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مطالعه هزینههای جانبی بهرهبرداری دام عشایری از مراتع خفر و سیور سمیرم
از جنبه تأثیر بر کارکرد تنظیم رواناب
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چکیده
مراتع بهعنوان یکی از گستردهترین اکوسیستمهای طبیعی ،عالوه بر تأمین گوشت قرمز ،خدمات دیگری نیز به جامعه ارائه مینمایند،
هرچند بهرهبرداری بیرویه از این منابع سبب لطمه به آنها گردیده است .در این مطالعه ،تأثیر بهرهبرداری دامهای عشایری از مراتعع
سمیرم طی یک دوره چرا بر کارکرد کنترل رواناب مورد مطالعه قرار گرفت .به این منظور درصد پوشش مرتععی در دو مططعع قبع و
بعد از ورود دام در سال  2931اندازهگیری گردید .در ادامه با استفاده از روش شماره منحنی ،میزان رواناب ناشی از بارشهایی با دوره
بازگشتهای مختلف در شرایط قب و بعد از چرای دام محاسبهشده و با توجه به میزان بهعرهبعرداری ،اخعتال بعین روانعاب تولیعدی
بهعنوان تأثیر بهرهبرداری مدنظر قرار گرفت .درنهایت این هزینه جانبی با استفاده از روش هزینه جایگزین ،ارزشگذاری اقتصادی شد.
نتایج نشان داد بهرهبرداری دام عشایری در این منططه بیش از توان عرصه بوده که همین مسئله ،کارکرد مراتع در تنظیم آب را مخت
نموده ،مثالً رواناب ناشی از بارش با دوره بازگشت دوساله از  2880661مترمکعب به  1800162مترمکعب افزایشیافته و توان مراتعع
در کنترل آب به میزان  393819مترمکعب کاهشیافته است .ارزش اقتصادی ازدسترفته و به عبارتی هزینههای جانبی ناشی از ایعن
بهرهبرداری از جنبه تأثیر بر کارکرد تنظیم آب به میزان  19932میلیون ریال در سال به دست آمد .اطالع از این خسارات و محاسعبه
آن در ارزیابی اقتصادی بهرهبرداریها کمک میکند تا در راستای اصالح فعالیتهای اقتصادی که خسارتهعای جعانبی اجتمعاعی بعه
همراه دارند برنامهریزی شود.
واژگان کلیدی :هزینه جانبی ،دام عشایری ،کارکرد تنظیم آب ،ارزشگذاری اقتصادی ،مراتع خفر و سیور سمیرم.
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 .1مقدمه
منععابع طبیعععی یکععی از مهععمتععرین و بععا ارزشتععرین
سرمایه های ملی هر کشور بهحساب معیآیعد و معیتوانعد
پشتوانه محکمی برای رشد و توسعه اقتصعادی آن کشعور
باشد ،این در حالی است که کشعورهای مختلعف بعه طعور
فزایندهای با چالش های مرتبط بعا منعابع طبیععی مواجعه
هسععتند [ ]19ازآنجاکععه تععأمین بخععش قابعع تععوجهی از
نیازهای اقتصادی ،بهویعژه در جوامعع در حعال توسععهای
نظیر ایران به دلی معیشتی بودن اقتصاد ،بعر اسعتفاده از
منابع پایه استوار است که معموالً از طریق بهعرهبعرداری-
های کنترل نشده و بدون برنامهریعزی صعورت معیگیعرد،
ازاینرو این منابع فشار روزافزونعی را متحمع معیشعوند.
مراتع بعهعنعوان یکعی از انعواع منعابع طبیععی کعه منبعع
درآمدی برخی اقشار جامعه محسعوب معیشعوند ،از ایعن
قاعده مستثنا نیستند بهگونهای که بر اساس آمعار رسعمی
موجود ،در شرایط کنونی تعداد دامهای اسعتفادهکننعده از
مراتع کشور بسیار بیشتر از ظرفیت مجعاز ایعن عرصعههعا
است [ ]2و همعین مسعئله بعهعنعوان یکعی از مهعمتعرین
عوام  ،سبب تخریب و سیر قهطرایی در مراتع کشور شعده
است .اگر مراتع کشور در مدار معدیریت علمعی و صعحی
قرار گیرند میتواند تولیعدی تعا  9برابعر وعععیت کنعونی
داشته باشد ،اما چنانچه چرای بیرویه و بعه دور از اصعول
علمی ادامه داشته باشد ،تخریب اراعی مرتعی را به دنبال
خواهد داشت [ ]10و در صورت تداوم رونعد بهعرهبعرداری
بیرویه بیش از قدرت بازسازی ،نهایتاً به نابودی این منابع
منجر میشود [.]19
مراتع عالوه بر تولید و تأمین علوفعه ،خعدمات متععدد
دیگری مانند حفظ و تأمین آب ،حفظ خاک ،حفعظ تنعوع
زیستی و ذخایر ژنتیکی ،تولید گیاهان دارویی و صعنعتی،
تلطیف آب وهوا ،تولیعد ذعذا و خعدمات طبیععتگعردی و
تفرجگاهی را نیز فراهم مینماینعد کعه تمعام آنهعا بعرای
انسان منافع مشخصی بعه همعراه دارد [ .]96 ،99یکعی از
مهمترین چالشهای پیش روی این اکوسیستمها آن است
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که معردم منعافع آنعی بیشعتری از بهعرهبعرداری از منعابع
زیستی در مطایسه با حفظ آن ها به دست میآورنعد []19
و ازاین رو اهمیعت کارکردهعایی ماننعد تولیعد علوفعه کعه
بهصورت مستطیم مورد استفاده دامهعای مرتععداران قعرار
میگیرد ،عموماً برای بهره برداران مرتع ملموستعر اسعت،
زیرا این افعراد اذلعب از علوفعه بعرای ت ذیعه دام و تولیعد
فرآوردههای دامی بعهعنعوان محصعول اصعلی بنگعاه خعود
بهرهبرداری معیکننعد .ایعن در صعورتی اسعت کعه سعایر
کارکردهای اکوسیستمهای مرتععی ممکعن اسعت ارزشعی
بهمراتب بیش از ارزش تولیعد علوفعه داشعته باشعد [.]26
چنععین رویکععردی سععبب فشععار بععیشازحععد بععهمنظععور
بهرهبرداری از منافع مستطیم اکوسیستم شده کعه بعالطبع

