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ارزشگذاری اقتصادی کارکرد حفظ حاصلخیزی خاک
در اکوسیستمهای مرتعی احیاء شده در مناطق خشک
بینالمللی ترسیب کربن ،خراسان جنوبی)

(مطالۀ موردی :پروژۀ
 یاسر قاسمی آریان؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
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 حسین آذرنیوند  :استاد دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 علی کیانی راد :عضو هیئت علمی مؤسسۀ پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی ،ایران.
چکیده
حفظ و نگهداري خاك و جلوگيري از رخداد و تشديد فرسايش از مهمترين کارکردهاي محيط زيستي مراتع به حساب میيآيید بیه همیين دليی
برآورد هزينههاي فرسايش خاك از موضوعاتي است که در سالهاي اخير مورد توجه اقتصاد دانان محيطزيست ،کشیاورزي و برنامیهريیزان توسیة
اقتصادي قرار گرفته است .هدف از تحقيق حاضر ،اسیتفاد از رو جیايگزيني میواد مغییي جهیت تةيیين ميیزان افیزايش ارز اقتصیادي حفیظ
حاصلخيزي خاك در مراتع احياء شد توسط پروژۀ بينالمللي ترسيب کربن در منطق حسين آباد غيناب اسیتان خراسیان جنیوبي ،طیي سیالهیاي
 3111-3131ميباشد براي آشکار شدن بيشتر نقش افزايش پوشش گياهي بر افزايش ارز حفظ حاصلخيزي خاك ،مراتع تخريب يافته همجیوار،
بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد و مبناي مقايسه قرار گرفت جهت انجام تحقيق ابتدا اطالعات مربوط بیه ميیزان هیدررفت خیاك و مقیادير عناصیر
غیايي خاك شام نيتروژن ،فسفر و پتاسيم ( )NPKحفظ شد در اثر فةاليتهاي احيايي انجام گرفته ،براي سالهاي  11-39از گزارشیات پیايش و
ارزيابي پروژۀ بينالمللي ترسيب کربن استخراج گرديد و براي تةيين اين مقادير براي سال  ،31برآورد ميزان فرسايش بادي با استفاد از میدل اريفیر
( )IRIFRصورت گرفت همچنين براي انداز گيري مقادير  NPKاز پروفي هاي حفر شد در محدود هاي مورد مطالةه و منیاطق شیاهد ،نمونیههیاي
خاك برداشت گرديد و پس از الک نمودن و انتقال نمونههاي خاك به آزمايشگا خاکشناسي ،مقدار  NPKانداز گيري شد مقدار خیاك حفیظ شید
براي هر سال از تفاض مقادير فرسايش خاك در منطقه احياء شد و منطقه شاهد تةيين گرديد و در آن مقدار  NPKحفظ شید مشیخ شید در
ادامه با برآورد هزينههاي الزم براي جايگزين نمودن عناصر حفظ شد خاك ) ،(NPKبا استفاد از کودهاي شيميايي ،ارز اقتصیادي خیاك حفیظ
شد برآورد گرديد نتايج نشان داد ارز منافع حاص از کارکرد حفظ حاصلخيزي خاك در نتيج افزايش پوشیش گيیاهي بیا احتسیاب ارز آتیي
براي سال پايه  3/39 ،3131ميليارد ريال ميباشد بنابراين ارز اقتصادي هر هکتار مرتع در اين منطقه بر اساس اين کیارکرد در طیول سیالهیاي
پس از اجراي پروژ  142999/5 ،ريال است بديهي است اگر هزين نيروي کار براي کودپاشي و هزين بازسازي خسارتهاي ناشي از فرسايش خیاك
نيز در محاسبات منظور شود ارز مرتع از حيث حفظ حاصلخيزي خاك و کاهش فرسايش ،بهتر نشان داد خواهد شد

