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 چکیده 

اب زیستی مراتع به حس کارکردهای محیط ینترمهمداری خاک و جلوگیری از رخداد و تشدید فرسایش از حفظ و نگه

. هاستآن ارزش یینتع برای فاقد بازاری اکوسیستم، این خدمات دیگر از بسیاری همانند نیز خاک حفاظت کارکرد .آیدمی

موده توجه خاصی به این مقوله ن ،ادیریزان توسعه اقتصبرنامه شاورزی وهای اخیر اقتصاددانان محیط زیست، کدر سال بنابراین

ژوهشگران و متخصصین به پبا توجه به نظریات  در این مطالعه است. شده ابداع ارزش این برآورد به منظور مختلفی هایو روش

گذاری اقتصادی ارزش .ودشپرداخته میمراتع خاک  کارکرد حفاظت اقتصادی گذاریارزشهای صورت مروری به بررسی روش

ریانات آب و تنظیم ج ت خاک و ایجاد رسوب، کنترل کیفیتهای مرتعی )حفاظکارکردهای بازاری و غیربازاری اکوسیستم

 ماید.نهای مرتعداری کمک شایانی ریزی و اجرای بهتر طرحگذاران، در برنامهتواند به مدیران و سیاستسیالبی( می

 ی اقتصادی، پوشش گیاهی، فرسایش خاک، حوضه آبخیز.گذارارزش های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 ها تشکیلسنگ تخریب از شود. خاکمی فراموش آن کارکردهای معموالً و است محیطی زیست منابع اصلی سرمایه خاک

 نیز هاانسان. شودز میحاصلخی خاک، در معدنی مواد انتشار و جانوران و آلی گیاهان مواد پیوستگی هم به با ،مرور به و شودمی

 یکی خاک .ستنده متکی خاک اکوسیستمی به خدمات و ضروری مادی کاالهای برای به زمین، متکی هایارگانیسم تمامی مانند

سال  چند عرض در ولی ؛کشدمی طول سال هزار تا صدها صدها از آن ایجاد زیرا ؛کشورهاست هایمهم دارایی هایمؤلفه از

 از طریق تولید توانایی کاهش ؛رسدمی نظر به بنابراین .عکسالب اند وگرفته قدرت زمین از هاتمدن .کرد تخریب را آن توانمی

 کننده تعیین مهم و واملع از یکی تولید میزان امروزه .باشد آورده فراهم رشد را به رو جوامع نابودی موجبات نامناسب، مدیریت

 شمار به هاآن یندهآتوسعه  دورنمای کننده تعیین عوامل از یکی فقیر کشورهایمورد  در ویژه به و کشورها اقتصادی وضعیت

 (. 1390 ی،عطای و امیرنژاد) آیدمی
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قدرت  در دهعم محوری عنوان به و بوده مؤثر کشور یک قدرت ملی بر طبیعی منابع زمره در خاک اقتصادی، دیدگاه از

 در سطح کل اهشک مترمیلی یک برابر ،کشور عرصه از هکتار میلیون 126 در خاک فرسایش متوسط. شودمی ارزیابی ،اقتصادی

 اقتصادی، هایتنش .شودمی شامل را ریال میلیارد صدها از بیش ارزش اقتصادی و بوده توجه قابل بسیار رقم این .است سال

 باشدمی مرتبط وعموض این زیادی به حد تا نیز عشایر و روستاییان هایمهاجرت از های حاصلتنش ویژه به، سیاسی و اجتماعی

 آن دنبال به و ایران در جمعیت روزافزون دیگر، رشد طرف از ؛(1378، کشاورزی اقتصاد و ریزیهای برنامهپژوهش مؤسسه)

تخریب  عمده دالیل از نای و واداشته فرسایش به دار حساس شیب اراضی از استفاده به را برداران بهره غذایی، بیشتر مواد مصرف

