررتفاده از شهایی که امتا متا یابی
کرد مقادیر خدمات اکوسررریسرررتمها ا فراهم میآ ند
ب سیا اهگ شا خواهند بود .د مجموع نتایج تحقیق حا ضر
گویای ا زش زیاد کا کرد اکوسیستمهای مرتعی د تنظیم

کا آمد برای کاه اغرات جانای منفی د سرتا سر جها
مو داسرررتفاده قرا گرفته اسررر [ .]25 ،64 ،41 ،5طی
سرررال های  2003 -2011د ل چین ،با هزی نۀ 2/51
میلیا د ده  ،بی از  26میلیو هتتا از مراتع این کشو
ا بهطو کامل قرق  28/46میلیو هتتا ا نیز بهصو ت
چرای اسرررتراحتی تح مدیری قرا داده اسررر [.]32

آب اس ر که د حال حاضررر د محاسرراات هزینه -فایدۀ
ور ژه ها بر نا مه های توسررر عهای ا ز یابی خسرررا ات
زیسررر محیطی ناشررری از اجرای این بر نا مه ها حتی
م طالعات جامع حوضرررۀ آبخیز نادیده گرفته میشرررود.
افزای هر چه بی شتر وو ش گیاهی به شهای مختلف
باعث ا ائۀ خدم تنظیم کنترل اناب ا افزای خواهد
داد د نتی جۀ آ م نافع اجت ماعی بیشرررتری ا د وی

دامدا ا مشررا ک کننده د این طرح بر اسرراس شرررای
اکولوژیتی مراتع باید اقدام به کاه ت عداد دام خود به
سطر وایدا مو دنظر نمایند د مراتع تخریبشده قرق
کامل مراتع انجام می شود ،د مقابل د ل خ سا ت آ ها
ا جارا مین ماید [ .]44لز م اجرای چنین یتردهایی
ا زشگذا ی اقتصررادی خدمات اکوسرریسررتمهای مختلف
اسررر  ،د نتیجۀ مطالعاتی نظیر مطالعۀ حاضرررر بهعنوا

خوا هد داشرررر  .ن گاهی تکب عدی به مراتع که تن ها
د نتیجۀ آ
تأمینکنندۀ علوفۀ مو داسررتفاده دام اسرر
اشت ال دامدا ا ستایی عشایری ا د وی دا د ساب
کماهمی جلوه سررراختن این اکوسررریسرررتم مهم عدم
ا دکرد ا زش اقعی آ د سیستمهای حسابدا ی ملی
تولید ناخال ملی خواهد شرررد چهبسرررا این نادیده
گرفتن ،مشتالت زیس محیطی زیادی ا به همراه خواهد

اسررراس اجرای طرح های اینچنینی نیز افزای آگاهی
متخصررصررا تصررمیمگیرا بخ های مختلف ادا ی د
ا تااط با عرصههای طایعی محی زیس کشو میتواند
کمک زیادی نماید ،هزم به ذکر اسررر که هموا ه لز م
مطالعات بیشتر د خصوص شهای کمی سازی خدمات
متنوع اکوسررریسرررتم ،ا زش گذا ی ها دسرررت یابی به
بهینهترینها جود دا د.

داشر که بر سرری اقتصررادی آ ها مقر بهصرررفه ناود
سیستم دامدا ی سنتی استفاده از ووش گیاهی مراتع
ا آشررتا خواهد سرراخ [ .]40میتوا از جا ی شررد
سیل د  1998د حوزۀ یان ت سه ک شو چین بهعنوا

 .5سپاسگزاری

مثالی یادکرد که د نتیجۀ آ  30میلیا د ده خسرررا ت
ا د شد که این مقدا معادل ا زش مح صول ساهنۀ برنج
این کشرررو بود .وتازآ د ل قطع د خ د حوزۀ
دخانۀ یان تسررره ا ممنوع اعالم کرد .دلیل این کا
ا زش بیشررتر خدمات جنگل د زمینۀمها سرریل د برابر
الوا د ختا جنگلی بیا شررد [ .]48طی سررالهای اخیر
اسرررتفاده از مشررروقهای اقتصرررادی تح عنوا یترد
ورداخ باب خدمات اکوسررریسرررتمی1بهعنوا گزینهای

1

- Payment for ecosystem services scheme

بدین سیله از ادا ۀ کل منابع طایعی خرا سا شمالی
به دل یل قرا داد اطال عات مو دن یاز برای ان جام این
تحقیق تشرررتر میشرررود .همچنین از دا ا محترمی که
زحم دا ی مقاله ا بر عهده داشرررته با نظرات خود
موجب بهاود این مقاله شدند صمیمانه ت شتر قد دانی
میگردد.
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