سبب اختالل یا کاهش جریان خدمات اکوسیستم شعده و
میتواند اثرات منفی بر سالمت و زیست انسان بعه همعراه
داشته باشد [.]91
از دیگر مشعکالت موجعود در بهعرهبعرداری از مراتعع،
ماهیت اشتراکی و ذیرخصوصی این منابع است که سعبب
میشود این بهرهبرداریها در بسعیاری از معوارد بعا اثعرات
جانبی منفی همراه باشد .در خصوص کاالها و خدماتی که
در بازارهای رقابتی و کارا مبادلعه معیشعوند ،قیمعتهعای
بععازاری بیععانگر هزینععههععای تولیععد از سععویی و منععافع
بهدستآمده برای مصر کنندگان از سوی دیگر است کعه
به تخصیص بهینه منابع منتهی معیشعود ،امعا در برخعی
بنگاه های تولیدی ،تولیدکنندگان تمام هزینههای تولید را
نمیپردازند و در واقع جامعه بخشعی از ایعن هزینعههعا را
میپردازد که بهصورت خسارتهای اجتمعاعی نمعود پیعدا
کرده و بهعنعوان هزینعههعای جعانبی اجتمعاعی شعناخته
میشود [.]19
این معضالت و مشکالت رو به رشد ناشی از تخریعب و
بهععرهبععرداری بععیرویععه از طبیعععت موجععب شععده تععا
تصمیمگیرندگان و برنامهریزان کالن بعه لعزوم حفاظعت و
توسعه هر چه بیشتر این مواهعب خعدادادی توجعه کننعد
[ .]92یکععععی از رویکردهععععای مهععععم در مععععدیریت
بهرهبرداریهعای بعیرویعه از منعابع طبیععی ،شناسعایی و
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مطالعه هزینههای جانبی 