 این موهبت تصادیاق ارزش از آگاهی عدم خاک، فرسایش تشدید فرایند علل ینترمهم از یکی .رودمی شماره ب طبیعی منابع

 رایگان نهاده عنوان به خاک از استفاده و منفعت  -هزینه هایتحلیل در فرسایش خاک هزینه نکردن منظور البته .است اکوسیستمی

 .آورد شماره ب خاک فزاینده تخریب عوامل ینترمهم از توانمی را تولید فرایند در

های چندگانه مراتع، در میان کارکردروند. ترین منابع ایران به شمار میهای طبیعی، مراتع از جمله با اهمیتاز بین اکوسیستم

 طرح اساس بر .استگیاهی خیلی مهم  توسط پوشش فرسایش از جلوگیری و خاک حفاظت مراتع، ایغیرعلوفه کارکردهای

 تولید ارزش برابر 3/2 یباًتقرو رواناب،  خاک فرسایش کنترل ریالی ارزش ،طبیعی شورای منابع 1380مصوبه  مرتع و دام تعادل

دارد. می بیان مرتعی هایتماکوسیس اصلی کارکرد به عنوان علوفه تولید برابر در را کارکرد نوع این اهمیت مسئلهین . ااست علوفه

حدود م گیاهان بیرونی و فوقانی قسمت به فقط و رسوب فرسایش کاهش در مرتع گیاهی پوشش نقش ذکر است که شایان

 ،خاک زمین عماقا در نفوذ با گیاهان هایریشه زیرا ؛دارند نقشی حساس زمینه این در نیز گیاهان هایریشه بلکه شود،نمی

 مراتع .شوندجوی می هایریزش هنگام به هاآن شدن متالشی از مانع و کنندفراهم می خود به را هاخاکدانه چسبندگی موجبات

 خوردن برهم موجب گیاهی آن، پوشش و مراتع تخریب .دارند سدها مخازن پر شدناز  جلوگیری در مهمی بسیار نقش همچنین

 هاییبساماننا و مشکالت و گرددسدها می مخازن پر شدن نهایت در و رسوبات تشکیل و فرسایش خاک هیدرولوژیکی، تعادل

 و طراحی هزینه افزایش ،اییرهذخ سدهای عمر مفید کاهش شامل: ذکر قابل موارد ازجمله ؛دارد پی را در اجتنابی غیرقابل

رسوبات  شدن انباشته سدها، در حد از بیش معلق مواد وجود به علت مشروب آب تصفیه هزینه افزایش بزرگ، سدهای احداث

 بر یافته مواد فرسایش شافزای و دست پایین زهکشی و آبیاری یهانظامظرفیت  تقلیل الیروبی، هزینه افزایش و آبیاری شبکه در

 .است (1382 رحیمی،) هاآن روی

 همان )در درونی هایهزینه اول، نوع کند.می ایجاد هزینه نوع دو ،فرسایشاین  خاک، فرسایش اقتصادی ادبیات اساس بر

 است عوارضی دیگر بخش شود.حاصل می تولید هایهزینه افزایش و محصول کاهش عملکرد از که دارد وجود فرسایش( محل
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د درآم کاهش باعث خاک، فرسایش اثر بر که هایی استهزینه درونی، هایهزینه دارد. وجود خاک حوزه فرسایش از خارج که

 از ناشی رفته از دست درآمد خالص حال ارزش برآورد هدف ها،گیرینوع اندازه این در معموالً .شودمی عرصه آینده خالص

 و زیست محیط هایآلودگی از ناشی و خاک است فرسایش حوزه از خارج یا خارجی هایدوم، هزینه نوع است. متوالی فرسایش

 در حالی اند؛ برگرفته در آینده در را منابع تولید کاهش ها،این هزینه از بخشی باشد.می غیره و سدها مخازن شدن پر ها،رودخانه

 آبیاری هایشبکه و شدن سدها پر ها،سیالب افزایش هوا، و آب آلودگی فرسایش مانند خارجی اثرات به مربوط عمده طور به که