واژگان کلیدی :حاصلخيزي خاك ،رو

جايگزيني مواد غیايي ،پروژۀ بينالمللي ترسيب کربن ،خراسان جنوبي
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 .1مقدمه
از بیين اکوسيسییتمهیاي طبيةییي ،مراتیع از جملییه بییا
اهميتترين منابع ايران به شمار میيرونید توليید علوفیه،
تأمين آب ،حفظ آب و خاك ،حفظ تنوع زيستي و ذخیاير
ژنتيکي ،توليد گياهیان دارويیي و صینةتي ،تلطيی آب و
هوا ،توليد غیا ،خدمات طبيةيتگردي ،تفرجگاهي و غير
از جمله کارکردها و دالي اهميت اين مواهیب خیدادادي
است [ ]11اما اين خدمات و کارکردهاي زيستمحيطیي
رايگان نيستند و ارز و بهاي اقتصادي به ظاهر نهفتهاي
دارند که بسيار مهماند و در صورتي که اين خدمات رايگان
تلقي شوند ،اين اکوسيستم مورد بهر برداري و سیودجويي
بيرويه قرار ميگيرد و تخريب شد يا به کاربريهاي ديگر
تبییدي مییيشییوند [ ]99همچنییين از آنجییا کییه خییدمات
اکوسيستمي بهطور کام در بازارهاي تجیاري قابی داد و
ستد نيستند ،يا به گونه اي که قابی مقايسیه بیا خیدمات
اقتصادي و سرمايه توليدي باشند ،کميسازي نمیيشیوند
اغلب اهميت بسيار کمي در سياسیتگیاريهیا دارنید []4
اين در حالياسیت کیه دسیتيابي بیه برنامیهريیزي پايیدار
محيط زيستي ،نيازمند منظیور کیردن هزينیههیا و منیافع
مرتبط با تغيير در خدمات اکوسيسیتمي بیه همیرا سیاير
آثار در سياستگیاري ها و ارزيابي هاست مةموالً به هنگیام
اخی تصميماتي دربار تغيير در اکوسيسیتمهیاي طبيةیي،
کمتر به عیواقبي کیه در اثیر فقیدان ،يیا نقصیان خیدمات
اکوسيستمي روي مي دهد ،انديشيد ميشود امروز علیم
اقتصاد ابزارهاي مناسبي براي اسیتفاد بهينیه از کاالهیا و
خدمات اکوسيستمي ايجاد کرد است ،اما در هیر صیورت
سییازوکار بییازار و اغلییب ابزارهییاي اقتصییادي فقییط زمییاني
ميتوانند از کارايي الزم برخوردار باشند که ظرفيتسیازي
الزم براي استفاد گسترد از اين سازوکارها صورت گرفته
باشد [ ]32در حقيقیت ،هیدف اصیلي ارزشیيابي مراتیع،
کسب آگاهيهاي مورد نياز براي تصميمگيري دربارۀ نحوۀ
مديريت اقتصادي منابع مرتةي تحت اختيیار اسیت بیراي
ساماندهي رويههاي تصميمگيري در مورد استفاد از منابع

تحت اختيار ،هم بايد هزينهها و فايد هاي قاب کميسازي
(کاالها و خدمات مبادله اي) را به پول تبدي کیرد و هیم
هزينهها و فايد هاي غيربازاري و نامحسوسي کیه تیاکنون
ارز آنها فقط از حيث مصرفي مورد توجه بود  ،بايید در
حوزۀ ديد و محاسبات اقتصادي مربوط گنجاند شود []1
از مهمترين کارکردهاي محيط زيستي مراتع میي تیوان
به حفظ و نگهداري خیاك و جلیوگيري از رخیداد و تشیديد
فرسیايش اشیار کیرد خیاك مهمتیرين بسیتر اسیتقرار
فةاليتهاي زيستي انسان اسیت کیه در حیال حاضیر هیي
جانشيني براي آن وجود ندارد خاك ،بستر رشید گياهیان و
به عبارت ديگر بستر توليد است ،به طوري که در نبود يیا در
اثر تخريب خاك ،کشاورزي نيز نابود میي شیود بیه همیين
دلي برآورد هزينههاي فرسايش خاك از موضیوعاتي اسیت
که در سالهاي اخير مورد توجه اقتصاددانان محيط زيست،
کشاورزي و برنامهريزان توسة اقتصادي قیرار گرفتیه اسیت
[ ]35بییورت در مطالةییهاي اقتصییاد حفاظییت خییاك را در
منطقه پالوز شرق واشنگتن و غرب ايداهو با بهیر گيیري از
الگوي کنترل بهينه مورد بررسي قیرار داد در ايین مطالةیه
آثار بيروني فرسايش و هزينههاي اجتماعي رسوبگییاري و
آلودگي آبهاي جاري که باعث وارد آمدن هزينههیايي بیر
جامةه ميشیود مطالةیه و در نهايیت سیبب ايجیاد انگيیز
اعطاي يارانه به اقدامات حفاظت خاك و يا اخیی ماليیات از
نظامهاي کشت نسبتا فرسايند براي دولت شد [ ]9پريیدو
و همکاران در مطالةهاي هزينههاي درون منطقیهاي خیاك
را در فيليپين بیا اسیتفاد از رو هزينیه جیايگزيني میواد
مغیي ( )NRCM3برآورد نمودنید بیه اعتقیاد آنهیا بیرآورد
هزينه فرسايش خاك با اسیتفاد از ايین رو  ،سیاد تیرين
شک برآورد ميباشد [ ]91عاقليکهنه شهري و صادقي در
مطالةه خود تحت عنوان بیرآورد آثیار اقتصیادي فرسیايش
خاك در ايران با استفاد از رو هزينهي جیايگزيني میواد
مغیي دريافتند که در بين عوام مؤثر بر فرسیايش خیاك
بايد مةيارهاي حفاظت شام توسةه ندادن کشت علوفیه (و

1 Nutrient Replacement Cost Method
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ارز گیاري اقتصادي کارکرد حفظ حاصلخيزي خاك در