مطالعه تأثیر منفی ایعن بهعره بعرداریهعا بعر کارکردهعای
اکوسیستم و هزینههای جانبی اجتمعاعی تحمیع شعده و
تالش بهمنظور بعرآورد خسعارات اقتصعادی ناشعی از ایعن
شیوه بهرهبرداری است .با ایعن رویکعرد ،معیتعوان انتظعار
داشت تا اثرات جانبی و خسارات اجتماعی ناشعی از فشعار
بیشازحد بر منابع پایه آشکار شعده و اهمیعت معدیریت و
بهرهبرداری صحی از منعابع بعیشازپعیش نمایعان گعردد.
بدیهی است آگاهی از میزان خسارات اقتصادی وارد شعده
کاربردهععای متعععددی خواهععد داشععت کععه ازجملععه آنهععا
میتوان به امکان استفاده از این ارقام در ارزیابی دقیعقتعر
توجیه اقتصعادی فعالیعت بنگعاههعای تولیعدی مسعتطر در
مراتعع و همچنععین وعععع جعرائم تخریععب منععابع طبیعععی
به منظور درونیسازی اثرات جانبی موجود اشاره نمعود .در
تحطیق حاعر ،تعأثیر رونعد بهعرهبعرداریهعای کنعونی بعر
کارکرد تنظیم آب توسط اکوسیسعتم هعای مرتععی معورد
مداقه قرار گرفته است.
تأثیر مثبت مدیریت پوشش گیاهی بر کعارکرد حفعظ و
نگهداشت آب و متطابالً تأثیر بهرهبرداری بیرویه یعا حعذ
پوشش گیاهی بر هدررفت منابع آب در تحطیطعات مختلعف
مورد مطالعه قرار گرفته است .یک چرخه کارآمعد آب بایعد
بتواند بیشترین میزان بارش را در حوزه آبخیز نگه داشعته و
آن را قاب دسترس سازد .معموالً مطادیر زیاد پوشش گیاهی
برای ایجاد یعک چرخعه کارآمعد آب معورد نیعاز اسعت کعه
متطابالً به بهرهوری بیشتر اکوسیستم و سطوح بعاالتر تنعوع
زیستی منتهی میشود [ .]19در مطالععهای کعه در کشعور
نه شبیهسازی اثر باران بر منعابع آبوخعاک
سوئیس در زمی ٔ
انجام شد ،نتایج نشان داد پوشعش گیعاهی بعهعنعوان یعک
عام کنترل هیدرولوژیک با افعزایش ظرفیعت نفوذپعذیری
خاک بر روی زمان و مدت نفوذپذیری رواناب تعأثیر داشعته
است [ .]12مطالعه اثر چعرا بعر ویژگعیهعای هیعدرولوژیک
مراتع نشان داد که لگدکوبی ناشی از چرای دام سبب شعده
تععا جععرم مخصععوص ظععاهری خععاک در دو منططععه چععرای
متوسط و سنگین بعا یکعدیگر اخعتال معنعیداری داشعته
باشد [ .]9بررسیهعای انجعام شعده در نیجریعه در شعرایط
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آزمایشگاهی در مورد ارتباط زبری سعط خعاک بعا روانعاب
در بارش با شعدت  216میلعیمتعر در سعاعت و روی یعک
خاک شنی لومی مالچ پاشی شده نعشانگععر نطععش معع ثر
زبری سطحی در کاهش رواناب بوده است ( .)21همچنعین
مطالعات انجام شده در جلگههای مرکزی آمریکعا در معورد
پاسخ هیدرولوژیک علفزارها نشان داد که چعرا بعهطعورکلی
باعث افزایش رواناب از طریق کاهش هدایت آبی و نفوذ آب
در خاک شعده است [ .]6بررسیها نشان داده کعه چنانچعه
قشر سطحی خاک در اثر چرای بیشازحد دچعار آشعفتگی
شود قابلیت نگهداشت آب در خاک کاهشیافته و به دنبعال
آن میزان رواناب و درنتیجه فرسعایش بیشعتر خواهعد شعد
[ .]19دریکی از مطالعات انجعام شعده در کشعور ،وعععیت
حفاظععت خععاک و نفوذپععذیری آب در مراتععع چشععمه علععی
استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قعرار گرفعت کعه
نتایج نشان داد بیشعترین سعرعت نفعوذ آب در مراتععی بعا
پوشش گیاهی خوب و کمترین ایعن مطعدار در دیمزارهعای
رهاشده اتفاق افتاده است [.]96
لزوم توجه به اهمیت اقتصادی خعدمات اکوسیسعتمهعای
طبیعععی توسععط محططععان مختلععف موردتوجععه قععرار گرفتععه،
ازجمله هوستاد و همکاران عرورت درک کام پتانسی هعای
متنععوع ایععن اکوسیسععتمهععا و توجععه بععه حفععظ و احیععای
کارکردهای اکولوژیک را مورد تأکید قرار دادهاند [ .]21یکعی
از کاربردهای بسیار مهم مطالعه ارزش اقتصادی کارکردهعای
اکولوژیک مراتع و تأثیر بهرهبرداریهای موجود بر ایعن ارزش
در وعع مالیاتهای ذیرمستطیم بر بنگاههایی خواهد بود کعه
هزینههای جانبی برای محیط ایجاد میکننعد .هعد از ایعن
کار ،انتطال ثروت از بنگاه به دولت نیست ،بلکه هد ترذیعب
بنگاه به درونی نمودن ایعن هزینعههعا اسعت .میعزان مالیعات
پیگویی بهینه وعع شده برای هر واحعد تولیعد یعک کعاال یعا
خدمت باید به میزان هزینههای جانبی نهایی تولید هر واحعد
در نظر گرفته شود [.]12
با توجه به تأکید مطالعات باال بر تأثیر معنعادار بهعره-
برداری بیرویه بر کارکرد اکوسیستمهای طبیعی در حفظ
و نگهداشت آب و پیشگیری از رواناب از سویی و همچنین
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اهمیت مطالععه ابععاد اقتصعادی ایعن مسعئله ،در تحطیعق
حاعر تالش شد تا با توجه بعه فشعار زیعاد چعرای دام در
مراتع ییالقی منططه خفر و سیور سعمیرم ،اثعرات جعانبی
این بهرهبرداریها بر کعارکرد تنظعیم و حفعظ آب و ارزش
اقتصادی آن مورد مطالعه قرار گیرد.

 .2روششناسی
 .1 .2معرفی منطقه مورد مطالعه

(شک  .)2ازنططه نظر ج رافیائی منططه مورد مطالعه بعین
طعععول ً 92ْ 10َ 16تع ععا ً 92ْ 91َ 19شعععرقی و
عععععرض ً 90ْ 99َ 11ت ععا ً 92ْ 6َ 10شععمالی واقععع
شده است .ازلحاظ توپوگرافی ،منططه خفعر و سعیور یعک
منططه کامالً کوهستانی اسعت .حعداق و حعداکثر ارتفعاع
منططه  2600و  1102متر از سعط دریعا بعوده و ارتفعاع
متوسععط آن  1222متععر از سععط دریععا اسععت .میععانگین
بارندگی سالیانه منططه  266میلیمتعر بعرآورد گردیعده و
دمای متوسط سالیانه  9/6درجه سانتیگراد است.

منططه خفر و سیور از توابع پادنعا بعا وسععت 19366
هکتار در  89کیلومتری شعهر سعمیرم واقعع شعده اسعت

(الف)

(ب)

شکل ( -1الف) موقعیت منطقه مورد مطالعه در شهرستان سمیرم و استان اصفهان( ،ب) مرز محدوده بر روی تصویر ماهوارهای منطقه

 .2 .2روش تحقیق
این تحطیق به دنبال بررسی اثر اسعتفاده بعیرویعه دام
عشایر بر کارکرد تنظیم آب توسط اکوسیستمهای مرتععی
منططه خفر و سیور سمیرم و هزینههای جعانبی ناشعی از
آن است .به این منظور عمن مطالععه تیعپ هعای مرتععی
منططه بعا اسعتفاده از روش فیزیونومیعک -فلوریسعتیک و
تهیه نطشعه مربوطعه (شعک  ،)1مطالععه درصعد پوشعش

گیاهی در تیپهای مختلف در شرایط قب و بعد از حضور
دام در سال  2931انجام شد.
برای اندازهگیری درصد پوشش گیاهی در این تحطیعق
از رویکرد تصعادفی -سیسعتماتیک و روش قعدم نططعه در
مسیر ترانسکتهای خطی به طول  200متعر و بعه تععداد
 20ترانسکت در جهت های مختلف هر تیپ ( 1000نططه
در هر تیپ گیعاهی) اسعتفاده شعد .ازآنجاکعه هعد ایعن
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بخش ،برآورد ت ییعرات پوشعش در اثعر بهعرهبعرداری دام
عشایری در دو مططع قب و بعد از ورود دام به مرتعع بعود