 و برون هایهزینه مجموع باشد.می مشکل هابرآورد آن ؛بودن ناملموس دلیل به و شده تحمیل به جامعه هاهزینه این باشد.می

 اقتصادی، نظر نقطه از .(,Telles et al 2011) دهدمی را تشکیل خاک فرسایش از ناشی اجتماعی هایهزینه ای،عرصهدرون 

 سمت را به منابع مصرف یعبازتوز ،خاک حفاظت بنابراین، شود.محسوب می آینده در مصرف برای انداز پس نوعی حفاظت خاک

 شناسیواژه نماید. اینبیان می حال زمان سمت به را منابع مصرف هاینرخ یعتوزباز ،خاک فرسایش که حالی در کرده بیان آینده

 ینترمهم از یکی. دهدمی نشان را خاک در حفاظت بیشتر گذاریسرمایه به مرتع بردارانبهره هایبا انگیزه ارتباط در تفکر اهمیت

 گیاهان تراکم و میزان نوع تاجی، پوشش سطحباشد. می خاک کاهش حاصلخیزی روی آن تأثیر خاک فرسایش مستقیم اثرات

 فرسایش، در اثر .(Gunatilake et al, 2000) نمایدمی ایفا خاک حفاظت در مهمی نقش است که پارامترهایی جمله از مرتعی

 نظر در باید .شودمی کاسته میزان تولید از نتیجه در و یابدمی کاهش خاک حاصلخیزی و رفته بین از گیاه نیاز مورد غذایی مواد

 را کاهش شده تولید محصول کیفیت بلکه ؛آوردمی پایین تولید را میزان تنها نه فرسایش اثر در خاک کاهش حاصلخیزی که داشت

 محسوب حاصلخیزی خاک فرآیند در مهم بسیار عناصر از و پتاسیم، فسفر نیتروژن، عنصر سه .(,Telles et al 2011) دهدمی

-بسزایی می یرتأثد علوفه که بر میزان تولیاست  متغیرهایی جمله از پتاسیم، و فسفر آلی، نیتروژن، مواد میزان واقع در .شودمی

 .(Hein, 2007) گذارند

 در تن 07/16 ورکش در خاک فرسایش ساالنه نرخ کشور، مراتع و سازمان جنگلها مسئوالن سوی از شده اعالم آمار به بنا

 ساالنه نرخ جهانی ارهایمعی اساس بر است که حالی در این ؛است سال در تن میلیارد 2 بر بالغ کشور هایعرصه کل در و هکتار

)جعفری و  است یجهان شاخص برابر 3 حدود ایران در خاک فرسایش میزان بنابراین، باشد. هکتار در تن 6 خاک باید فرسایش

زمینه  در استناد بلقا و علمی اطالعات خأل اما ؛دهدنشان می را خاک فرسایش اهمیت ذکرشده، مطالب رچنده (.1388همکاران، 

 .است مشهود کامالً منابع طبیعی بخش در یژهبه و خاک حفاظت و فرسایش اقتصاد
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 هاروشمواد و 

ی رهای مهم کشوبرخی سازمانو براساس گزارشات واصله  ر بر اساس مقاالت موجود داخل و خارج کشورمطالعه حاض

و  تعاهی مراپوشش گیشروعی برای جلوگیری از تخریب  ،امید است با توجه به اطالعات فراهم شده .گردآوری شده است

 باشد.پوشش گیاهی  اهمیت کارکردهای حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش آن توسط

در  ون وجود دارد میلیارد هکتار مرتع در سطح جها 133/2بیش از  ،(FAO) جهان یکشاورزطبق آمار سازمان خواربار و  

ای وسعت مراتع بیان میلیون هکتار بر 7/84رقم  کشورمان آخرین آمار اعالمی از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 باشد.بنابراین مطالب ارائه شده مربوط به اراضی مرتعی خارج و داخل کشور می .شده است