در عوض ،واردات علوفیه در راسیتاي جبیران خیوراك دام)،
رعايت ظرفيت مراتع و تأمين سیوخت جنگی نشیينان بیه-
منظور قطع نکردن درختیان جنگلیي بیيش از پیيش میورد
توجه قرار گيرند [ ]3حسين و بیادوال ارز هیر هکتیار از
جنگ هاي مانگرو را از نظر نگهداري عناصر غیايي ماکروي
خیاك در هندوسیتان  919دالر بیرآورد کردنید [ ]39در
مطالة ديگر در خليج بينتیوني (انیدونزي) ،ارز عملکیرد
حفظ و نگهداري عناصیر غییايي و جلیوگيري از فرسیايش
خاك ،بیا اسیتفاد از رو هزينی فرصیت از دسیت رفتیه،
مةادل  166دالر برآورد شد است [ ]91پناهي و همکیاران
بییرآورد ارز اقتصییادي کییارکرد حفاظییت خییاك را در
جنگ هاي خزري مورد بررسیي قیرار دادنید آنهیا در ايین
بررسي از رو هزينه جايگزين استفاد کردند نتیايج آنهیا
نشان داد که ساالنه  3/35تن عناصر  NPKدر اثر فرسايش
خاك و خروج خاك از منطقه ،نابود ميشود که به منزلیه از
دست رفتن ارز جاري مةیادل  1/9ميليیون ريیال اسیت
[ ]99نور و همکیاران در مطالةیهاي تحیت عنیوان بیرآورد
تلفات اقتصادي فرسايش خاك مراتیع بیا اسیتفاد از رو
جايگزيني مواد غیايي عنوان نمودنید فرسیايش خیاك و از
بين رفتن  NPKدر منطقه مورد مطالةه به منزلیه از دسیت
رفتن ارز جیاري مةیادل  46ميليیارد ريیال اسیت []31
موسوي و همکاران در مطالةهاي تحت عنوان ارز گییاري
اقتصادي نقش پوشش گياهیان مرتةیي در حفاظیت خیاك
حییوزۀ طالقییان ميییاني ،ارز اقتصییادي کییارکرد حفییظ
حاصلخيزي خیاك را بیا اسیتفاد از رو جیايگزيني میواد
مغیي خاك 13359 ،هزار ريال در سیال محاسیبه نمودنید
[]34
تحقيقات مختل نشاندهنیدۀ نقیش مثبیت پوشیش
گياهي جنگلیي و مرتةیي در کیاهش ميیزان فرسیايش و
رسیوبدهیي اسیت .تشیديد فرسیايش خیاك پيامیدهاي
اقتصییادي ،اجتمییاعي و زيسییت محيطییي نییامطلوبي در
بهر وري ،توزيع درآمد و محیيط زيسیت دارد [ .]1مراتیع
منطقه حسينآباد غيناب در استان خراسیان جنیوبي نيیز
(محدود اجرايي پروژ بينالمللي ترسيب کربن) به دليی

بهر برداري مفرط ،به شدت تخريب يافته و منجر به وقوع
طوفانهاي گرد و غبار و هجوم ماسههاي روان بیه نیواحي
مسکوني منطقه گرديد است با توجه بیه اينکیه يکیي از
اهداف پروژ میکور ارتقیاي سیرمايه انسیاني و همچنیين
افزايش آگاهي روستائيان از سرمايه طبيةي در اختيارشان
ميباشد ،به نظر ميرسد نتيجه تحقيیق حاضیر و آگیاهي
آنان از ارز واقةي حفظ خاك در مراتع منطقه و رايگان
تلقي نکردن آنها ميتواند تیا حید زيیادي در تیامين ايین
هدف موثر باشد هیدف از تحقيیق حاضیر تةيیين ميیزان
افییزايش ارز اقتصییادي حفییظ حاصییلخيزي خییاك در
نتيجهي احيیاي مراتیع و افیزايش پوشیش گيیاهي آن بیا
استفاد از رو جايگزيني مواد مغیي است

 .2روش شناسی
 .1 .2معرفی منطقه مورد مطالعه
پروژ بين المللي ترسيب کربن کیه ابتکیاري مشیترك
بين دولت جمهوري اسالمي ايیران و برنامیه عمیران ملی
متحد ( )UNDPاست در سال  9669در منطقیه حسیين
آبیاد غينیاب شهرسیتان سربيشییه خراسیان جنیوبي اجییرا
گرديد اين پیروژ بیا هیدف توسیةه يیک میدل میديريت
مشارکتي و احياي اقتصادي منابع طبيةي تخريبشید در
منییاطق خشییک و نيمییهخشییک و در راسییتاي مقابلییه بییا
گرمايش کر زمين طراحیي شید اسیت سیايت اجرايیي
پروژ در حوز آبخيزي به مساحت  995هزار هکتار واقیع
شد و تةداد  12روستا را به عنوان روستاهاي هدف در بر
ميگيرد اين منطقه بیا بارنیدگي متوسیط سیاالنه341 ،
ميليمتر در سیال و دمیاي ميیانگين سیاالنه  31/5درجیه
سییانتيگراد داراي اقلییيم نيم یه خشییک سییرد مییيباش یند
فةاليتهاي احيايي صیورت گرفتیه در ايین پیروژ شیام
نهالکاري ،بیرکاري و بیرپاشي ،هاللي آبگيیر و مراقبیت و
آبيییاري اسییت مشخصییات و موقةيییت محییدود هییاي
فةاليتهاي احيايي صورت گرفته در طرح ترسیيب کیربن
بترتيب در جدول  3و شک  3نشان داد شد است[]5
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جدول.1مشخصاتمحدودههایموردمطالعه 