از روشی استفاده شد که عمن دارا بعودن دقعت کعافی ،از
بیشترین سرعت عم برخوردار باشد [.]22 ،8 ،1

شکل  -2نقشه تیپهای پوشش گیاهی مرتعی منطقه مورد مطالعه

برای برآورد رواناب حاص از بارش ،روشهای مختلفی
مانند استفاده از منحنیهای نفوذپذیری ،شعماره منحنعی
( ،)CN2هیدروگرا رواناب سعطحی ،هیعدروگرا واحعد،
آنالیز منططهای سیالب و روش حداکثر سعیالب برحسعب
سط حوزه آبخیز متعداول اسعت [ .]11در ایعن تحطیعق
برای بررسعی میعزان نفعوذ آب ناشعی از بعارش در سعط
تیپهای مرتعی ،تحلی نطش پوشعش گیعاهی در کنتعرل
رواناب و میزان تأثیر بهرهبرداری عشایری بعر سعط ارائعه
این کارکرد از روش شماره منحنی استفاده شد .این روش
بر اساس مشاهدات مختلعف در حوععههعای مععر و در
اقالیم مختلف بنا شده است .ارتفاع رواناب ناشعی از بعارش
در این روش از رابطه  2به دست آمد [.]11
() 2

P>0.2S

Curve Number

1

که  Qارتفاع رواناب حاص از بارش P ،ارتفاع بارنعدگی
 11ساعته و  Sارتفاع مربوط به برگاب ،ذخیعره سعطحی و
نفععوذ در خععاک (تلفععات) اسععت .ازآنجاکععه در ایععن روش
بارشهای  11ساعته و کوتاهمدت مورد استفاده قرار معی-
گیرد از عام تبخیر و تعرق صر نظر معیشعود .مطعدار S
در رابطه بعا نعوع پوشعش ،نحعوه بهعرهبعرداری از اراععی،
وععیت خاک ازنظر نفوذپذیری و انتطعال آب ت ییعر معی-
کند .مطدار تلفات ک توسط رابطه  1با یعک عامع بعدون
بعد به نام شماره منحنی ارتباط مییابد.
() 1
پععس از تعیععین مطععدار شععماره منحنععی ،میععزان تلفععات
محاسبه شده و با در نظر گعرفتن بارنعدگی ،ارتفعاع روانعاب
محاسععبه گردیععد .شععماره منحنععی بععهنوبععه خععود از روی
مشخصات خاک ،نوع بهرهوری از زمعین و شعرایط رطوبعت
قبلی خاک تعیین شد .بعهمنظعور تعیعین میعزان آبعی کعه
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ساالنه در مراتع منططه نفوذ میکند ،نخست در هر حوععه،
گروههای هیدرولوژیک خاک بر اساس ویژگیهعای خعاک و
با استفاده از جدول  2تعیین و نطشه مربوطه تهیعه گردیعد.

همچنین وععیت هیدرولوژیک تیپهای مرتعی بعر اسعاس
تراکم پوشش و شدت چرا و با استفاده از جعدول  1تعیعین
شده و نطشه وععیت هیدرولوژیک اراعی نیز تهیه گردید.

جدول  .1تعیین گروههای هیدرولوژیک خاک بر اساس ویژگیهای آن ()22

گروههای هیدرولوژیک

شدت نفوذ

خاک

(اینچ بر ساعت)

A

بیش از 9
2/9-9
0/9-2/9

D

کمتر از 0/9

B
C

نوع خاک

توانایی تولید رواناب

شنی و قلوهسنگی
شنی لومی ،شنی رسی
لومی ،لومی رسی دارای الیههای سخت در عمق
رسی ،خاکهای شور ،سنگ ،جاده آسفالت ،بتون،
خاکهای کمعمق

کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد

جدول  .2وضعیت هیدرولوژیک مراتع برحسب شدت چرا و تراکم پوشش گیاهی ()22

وضعیت

وضعیت مرتع

هیدرولوژیک
فطیر
متوسط
خوب

چرای سنگین با پوشش کمتر از  90درصد (شام گیاه و سنگریزه)
چرای متوسط با پوشش بین  90تا  20درصد
چرای سبک با پوشش بیش از  29درصد

بهمنظور برآورد میزان تأثیر بهرهبرداریهعای عشعایری
بر کارکرد کنترل رواناب ،ابتدا اقدام بعه تهیعه نطشعههعای
کععاربری اراعععی ،وععععیت هیععدرولوژیک و گععروههععای
هیععدرولوژیک خععاک در حالععت قبعع از چععرا در محععیط
 ArcGISگردید (شعک  .)9سعسس از تلفیعق نطشعههعای
مذکور ،مناطق همگن ازنظر  CNبرای حالت قبع از چعرا
حاص شده و به کمک جعداول مربوطعه ،مطعادیر شعماره
منحنی در هر واحد همگعن بعا میعانگینگیعری وزنعی در
هرکدام از حوععههعای معورد مطالععه تعیعین گردیعد .در
حالت بعد از چرا نیز به علعت بهعرهبعرداری بعیشازحعد از
مرتع و ت ییر وععیت هیدرولوژیک منططه از حالعت فطیعر
به حالت تخریب یافته CN ،مجدداً محاسبه شده و نطشعه
مربوطه تهیه گردید.
پس از مشخص شدن شماره منحنعی بعرای هرکعدام از