 

 و بحثنتایج 

واقعی  ارزش شناساندن بهتر بر عالوه تواندمی های مرتعیاکوسیستم غیربازاری و بازاری کارکردهای اقتصادی یگذارارزش

 بیشتر توجه با های مرتعداریطرح بهتر اجرای و ریزیبرنامه در ،گذاراناستیسو  مدیران به مرتعی اکوسیستم خدمات و کارکردها

 غیربازاری کاالهای برای بازاری قیمت چنانچه برآورد؛ نماید کمک ایغیرعلوفه و ایعلوفه تولیداتمحیطی  زیست هایارزش به

پایه  بر سیالبی جریانات تنظیم و آب کیفیت رسوب، کنترل ایجاد و خاک حفاظت صورتی که در؛ باشندمی قیمت عموماً بدون که

 داشته توسعه پایدار ایجاد و محیطی زیست خدماتء ازا ما به در پرداخت مؤثری سهم تواندمی ؛گیرد صورت دقیق محاسبات

 خدمات و کاال عنوان به طبیعیمحیط به که اقتصادی تصمیمات نوع آن تصحیح برایاست؛  مهمی گام امر این حال عین در ؛باشد

فهم بخش پنهان ارزش  های مناسب برایعلمی بشر شوق زیادی برای توسعه شیوهدر حال حاضر در جامعه  نگرند.می رایگان

های منتسب به بقایای منابع تحت سلطه بشر شود تا از این طریق درکی مبسوط و جامع از قلمرو و ارزشمنابع طبیعی دیده می

های فراوانی از سوی صاحب نظران مختلف برای کمی سازی و برآورد ارزش منابع طبیعی از تالشحاصل آید. در این راستا 

تحقیقات زیادی نیز  صورت گرفته است. ؛وسیستمی هستندکمی متنوعی که نتیجه ذاتی کارکردهای طبیعی احیث خدمات اکوسیست

جایگزینی  هزینه خاک، فرسایش هایهزینه منظور تخمینبه  ،Bennett(1993) از جمله  ؛در این زمینه صورت گرفته است

 هر هزینه برآورد با این روش، نمود. در برآورد جانشین قابل شیمیایی تجاری کودهای قیمت از استفاده با را خاک مغذی عناصر

و  نیتروژن هدر رفت دیگر، برخی .(Stocking, 1986) شد مشخص خاک مغذی و آلی مواد هدر رفت مقدار خاک، هدر رفت تن

 و منیزیم شده ذکر موارد بر عالوه یگردبرخی  همچنین .( Montanarella, 2007؛ Hein, 2007) نمودند محاسبه نیز را فسفر

به  خاک های فرسایشهزینه تخمین در پیشرفت .(Sarcinelli et al, 2009؛  Bertol et al,  2007) نمودند نیز محاسبه را کلسیم
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 در زیادی مطالعات. آمد دسته ب ،(1978)همکاران  و Whichmeier توسط (USLE) خاک فرسایش جهانی معادله ارائه دنبال

از  استفاده با (1988) همکاران و Cruz. است شده انجام خاک فرسایش جهانی معادله از با استفاده خاک فرسایش هزینه مورد

دالر  08/0پزو ) 3392را  خاک فرسایش هزینه کل مقدار و سال در هکتار در تن 219 خاک فرسایش میزان MUSLEروش 

خدمات  ارزش تعیین منظور به ،Rife (2010) .باشدمی هکتار در ریال 280315 با معادل مبلغ این .محاسبه نمودند آمریکا(

 محاسبه GISدر محیط  USLEمدل  از استفاده با را خاک هدر رفت امریکا، پنسیلوانیا در شرقی جنوب ایالت در اکوسیستمی

 590با برآورد  ،Gulati & Rai (2014)نمودند.  برآورد سال در هکتار در دالر 024/129رسوب را  برداشت هزینه ایشان نمود.