محدوه موردمطالعه 

محدوهسالاول

نازدشت

چاه1و2 
جنتآباد

حسینآباد

چاهخشکان  پرنگ  احسانآباد  قلعهسرخ 

مساحت (هکتار)

999

1666

351/5

15/4

951/9

913

339

19

سال اجراي پروژ

3119

3115

3115

3115

3115

3115

3114

3114

موقعیتمحدودههایموردمطالعه

شکل.1

 .2.2روش تحقیق
براي برآورد هزينههاي مستقيم فرسايش خاك از نظیر
اقتصادي دو رو کلي وجیود دارد کیه عبیارت اسیت از،
رو هزينهي جايگزيني میواد مغییي ( )NRCMکیه بیه
هزينههاي تخليه مواد مغیي هم مةروف است و به دنبیال
احياي خاك فرسیايشيافتیه بیه سیطب قبی از فرسیايش
است ،در اين رو هزينه خريد کود شیيميايي الزم بیراي
حفییظ و احيییاي بهییر وري خییاك محاسییبه مییيشییود و
هزينههاي جايگزيني مواد غیايي بهصورت مسیتقيم و بیر
مبناي تخليه ( NPKنيتروژن -فسفر -پتاسيم) بیا در نظیر
گرفتن مواد غیايي و قيمت خرد فروشیي کیود شیيميايي

برآورد ميگردد و رو دوم ،رو ارز کاهش بهر وري
) (VLPM3ميباشد که به افیت توليیدات زراعیي مةیروف
است و کاهش توليدات زراعي را در اثر فرسايش به قيمت
بازار انداز گيري ميکند البته امکان سنجش کامی ارز
تمام محصوالت زراعي به قابليت دسترسیي بیه داد هیاي
آماري برميگردد ،ولي محاسبهي اين کاهش ارز بیراي
مهمترين محصوالت منتخب به نسیبت بیرآورد دقيقیي از
فرسايش مستقيم است []99
در اين تحقيق از رو جايگزيني مواد غیايي اسیتفاد
شد است اطالعات مربوط به ميزان فرسیايش و مقیادير
1 Value of Loss of Productivity Method.
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ازت ( ،)Nپتاسيم ) (Kو فسفر )( (Pبراي سالهیاي  14تیا
 )31از مطالةات پايش و ارزيابي پروژ بينالمللي ترسیيب
کربن از سال  11تا سال  39استخراج گرديد (با توجه بیه
اينکه سودآوري طرحهاي منابع طبيةیي از سیال سیوم در
نظر گرفته ميشود در اين تحقيق هیم از اطالعیات سیال
سوم به بةد استفاد گرديد) اما جهت تةيين ايین مقیادير
در سال  ،3131در محدود هاي اجراي پروژ و همچنیين
منطقه شاهد ،نمونهبرداري انجیام گرديید بیه طوريکیه از
خاك سطحي (تا عمیق  96سیانتيمتر) در محیدود هیاي
مورد بررسي ،سه نمونه برداشت گرديد و پس از انتقال بیه
آزمايشگا خاکشناسي ،مقادير NPKآنها انداز گيري شد
بیراي تةيیين ازت کی در نمونیههیاي خیاك از دسیتگا
کجلدال ،فسفر از دستگا اسپکتروفتومتر و رو  Curtzو
پتاسيم از دستگا فليم فتومتر و رو عصار گيري استات
آمونيوم استفاد شد []16
با توجه به اينکه منطقه میورد مطالةیه بشیدت تحیت
تییاثير فرسییايش بییادي ناشییي از طوفییانهییاي  396روز
سيستان واقع اسیت بیرآورد ميیزان فرسیايش منطقیه بیا
استفاد از مدل پيشنهادي فرسايش بادي در ايران موسوم
بییه  3IRIFRصییورت گرفییت (توجییه بییه اينکییه بيشییتر
پژوهشهاي مرتبط با آن در موسسه تحقيقيات جنگ هیا
و مراتع انجام شد آن را  IRIFRنیام نهیاد انید) در ايین
رو در هر واحد مطالةاتي با بررسیي و ارزيیابي دقيیق 3
عام موثر بر فرسايش خاك و رسوبزايي (زمين شناسي،
شک اراضي و پستي و بلندي ،توزيع باد و وقیوع طوفیان،
بافت و چسبندگي خاك سطحي ،انبوهي پوشیش ،ظیواهر
سطحي فرسايش خاك ،رطوبت خاك ،پراکنش و مسیافت
نهشییتههییاي ماسییههییاي بییادي ،مییديريت و اسییتفاد از
سرزمين) ،بر حسب شدت و ضة نقش آنها ،با اسیتفاد
از جداول پيشینهادي امتيیازدهي میيگردنید بیر اسیاس
مجمیوع امتيیازات  3عامی در هییر واحید مطالةیاتي و بییا
استفاد از جیدول شیمار  ،9شیدت فرسیايش بیا ميیزان