حوعههای منططه ،مطدار تلفات ک منططه ( )Sدر هرکعدام
از حالتهای قب و بعد از چرا تعیین شد .بهمنظعور تعیعین
تأثیر ت ییر وععیت هیدرولوژیک حعوزه آبخیعز بعر مطعادیر
نفوذ و رواناب ،آمار شدت بعارش ایسعتگاه سعمیرم در دوره
بازگشتهای مختلف و همچنین زمان تمرکعز حوععههعا از
طریق اداره ک منابع طبیعی و آبخیزداری اسعتان اصعفهان
تهیه شد .برای محاسبه میزان بارش ،زمان تمرکز در شعدت
بارش با دوره بازگشتهای مختلف عرب گردید .بعر اسعاس
میزان بارشهعای بعا دوره بازگشعتهعای مختلعف و مطعدار
تلفات بارش ،میزان رواناب حاص محاسبه گردید .با تعیعین
اختال رواناب بین حاالت قب و بعد از چرا ،میعزان ت ییعر
در کارکرد تنظیم آب بر اثر چرای دام محاسبه شد .سعسس
با توجه به مساحت هر حوعه این اختال ارتفاع بعه حجعم
رواناب تبدی گردید.
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درنهایت میزان هزینههای جانبی ناشی از کاهش سعط
ارائه این کارکرد با استفاده از رویکرد هزینههای نسبت داده
شده و روش هزینه جعایگزین 2محاسعبه شعد .ایعن روش و
سایر روشهای رویکرد ترجیحات نسبت داده شده ،بعر ایعن
فرض استوار است که هزینعههعای اجتنعاب از خسعارت یعا
جایگزینی خدمات اکوسیستم ،ارزش اکوسیستم یا خعدمات
را برای جامعه نشان میدهند .برای برآورد ارزش اقتصعادی
ازدسععترفتععه بععر اثععر حضععور عشععایر و بععه عبععارتی میععزان
هزینههعای جعانبی تحمیع شعده ،هزینعههعای الزم بعرای
نگهداشت این مطدار رواناب مدنظر قعرار معیگیعرد .در ایعن
تحطیق با توجه به اطالعات قاب دسترس از اداره ک منعابع
طبیعی و آبخیزداری استان اصعفهان ،اطالععات مربعوط بعه
هزینههای مورد نیعاز بعرای سعاخت بنعد خعاکی حیعدرآباد
سمیرم مورد استفاده قرار گرفت .این بنعد خعاکی بعا حجعم

(الف)

 190هزار مترمکعب و هزینه  1900میلیون ریعال در سعال
 2961ساخته شعده اسعت .ارزش حعال ایعن هزینعههعا بعا
استفاده از شاخص بهای مصر کننده و نرخ تعورم ( )9و بعا
استفاده از رابطه  9محاسبه شد.
Vf = Vp (1+i)r

() 9

که در آن  Vfارزش حال Vp ،ارزش گذشته i ،نرخ
تنزی و  rتعداد سالهای سسری شده است.
با استفاده از این دادهها ،هزینههای معورد نیعاز جهعت
نگهداشت آب در سط حوزه آبخیز از طریق احعدا ایعن
سازه بهدستآمده و با توجه به حجم ذخیعره ،هزینعه الزم
جهت کنترل رواناب در سط منططه محاسبه گردید.

(ب)

(ج)

شکل  .3نقشه کاربری اراضی منطقه (الف) ،گروههای هیدرولوژیک خاک (ب) و وضعیت هیدرولوژیک (ج) در شرایط قبل از چرا

 .3نتایج
بر اساس یافتههعای بخعش هعای دیگعر ایعن تحطیعق،
ظرفیت چرایی مراتع منططه در حالت قب از چرا برابعر بعا
 9293واحد دامی در طی یک فص چرا ( 1ماه) محاسعبه
شد ،درحالیکعه بعر اسعاس آمعار موجعود [ ،]98بعیش از
 91000واحد دامی در طول فص چرا وارد مرتع منططعه

شده که این فشار بسیار زیاد سبب تنزل وععیت مراتعع از
حالت ععیف قب از چرا به حالت تخریعب یافتعه گردیعده
است .نتایج حاص از اندازهگیری درصد پوشش گیاهی در
حالت قب و بعد از چرا در تیپ هعای مختلعف گیعاهی در
2
جدول  9ارائه شده است.
Replacement Cost Method

1
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جدول  .3میانگین و اشتباه از معیار میزان پوشش در شرایط قبل و بعد از ورود دام در تیپهای مختلف گیاهی در فصل چرای سال 1332
(برحسب درصد)
قبل از چرا