و  فسفر )نیتروژن، خاک مغذی مواد هدررفت هند، هزینه در چوتاناگپور آبخیز حوزه سطح از خاک مواد مغذی هدررفتکیلوگرم 

  نمودند. برآورد ،هکتار در دالر 137پتاسیم( را 

در مطالعه خود تحت عنوان برآورد اقتصادی فرسایش خاک در ایران با استفاده از  ،(1384عاقلی کهنه شهری و صادقی )

ندادن  توسعهروش هزینه جایگزینی مواد غذایی دریافتند که در بین عوامل موثر بر فرسایش خاک باید معیارهای حفاظت شامل 

نشینان به سوخت جنگل ینتأمیت مراتع و کشت علوفه )و در عوض، واردات علوفه در راستای جبران خوراک دام(، رعایت ظرف

 کارکرد اقتصادی ارزش ،(1388) همکاران و بختیاریمنظور قطع نکردن درختان جنگلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. 

 هدررفت مقدار سپس .نمود رآوردب  EPMروش از استفاده بارا  سبزکوه منطقه هایجنگل در غذایی عناصر و نگهداشت حفظ

 هر که داد نشان ایشان نتایج مطالعه .نمودند محاسبه غذایی عناصر جایگزینی روش هزینه از استفاده با را پتاسیم و فسفر نیتروژن،

را  ریال هزار 996 تقریبی ارزش به پتاسیم، و فسفر ،نیتروژن از کیلوگرم 19/452 ساالنه بررسی محدودههای جنگل از هکتار

 حفاظت کارکرد کل ارزش در مطالعه خود، (1390موسوی ) .است جلوگیری نموده فرسایش اثر در آن هدررفتن از و نگهداری

و همکاران  تحقیق نور درکرد.  برآورد ریال 2/15995مرتع را  هکتار هر ارزش و سال در ریال میلیون 52/415 را خاک

 ،مواد غذایی جایگزینی روش از استفاده با را لرستان آبخیز مراتع حوزه در خاک فرسایش اقتصادی در برآورد تلفات (،1392)

 603 حوزه خاک فرسایش مستقیم هزینهو  سال در تن MPSIAC، 6/107500روش  از با استفاده منطقه در فرسایش میزان کل

 حفاظت کارکرد مستقیم اقتصادی ارزش در بررسی برآورد ،(1394نتایج مطالعه رستگار و همکاران ) .گردید برآورد ریال میلیارد

 6/94978گذاری علوفه نشان داد که از ارزش وریبهره کاهش نوررود با روش آبخیز حوزه ییالقی مراتع گیاه پوشش خاک

 خاکی حفاظت ارزش بیشترین ریال در هکتار برآورد شد. 230084 معادل علوفه وریبهره کاهش هکتار اراضی مرتعی، ارزش

باشد. یگانه و میلیارد ریال می 31/1کم تراکم  مرتع به مربوط ارزش ریال و کمترین( میلیارد 86/10) متراکم مرتع به مربوط

زنجان با روش هزینه  تهم آبخیز حوزه خاک مراتع در حفاظت کارکرد اقتصادی ارزش ( در تحقیق برآورد1395همکاران )



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

 1397 ماه اردیبهشت 18-19

 هاییستماکوسارزش ختند و داپر ،ها زیرحوضه تفکیک به خاک مغذی مواد از نگهداری در مرتعی اکوسیستم ارزش ، بهفرصت

 حفاظت کارکردهای مرتع برای هکتار هر اقتصادی ارزش که کردند برآورد سال در ریال میلیارد 44/1حدود را تهم  منطقه مرتعی

 .هزار ریال تعیین شد 104 حدود یزنخاک 

 موارد ،اقتصادی فوق یگذارارزش روش از استفاده با خاک حفظ حاصلخیزی ارزش برآورد به وارده ایرادات با ارتباط در

 فیزیکی اقدامات یقطر از خاک رفته دست از مواد جانشین سازی کارایی عدم و گرفته قرار اشاره مورد نظران از صاحب متعددی