Iran, s Research Institute of Forest and Rangelands

1

رسوبدهي ساالنه بر حسیب تین بیر کيلومترمربیع تةيیين
ميگردد []3
پس از تةيين تفاض ميزان فرسايش هیر محیدود بیا
منطقه شاهد ،ميزان خاك حفظ شد توسیط پیروژ هیاي
احيايي انجام گرفته برآورد گرديد الزم بیه ذکیر اسیت بیا
توجه به اينکه مناطق شیاهد بیه شیدت تخريیب يافتیه و
داراي پوشییش گيییاهي انییدکي هسییتند ميییزان فرسییايش
برآورد شد در اين منیاطق بیراي تمیام سیالهیاي میورد
بررسي يکسان در نظیر گرفتیه شید در ادامیه بیا بیرآورد
هزينههاي الزم براي جايگزين کردن عناصر از دست رفت
خاك ) ،(N,P,Kتوسط کودهیاي شیيميايي میيتیوان بیه
برآورد ارز اقتصادي خیاك در اکوسيسیتمهیاي مرتةیي
پرداخت به عبارت ديگر با انداز گيري تغييرات پديد آمد
در مقادير ازت ،فسفر و پتاسيم کیه بیه علیت برنامیههیاي
مديريتي بروز ميکند و لزوم بازگرداندن همان مقدار مواد
غیايي به خاك از طريق مقادير مةادل کودهاي شیيميايي
قاب مبادله در بازار ،تصويري از ارز خاك در اختيار قرار
خواهد گرفت .براي جبران کمبود خاك از نظیر کودهیاي
ازت ،فسفاته و پتاسه به ترتيب کودهاي اور ،CO(NH4)2
منوفسییفات آمونيییوم  NH4H2PO4و سییولفات پتاسییيم
 K2SO4يا  ،SOPمورد توجه قیرار گرفیت پیس از تةيیين
مقدار رسوب خاك حفظ شد توسیط اکوسيسیتم مرتیع،
ميتوان ک مواد غییايي از دسیت رفتیه خیاك بیه دليی
فرسايش در سیال nام را بیا اسیتفاد از رابطی  ،3بدسیت
آورد:
(رابطه )3

Dun  S  Mn

در رابط فوق D un ،مقدار عنصر  uاز دسیت رفتیه در
سییال nام S ،ميییزان رسییوب خییاك و  M nنسییبت غنییاي
رسوب در سال nام (درصد هر يک از عناصر مورد نظیر در
رسوب) ،ميباشند جمع ک نابودي مواد غییايي در سیال
nام ،از رابطه  9برآورد ميشود:
(رابطه )9

An  DnN  DnP  DnK
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جدول.2 تعیینکالسفرسایش،امتیازورسوبدهیساالنهاراضینسبتبهفرسایشبادیبهروش IRIFR 
کالسفرسایشاراضی 

جمعامتیاز 

رسوبدهیساالنه 
 Ton/km2/yr
کمتر از 956

کد

شرح 



خيلي کم

>95




کم

95 – 56

956 – 566

متوسط

56 – 25

566 – 3566

IV

زياد

25 – 366

3566 – 4666

V

خيلي زياد

<366

بيشتر از 4666

منبع]9[ :

با درنظر گرفتن قيمت کودهاي جانشين براي جبیران
عناصیر از دسیت رفتی خیاك ،میيتیوان ارز اقتصیادي
عناصر را طبق رابطه  1برآورد نمود:
(رابطه )1

در رابط  PN , PP , PK ،1به ترتيب قيمیت کودهیاي
جانشين براي عناصر پتاسيم ،فسفر و نيتروژن و  Vارز
اقتصادي ک عناصر ميباشند

) V  (PN DN  PP DP  PK DK
جدول.3قیمتانواعکودهابراساسنرختعاونیبرایسالهای33–88(ریال)