نام تیپ گیاهی

بعد از چرا

درصد پوشش

الشبرگ

درصد پوشش

الشبرگ

Astragalus brachycalyx- Daphne mucronata- Agropyron
intermedium

26/1±1/9

8/1±2/0

9/1±0/9

9±2/0

Astragalus brachycalyx-Cousinia cylindracea- Scariola
orientalis

23/1±1/0

0/2±0/2

1/3±0/6

0/9±0/2

Astragalus brachycalyx- Noaea mucronata- Cousinia
cylindracea

3/2±2/0

6/1±2/1

2/1±0/2

2/2±2/9

Astragalus verus- Gundelia tournefortii

26/1±2/6

2/6±0/9

1/2±0/1

2/9±0/1

Astragalus brachycalyx - Scariola orientalis

3±0/3

1±0/9

2/9±0/9

2/6±0/9

Astragalus brachycalyx - Agropyron intermedium- Scariola
orientalis

21±0/3

6±2/2

9±0/8

8/3±2/9

Amygdalus orientalis- Amygdalus scoparia

3/1±2/2

1/6±0/8

9/6±0/9

1/2±0/2

Phlomis olivieri- Scariola orientalis

22/2±1/6

1/6±0/2

1/1±0/1

1/9±0/2

Juniperus excelsa- Quercus brantii

22/2±2/2

22/3±9/9

21/9±1/2

29/1±1/1

نتایج حاص از مطایسه ارتفاع رواناب در دو حالت قب
و بعد از چرا نشان میدهد ارتفاع رواناب بعد از چعرای دام
در تمام حوعههعا افعزایش یافتعه اسعت (جعداول  9و .)8
همچنین بهعنوان نمونه ،پهنهبندی ارتفاع رواناب ناشعی از
بارش با دوره بازگشت دو سعال در شعرایط قبع و بععد از
حضور دام در شک  9نمایش داده شده است.

جداول مربوط به میعزان  CNو تلفعات بعارش منعاطق
همگععن در دو حالععت قبعع و بعععد از چععرا (جععدول  )1و
نطشههای مربوطه (شک  )1نشان میدهد مطعادیر شعماره

منحنی در حالت بعد از چرا برای تمام حوعههعا افعزایش
یافته اسعت .ایعن افعزایش نشعانگر کمتعر شعدن تلفعات و
افزایش میزان رواناب در شرایط بعد از چرای دام در مراتع
منططه است.

جدول  .2شماره منحنی ( )CNو تلفات کل بارش ( )Sدر حوضه خفر و سیور قبل و بعد از حضور دام در فصل چرای سال 1332

حوضه
شماره منحنی
مطدار تلفات ک

قب
بعد
قب
بعد

1

2

3

2

5

63
39
92/93
23/22

63
39
92/93
23/22

63
39
92/93
23/22

63
39
92/93
23/22

66
31
91/89
11/06
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(ب)

(الف)

شکل  .2شماره منحنی در دو حالت قبل (الف) و بعد (ب) از حضور دام در مراتع منطقه در فصل چرای سال 1332

جدول  .5ارتفاع رواناب در دوره بازگشتهای مختلف در حوضه خفر و سیور قبل از حضور دام ( )mmدر فصل چرای سال 1332

دوره بازگشت

حوضه
2
1
9
1
9

1

9

20

19

90

200

9/9
8/86
3/91
2/18
9/12

20/12
21/01
28/08
29/21
8/81

28/19
26/81
11/99
10/91
22/02

11/8
19/36
99/16
16/21
28/23

12/16
92/11
93/93
99/8
23/23

92/93
99/23
19/1
96/29
19/23

جدول  .6ارتفاع رواناب در دوره بازگشتهای مختلف در حوضههای خفر و سیور بعد از حضور دام ( )mmدر فصل چرای سال 1332

حوضه
2
1
9
1
9

دوره بازگشت
1

9

20

19

90

200

3/16
20/29
21/02
22/19
8/02

29/29
22/99
11/01
26/82
20/13

11/12
19/01
92/19
18/31
29/32

13/16
99/19
19/21
99/8
11

91/86
93/02
16/01
12/96
18/22

93/1
19/31
91/01
12/22
13/39

808

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،83شماره  ،9پاییز 2939

(ب)

(الف)

شکل  .5ارتفاع رواناب ناشی از بارش با دوره بازگشت دو سال در شرایط قبل (الف) و بعد (ب) از حضور دام در فصل چرای سال 1332

با توجه به افعزایش ارتفعاع روانعاب در شعرایط بععد از
حضور دام ،حجم رواناب نیز افزایش یافته بعهگونعهای کعه
بهعنوانمثال ،اختال حجم رواناب ناشی از بارشی با دوره
بازگشت  1سال بین حالت های قب و بعد از چرای دام به
 393819مترمکعععب مععیرسععد (جععدول  .)2ایععن میععزان

افزایش حجم رواناب ناشی از بهرهبعرداری دام عشعایری از
پوشش مراتع منططه در طعی یعک فصع چعرا اسعت کعه
بهعنوان یکی از اثرات جانبی این شیوه بهرهبرداری قلمداد
میشود.

جدول  .7تغییرات ارتفاع و حجم رواناب ناشی از بارشهای با دوره بازگشتهای مختلف در شرایط قبل و بعد از چرا در سال 1332
حوضه

مساحت

دوره

()ha

بازگشت

تغییر حجم رواناب ()m3

تغییر ارتفاع رواناب ()mm
1

9

20

19

90

200

1

9

20

19

90

200

2

2008

9/26

1/31

8/01

8/66

2/1

2/62

181618

91120

11228

16102

92611

91222

1

1231

1/09

9/13

8/96

2/12

2/22

6/29

229292

21260

22618

10921

12203

11222

9

2222

1/29

9/36

2/06

21/18

6/19

6/61

982986

18122

99023

39121

89889

86910

1

1193

9/22

9/13

8/8

2/16

2/36

6/96

282990

11920

13132

99101

99119

92233

9

328

1/21

9/69

1/3

9/62

8/91

8/28

18211

9296

1261

9822

8286

8936

بهمنظور برآورد ارزش اقتصادی این اثر جانبی (هزینعه
جانبی) ،از روش هزینه جایگزین بعا اسعتفاده از اطالععات
مربوط به هزینههای مورد نیاز بعرای سعاخت بنعد خعاکی

حیععدرآباد سععمیرم اسععتفاده شععد .بععر اسععاس نتععایج
بهدست آمده ،ارزش اقتصادی هزینه جانبی تحمی شده با
در نظر گرفتن بارشی با دوره بازگشت  1سعال بعه میعزان
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 19932/11میلیون ریال در سال برآورد گردید .این رقعم
در خصوص بارشهایی با سعایر دوره بازگشعتهعا نیعز بعه
همین ترتیب قاب محاسبه خواهد بود.