بر شود. میمربوط  غذایی صرعنا برابر در گیاهان رفتار به زمینه در این شده مطرح نقدهای از یکیاند. گذارده تحلیل و بحث را به

 و سازندمی خود جذب را دسترس در خاک غذایی مواد از سهمی فقط گیاهان دارند که آن از حکایت علمی هاییافته اساس، ینا

 خاک، متخصصان وجود اب در مقابل، .بود خواهد واقعی به طور خاک تولیدی ارزش از شده فراتر محاسبه منبع ارزش ،روینا از

 ساختار مثل دیگری هایویژگی آیند.می شماره خاک ب در موجود ضروری عناصر و ترکیبات که نیستندخاک  غذایی مواد فقط

 در این هم غیره و خاک در حاضر زنده موجودات کیفی و ابعاد کمی و آلی مواد محتوای خاک، در آب نگهداری فیزیکی، ظرفیت

 و خاک امع دربارهج اطالعات از برخورداری صورت در خاک منبع که ارزش شد مدعی توانمی ترتیب این به .تأثیرگذارند زمینه

 جانشین برای الزم یهامحاسبه هزینه و منبع ارزش رویکرد از استفاده در که رقمی است از تر بزرگ بسیار آن، گوناگون صفات

 . آیدمی دسته ب خاص، شیمیایی کودهای طریق از خاک دست رفته از غذایی مواد سازی

 منابع

 .ص 432 ایران، مسیح، آوای .محیطی منابع زیست اقتصادی گذاری ارزش .1390،ک. سلوط، عطائی ،.ح امیرنژاد،

و  حفظ کارکرد دیاقتصا گذاری . ارزش1388 ،.م ز.، پورزادی، مشایخی، ،.ج قدوسی، ،.م کرمی، ،.پ پناهی، ،.ف بختیاری،

 .69-81(: 1) 1، ایران جنگل سبزکوه. منطقه هایجنگل در خاک غذایی عناصر نگهداشت

 . ص 314انتشارات دانشگاه تهران،  . تخریب خاک و اراضی.1388، جعفری، م.، نصیری، م.،  طویلی، ع.

 ص. 128 ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی .خاک فرسایش . اقتصاد1384 ،م. قربانی، ص.، حسینی،

 .49-57(:3) 1 ایران، نور، پیک .پایدار توسعه در مراتع محیطی زیست نقش . بررسی1382 ،ح. رحیمی،

 کارکرد مستقیم اقتصادی زشار . برآورد1394 ،شیخ، و.، قربانی، ج.، قربانی، م. بردی بارانی، ح.، دریجانی، ع.، رستگار، ش.،

: 13آبخیز،  وزهح مدیریت پژوهشنامه .نوررود( آبخیز حوزه ییالقی مراتع :موردی مراتع )مطالعه گیاهی پوشش خاک حفاظت

262-254. 

 .87-100(: 15) 5های اقتصادی، پژوهش .. برآورد آثار فرسایش خاک در ایران1384 ،عاقلی کهمه شهری، ل.، صادقی، ح.
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Abstrac 

Maintaining and conserving of soil and preventing the occurrence and amplification of erosion is the most 

important environmental functions of the rangelands. Like many of other services in this ecosystem, soil 

conservation functions are lack the market to determine their value. Therefore, in recent years, economists of 
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environment, agriculture and planners of economic development have paid special attention to this issue, and 

different methods have been developed to estimate this value. In this study, to regard to opinions of 

researchers and experts, investigate economic valuation methods of soil conservation function in rangelands 

as overview. Economic valuation of market and non-market functions of rangeland ecosystems (soil 

conservation and sediment generation, water quality control and flood flow regulation) can great help to 

managers and policy makers to better planning and implement of rangeland plans. 

Keywords: Economic valuation, Vegetation, Soil erosion, Watershed. 
 