نوع کود

عنصر

درصد عناصر در
کود شيميايي

قيمت تةزيراتي کود در سالهاي مختل

مقدار کود براي
داشتن يک کيلوگرم

88

89

90

91

92

93

اور

ازت

0/46

2/17

450

900

1350

4000

6500

7200

فسفات آمونيوم

فسفر

0/6

1/67

640

1280

1920

7000

9000

10600

سولفات پتاسيم

پتاسيم

0/5

2

535

1070

1605

6000

7500

8400

اين رو عليرغم داشتن شايستگي هايي براي ترسيم
ارز منابع خاك ،بیا انتقیاداتي از سیوي صیاحب نظیران
مواجه است اما با توجه بیه کاسیتيهیاي موجیود از نظیر
اطالعات و آمار ،در حال حاضر رو هزين جیايگزين بیه
عنوان يکي از عملي ترين رو تحقيیق در جهیان و تنهیا
رو مطالةاتي در ايران ،تلقي ميشود که به همين دليی
در اين مطالةیه از آن اسیتفاد شید اسیت [ ]31قيمیت
کودهییاي مختل ی مییورد اسییتفاد در ايیین مطالةییه بییراي
سالهاي  11تا  31از شیرکت تةیاوني خیدمات حمیايتي
کشاورزي ،به شرح ذي استخراج گرديد
در اين تحقيق از نرخ  32درصد (بیه عنیوان ميیانگين

نرخهاي سود بانکي) براي تةيیين ارز آتیي بیراي سیال
پايه  3131استفاد گرديد است ارز آتي عبارت اسیت
از ارز پول در آيند با توجیه بیه عوامی تاثيرگییار بیه
ارز پول که فرمول آن به شک زير است
(رابطه )9

F = P (1 + i )n

در اين رابطه  = Fارز آتي (اص و بهر ) = P ،ارز
فةلي يا اص سرمايه گیاري در حال حاضر و  = nدور يیا
زمان بررسي و  = iعام ارز زماني پول
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طرح و مناطق شاهد (مقدار خاك حفیظ شید ) بیه شیرح
جدول شمار  9ميباشد

 .3نتایج
نتايج حاص از اخیتالف مقیادير بیرآورد شید ميیزان
فرسايش بادي بر اساس رو اريفر در محدو هاي اجرايي

جدول.4براوردفرسایشکلمحدودهطرح(تندرسال)
ناممنطقه

مساحت 

شاهد

88

89

90

91

92

93

محدود اجرايي سال اول

3000

61200

34200

31800

29400

23400

15000

13500

نازدشت

422

10128

-

3122/8

2954

2616/4

2025/6

1772/4

چا هاي  3و  9جنت آباد

953/5

16018/8

-

3814

3623/3

3337/25

3241/9

286/05

چا خشکان

453/2

5529/04

-

1858/12

1812/8

1676/84

1631/52

1495/56

حسين آباد

35/6

491/28

-

156/64

145/96

142/4

135/28

121/04

پرنگ

231

4296/6

-

1339/8

1131/9

993/3

854/7

808/5

احسان آباد

114

1641/6

-

-

570

524/4

478/8

433/2

قلةه سرخ

84

2469/6

-

-

453/6

378

344/4

285/6

جمع

5293/3

101774/92

34200

42091/36

40091/56

33068/59

23712/2

18702/35

(هکتار)

منبع ]5[ :و يافتههاي تحقيق

جدول.5براوردمیزانخاکحفظشدهدراثرفعالیتهایاحیایی(اختالفمقدارفرسایشمنطقهشاهدومنطقهاحیاءشده-تندرسال) 
ناممنطقه

مساحت

88

89

90

91

92

93

جمع

محدود اجرايي سال اول

3000

27000

29400

31800

37800

46200

47700

219900

نازدشت

422

-

7005/2

7174

7511/6

8102/4

8355/6

38148/8

چا هاي  3و  9جنت آباد

953/5

-

12204/8

12395/5

12681/5

12776/9

15732/7

65791/5

چا خشکان

453/2

-

3670/9

3716/2

3852/2

3897/5

4033/4

19170/3

حسين آباد

35/6

-

334/6

345/32

348/88

356

370/2

1755/08

پرنگ

231

-

2956/8

3164/7

3303/3

3441/9

3488/1

16354/8

احسان آباد

114

-

-

1071/6

1117/2

1162/8

1208/4

4560

قلةه سرخ

84

-

-

2016

2091/6

2125/2

2184

8416/8

جمع 

5293/3

27000

55572/3

61683/3

68706/3

78062/7

83072/5

374097/3

منبع :يافتههاي تحقيق

نتايج بهدست آمد از برآورد ميزان خاك حفیظ شید
در اثر فةاليتهاي احيايي نشان ميدهد با گیشت زمان از
اين ميزان کاسته شید اسیت کیه ايین مسیئله بیه دليی
افییزايش پوشییش گيییاهي و نقییش مییوثر آن در کییاهش
فرسايش خاك رخ ميدهد همچنیين ايین پديید سیبب

نگهداشت بيشتر عناصر ضروري خاك شام ازت ،فسفر و
پتاسيم گرديد است (جدول  )5نتايج حاصی از مجمیوع
مقادير ازت ،فسفر و پتاسيم در ميزان خاك حفظ شد در
ک محدود هاي اجرايي ،براي هر سال بیه شیرح جیدول
شمار  4ميباشد
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جدول.6برآوردمقدارازت،فسفروپتاسیمحفظشده(کیلوگرمدرسال)