 .4بحث و نتیجهگیری
بععه اذعععان محططععان مختلععف ،سیسععتمهععای مععدیریت
مناسب منابع طبیعی تنها در صورتی میتواند توسعه یابعد
که در کنعار م لفعههعای طبیععی ،م لفعههعای اقتصعادی،
اجتمععاعی و حکمرانععی نیععز مععدنظر قععرار گیععرد [.]19
بهعنوانمثعال فشعار بعرای افعزایش تولیعد ،چعه از طریعق
استفاده متراکمتر از اراعی و چه از طریق گسترش اراعی
مورد استفاده ،میتواند پیامدهای زیست محیطی منفعی و
متعاقباً پیامدهای اجتماعی منفی به همراه داشته باشعد و
احتماالً این تأثیر بر مردم فطیر و آسیبپذیر بیشتر خواهد
بود [ .]99 ،2در حال حاعر بازارهعای مرسعوم در بازتعاب
کام یا صحی ارزش خدمات اکوسیستم (اثعرات رفعاهی)
ناتواناند ،خدماتی مانند تصعفیه آب کعه نیعاز بعه تصعفیه
مصنوعی آب را کاهش معیدهعد یعا نطعش گعردهافشعانی
طبیعععی در ارتطععای بععازده محصععوالت .بازارهععای رسععمی
همچنین به ندرت به اثرات منفی فعالیت های اقتصادی بعر
خدمات اکوسیستم (اثرات جانبی) که بیشتر آنهعا شعام
کاالها و خدمات عمومی است توجه میکنند و حتی آنها
را نادیده میگیرند [ .]11یکی از نمونههای بارز فشعار بعر
منابع طبیعی در ایران و بسیاری نطاط دیگعر ،پعرورش دام
در اراعی طبیعی است که بعاوجود نطعش مع ثری کعه در
ارتطای امنیت ذذایی و کاهش فطعر دارد ،اذلعب بعه سعبب
اثرات جانبی منفی که بهرذم کاهش سعط رفعاه جامععه،
هیچ هزینهای بابت آن پرداخت نمیشود ،مورد انتطاد قرار
میگیرد [.]99 ،91 ،18 ،2
در نظامهای کنونی بهرهبرداری از مرتع در کشور ایران
اعم از نظام روستایی یا عشعایری ،عمومعاً بعه جنبعههعای
بهرهبرداریهای مستطیم از ایعن اکوسیسعتمهعا و ازجملعه
تولید علوفه و تأمین نیعاز پعروتئین کشعور توجعه شعده و
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اثراتی که این شیوههای بهرهبرداری بعر تعدارک کاالهعا و
خدمات مورد نیاز جامعه توسط اکوسیسعتمهعا بعه دنبعال
دارد عموماً به دالی متعدد نادیده گرفته میشود .اهمیعت
این مسئله زمانی بارزتر میشود کعه بعه جنبعه عمعومی و
همگانی حق انتفاع از این عرصهها کعه جعزو منعابع ملعی
محسعوب معیشعوند توجعه شعود .بعا توجعه بعه موقعیععت
ج رافیایی کشور ایران و محدودیت شدید منابع آب ،تأثیر
این بهرهبرداریها بر اختالل در نظام هیدرولوژیک حعوزه-
های آبخیز از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
بر اساس نتایج به دست آمده از این تحطیق ،بعا توجعه
بعععه فشعععار سعععنگین ناشعععی از چعععرای دام و تخریعععب
اکوسیستم های مرتعی ،میعزان ذخیعره نعزوالت در مراتعع
منططه بهشدت کاهش پیدا کرده و بخش قابع تعوجهی از
بارندگیها به رواناب تبدی میشود و با توجه بعه کعاهش
سط ارائه کارکردهعای اکوسیسعتم کعه جنبعه عمعومی و
اجتماعی دارد ،هزینههای جعانبی اجتمعاعی زیعادی را بعه
دنبال دارد.
یافتههای تحطیق بیعانگر تعأثیر منفعی کعاهش پوشعش
گیاهی ناشی از چرای دام بر افزایش رواناب بود که این امعر
توسط محططان دیگر نیز تأیید گردیده است .مطالعات نشان
داده که وجود پوشش گیاهی و ماده آلعی در سعط خعاک
میتواند از برخورد مستطیم قطعرات بعاران بعه خاکدانعههعا
جلوگیری نماید و درنتیجه ثبات خاکدانهها بیشعتر خواهعد
شد ( .)16همچنین یافتههای تحطیطی در اسسانیا نشعان داد
که زبری خاک در اثر وجود پوشش گیاهی تأثیر بسزایی در
جلوگیری از بروز رواناب دارد .در مطالععه دیگعری درزمی ٔ
نعه
بررسی تأثیر کاربری و پوشش اراععی بعر میعزان روانعاب و
نفوذ در حوزه آبخیز آزمایشی گوادلسرالعون 2اسعسانیا ،بعاالتر
بودن میزان نفوذ آب در بوتهزارها و مناطق با فشعار چرایعی
کم و بیشتر بودن میزان رواناب در مناطق با پوشش گیاهی
کمتر که از خشکسالیهای طوالنی و فشار چرا ناشی شعده
بود ،مشاهده شد ( .)1در یک مطالعه انجام شعده در مراتعع
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منططه فیروزکوه بهمنظور بررسی اثر شدت چرا بر هعدررفت
آبوخاک نیز نتعایج نشعان داد کعه تیمعار چعرای بعیش از
ظرفیت بهویژه در شیبهای تنعد ،بیشعترین میعزان تولیعد