نامعنصر

88

89

90

91

92

93

جمع

ازت

3138/8

6234/4

5258/9

9330/6

9639/9

3296/1

36898/7

فسفر

143/1

262/93345

275/90969

286/67872

391/14246

2452/8912

3812/7

پتاسيم

8073/0

14595/4

17953/0

19821/1

21554/8

35289/7

117287/1

منبع ]5[ :و يافتههاي تحقيق

 31از شرکت تةاوني خدمات حمايتي کشیاورزي (مطیابق
جییدول شییمار  ،)1اسییتخراج گرديیید اسییت در جییدول
شمار  2آمد است

نتیايج حاصی از بیرآورد ريییالي مجمیوع مقییادير ازت،
فسفر و پتاسيم در ميزان خاك حفظ شد کیه بیر اسیاس
قيمت کودهاي مختل مورد استفاد براي سالهاي  11تا

جدول.7برآوردریالیمقدارازت،فسفروپتاسیمحفظشده(میلیونریال)
ناممنطقه

88

89

90

91

92

93

جمع

ازت

3/1

12/2

15/4

81/1

136/2

51/6

299/6

فسفر

0/2

0/6

0/9

3/4

5/9

43/4

54/3

پتاسيم

8/6

31/2

57/6

237/9

323/3

592/9

1251/5

جمع

11/9

44/0

73/9

322/3

465/4

687/9

1605/4

منبع :يافتههاي تحقيق

دست آمد  ،در جدول شمار  1آمد است

برآورد ارز آتي بر اساس سال پايه  3131که با نیرخ
 32درصد (به عنوان ميانگين نیرخهیاي سیود بیانکي) بیه

جدول.8 ارزشآتیبرآوردریالیمقدارازت،فسفروپتاسیمحفظشدهبراساسسالپایهسال1333(میلیونریال)
نامعنصرغذایی

88

89

90

91

92

93

جمع

ازت

18

22/9

24/7

111/1

159/4

51/6

387/6

فسفر

0/9

1/1

1/4

4/6

6/9

43/4

58/3

پتاسيم

50/5

58/5

92/3

325/6

378/3

592/9

1498/1

جمع

69/4

82/4

118/4

441/3

544/5

687/9

1943/9

منبع :يافتههاي تحقيق

ارز گیاري اقتصادي کارکرد حفظ حاصلخيزي خاك در

 .4بحث و نتیجهگیری
در حال حاضر در جامة علمي بشر شوق زيادي بیراي
توسة شيو هاي مناسب بیراي فهیم بخیش پنهیان ارز
منابع طبيةي ديد ميشود تا از اين طريق ،درکي مبسوط
و جامع از قلمرو ارز هاي منتسب به بقاياي منابع تحیت
سلط بشر حاص آيد بويژ درسالهاي اخير ،تال هیاي
فراواني از سوي صاحبنظران مختل کاستانزا و همکاران،
مییوالرکي و همکییاران ،لییييییو و همکییاران ،ديگییروت و
همکاران ،تروي و ويلسون ،ويلسون و هوئن ،کوبيزسیکي و
همکاران براي کميسازي و برآورد ارز منابع طبيةیي از
حيث خیدمات اکوسيسیتمي متنیوعي کیه نتيجی ذاتیي
کارکردهاي طبيةي اکوسيستمي هستند ،صورت گرفتیه و
يافتههاي جديدي را دراختيار گیارد انید [ 4و ،34 ،96،2
 ]39 ،93 ،92بر اساس نتايج حاصله ،ارز منافع حاص
از کییارکرد حفییظ حاصییلخيزي خییاك در محییدود هییاي
فةاليتهاي احيايي پروژ ترسيب کربن در منطقه حسیين
آباد غيناب خراسیان جنیوبي ،در سیالهیاي 3/4 ،11-31
ميليارد ريال است که اين رقم با احتساب ارز آتي براي
سال پايه  3/39 ،3131ميليارد ريیال میيباشید بنیابراين
ارز اقتصادي هر هکتار مرتع در اين منطقیه بیر اسیاس
اين کیارکرد در طیول سیالهیاي پیس از اجیراي پیروژ ،
 303296/7ريال برآورد ميگردد که با احتساب ارز آتي
براي سال پايه  367244/5 ،3131ريال است که اين رقیم
براي هیر هکتیار در سیال بطیور ميیانگين  56593ريیال
ميباشد هرچند رقم محاسبه شد در مقايسه با تحقيقات
انجام شد در سیطب جنگی هیاي کشیور انیدك بیه نظیر
ميرسد ،چنان که میواليي ارز حفاظیت خیاك توسیط
اکوسيستم جنگلي ارسباران را به ميزان 391992/1ريیال
در هکتار و اميرنژاد ارز ساالن کارکرد حفاظت خاك به
وسيل جنگ هاي شمال کشور را  936511ريال در هکتار
برآورد نمود است [ ]9 ،31هرچند اين تفاوت را ميتوان
به تفاوت ماهيت اکوسيستمهاي جنگلي و مرتةي و نقش
بيشتر پوشش جنگلي در کنترل فرسايش مربوط دانسیت