رواناب را بعه دنبعال داشعته اسعت [ .]90اثعرات مسعتطیم و
معنادار پوشش گیاهی و نحوه بهرهبرداری از آن بعر چرخعه
آب توسط محططان دیگر نیز تأیید شده است [.]19 ،28
در کنار شیوههعای کنترلعی و نظعارتی کعه بعهمنظعور
تصحی و تعدی رونعد بهعره بعرداریهعا و کعاهش اثعرات
جانبی فشار بر منابع طبیعی به کار گرفته میشود ،امروزه
استفاده از ابزارهای اقتصادی نیز بهعنوان یکعی از شعیوه-
های کارآمد در مدیریت استفاده از منعابع بعه کعار گرفتعه
میشود .یکی از این شیوهها ،شناسعایی و محاسعبه اثعرات
جانبی بهرهبرداریها در گعام نخسعت و تعالش بعهمنظعور
درونی سازی این اثرات در مرحله بعد اسعت [ .]2در ایعن
راستا مطالععات ارزشگعذاری کارکردهعای اکوسیسعتمهعا
به منظور کسب اطالعات درباره ارزش اکوسیستمها جهعت
استفاده در تصمیمگیریهای زیست محیطی و فرآیندهای
پایش و مدیریت عرورت پیدا میکند [.]23
با مطالعه اثر شیوه کنونی بهرهبرداری بر مراتع منططعه
مشععخص گردیععد کععه بععا از بععین رفععتن پوشععش گیععاهی،
خسععارات زیععادی در خصععوص هععدررفت منععابع آب و
همچنین مسائ ناشی از بروز رواناب مانند فرسایش خاک
و لطمه بعه کعاربریهعای واقعع در مسعیر وارد معیشعود،
بهگونهای که با در نظر گرفتن بارشی بعا دوره بازگشعت 1
سال ،هزینه جانبی ایعن بهعره بعرداریهعا بعه 19932/11
میلیون ریال در سال میرسد .بهعبارتدیگر ،خسارت وارد
بر کارکرد مراتع در تنظیم آب که در راستای انتفاع گعروه
محععدودی از جامعععه عشععایری از مراتععع ایععن منططععه رخ
میدهد ساالنه به بیش از  19میلیارد ریعال معیرسعد .در
خصوص ارقام محاسبه شده ذکعر دو نکتعه ععرورت دارد.
نخسععت آنکععه مراتععع منططععه خفععر و سععیور بععه دلیعع
بهره برداریهای بیرویه عمومعاً مراتعع عععیفی محسعوب
میشوند و میزان افزایش حجعم روانعاب و هزینعه جعانبی
محاسبه شده در اثر تبدی وعععیت مراتعع از عععیف بعه
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حالت تخریب یافته به دسعت آمعده اسعت .بعدیهی اسعت
چنانچه بر اثر چرای بیرویه و عدم اعمال مدیریت صحی ،
مراتعع دارای وعععیت بهتعر دچعار تخریعب و زوال شععوند
میزان رواناب تولیدی و خسعارتهعای ناشعی از آن بسعیار
بیشتر خواهد بود .نکته دوم آن است که ایعن ارقعام تنهعا
بخشی از اثرات منفی بهرهبرداری بعیرویعه از منعابع پایعه
بوده و در صورت مطالعه اثرات این شیوه بهعرهبعرداری بعر
سایر جنبههای کارکردی اکوسیستمهای مرتععی ،اهمیعت
موعوع بارزتر خواهد شد .بهعنوانمثال میتوان به آلودگی
منابع آب با نیتروژن و فسفر ناشی از حضعور دام در مرتعع
اشاره نمود .برآوردها نشان میدهد که در ایعاالت متحعده،
 99درصد آلودگی نیتروژن و  91درصد آلعودگی فسعفر از
حضور دام در مجاورت منابع آب ناشی میشود .این ارقعام
در خصوص شرق آسیا بهمراتب باالتر است بهگونعهای کعه
مثالً در ویتنام  96درصد آلودگی منابع آب به نیتعروژن و
 31درصد آلودگی به فسفر از این محع ناشعی معیشعود
[ .]92بیشک ععرورت دارد تمعام اثعرات جعانبی چنعین
فعالیت هایی که در بستر منابع مشعاع صعورت معیپعذیرد
شناسایی شده و هزینههای ناشی از آن مورد مطالعه قعرار
گیرد تا بتوان با شعناخت بیشعتری در خصعوص تصعحی
روند این بهرهبرداریها برنامهریزی نمود.
در پایان ،ذکر این نکته عروری به نظعر معیرسعد کعه
نه ارزشگذاری صورت
باوجود مطالعات متعددی که درزمی ٔ
پذیرفته ،اما این تالش ها عمدتاً هنعوز در بهبعود ملمعوس
وععیت محیطزیست ناموفق بعودهانعد [ ]22کعه ازجملعه
دالی مهم آن این اسعت کعه ایعن مطالععات عمومعاً ابتعر
باقیمانده و در سیاستگذاریهای مدیریت و بهرهبعرداری
از منابع طبیعی برای محاسبه دقیقتر هزینعههعا و منعافع
زیستی محیطی تصمیمات مختلف مدنظر قرار نمیگیرند.
به این منظور سیاستهعا و ابزارهعایی ماننعد مالیعاتهعا و
مشوق های زیست محیطعی معیتوانعد در کنعار قعوانین و
مطررات موجود به مدیریت بهتر ایعن منعابع کمعک نمایعد
[.]28 ،29 ،20 ،2
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