3613

موسوي ،ارز کارکرد حفظ حاصلخيزي خاك در منطقه
طالقان را براي هر هکتار  99333ريال برآورد نمود []33
همچنين يگانه ،ارز اين کارکرد را در حوز آبخيز تهیم،
براي هر هکتار  52219ريال بیرآورد نمیود اسیت []16
الزم به يادآوري است در تحقيق حاضر بر خالف تحقيقات
فوقالیکر ،ارز حفظ حاصلخيزي خیاك در مراتةیي کیه
فةاليتهاي احيايي منجر بیه افیزايش چشیمگير پوشیش
گياهي در منطقه شد  ،به دست آمد است که اين مسلئه
نقش پوشش گياهي در حفظ خاك و افزيش حاصیلخيزي
آن را بيشتر نمايان ميسازد در مطالةهاي مشابه در خليج
بينتوني (اندونزي) ،ارز عملکرد حفظ و نگهداري عناصر
غیايي خاك ،با استفاد از رو هزينیه فرصیت از دسیت
رفته ،مةادل  166دالر برآورد شد اسیت [ ]91از طیرف
ديگر بختياري و همکاران ارز ساالنه حاصلخيزي خیاك
جنگ هاي منطقه سبزکو را حدود  5ميليارد ريال برآورد
نمودند آنها بيان ميکنند هیر هکتیار اکوسيسیتم جنگی
ساالنه  959/33کيلوگرم از عناصر  NPKبه ارز تقريبي
 334هییزار ريییال را نگهییداري و از هییدر رفییتن آن در اثییر
فرسايش جلوگيري ميکند[ ]1فائو نيز بیه اهميیت هیدر
رفت عناصر غیايي در خاك سطحي هشیدار داد اسیت و
اعیالم کیرد اسییت بیه طییور متوسیط سییاالنه  1466دالر
خسارت در اثر هدر رفت عناصر غیايي به هر کشاورز وارد
ميشود []16
در رابطییه بییا ايییرادات وارد بییه بییرآورد ارز حفییظ
حاصلخيزي خاك با استفاد از رو فوق ،موارد متةیددي
از سوي صاحبنظران مورد اشار قرار گرفته و عدم کیارايي
جانشينسازي مواد از دست رفته خاك از طريق اقیدامات
فيزيکي را به بحث و تحلي گیارد اند يکیي از نقیدهیاي
مطرح شد در اين زمينه به رفتار گياهان در برابر عناصیر
غیايي مربوط ميشود بر ايین اسیاس ،يافتیههیاي علمیي
حکايت از آن دارند که گياهان فقط سهمي از مواد غییايي
خاك در دسترس خود را جیب خود میيسیازند و از ايین
رو ،ارز منبع محاسبه شد فراتر از ارز توليدي خاك
به طور واقةي خواهد بود و در مقاب  ،به زعم متخصصیين
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خاك ،فقط میواد غییايي خیاك نيسیتند کیه ترکيبیات و
عناصییر ضییروري موجییود در خییاك بییه شییمار مییيآينیید
خصوصییيات ديگییري مثیی سییاختار فيزيکییي ،ظرفيییت
نگهداري آب در خاك ،محتوي مواد آلیي و ابةیاد کمیي و
کيفي موجودات زند حاضر در خاك و غيیر هیم در ايین
زمينه ،تاثير گیارند به اين ترتيب ميتوان مدعي شد کیه
ارز منبع خاك در صورت برخورداري از اطالعات جامع
دربار خاك و صفات گوناگون آنّ بسيار بزرگتیر از رقمیي
است کیه در اسیتفاد از رويکیرد ارز منبیع و محاسیبه
هزينههاي الزم براي جانشينسازي مواد غییايي از دسیت
رفته خاك از طريق کودهاي شيميايي خیاص ،بیه دسیت
ميآيد [ ]99از طرفي تحقيقات نشان داد است که براي
قاب استفاد شیدن کیودهیاي اضیافه شید زمیان نسیبتا

طوالني الزم است ،بنابراين گاهي جبران میواد غییايي از
دست رفته به وسيله فرسیايش بیه سیهولت امکیانپییير
نيست گفتني است با اين رو ارز بخشي از خیدمات
اکوسيستم در ارتباط با جلوگيري از فرسايش خاك ،فقیط
از نظر نگهداري عناصر غیايي خاك بررسیي میيشیود در
برآورد ارز حفظ حاصلخيزي خاك بايید هزينیه نيیروي
کار براي کودپاشي و هزينه بازسازي خسارتهاي ناشي از
فرسايش خاك نيز در محاسبات منظور شود [ ]91بديهي
است با احتساب چنين مولفههايي رقیم ارز اکوسيسیتم
مرتع افزايش چشمگيري مييابد و ارز مرتع را از حيث
حفظ حاصلخيزي خاك و کیاهش فرسیايش بهتیر نشیان
ميدهد
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