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تعیین خسارت اقتصادی ناشی از فرسایش خاک در کاربریهای مختلف اراضی
(مطالعۀ موردی :حوزۀ آبخیز بهشت آباد ،استان چهارمحال و بختیاری)
 دالرام ضیایی جزی*؛ دکتری آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.
 رفعت زارع بیدکی؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.
چکیده
فرسایش خاک توأم با رشد جمعیت ،تأمین آب ،غذا و انرژی ،تغییر اقلیم و کاهش تنوع زیستی یکی از مشکالت بزرگ محیط زیستی
ا ست .پیامدهای نا شی از فر سایش خاک را می توان با ابعاد مختلفی مورد برر سی قرار داد .از بعد مکانی هزینههای مختلف فر سایش
خاک به دو دستته هزینههای درونمنطقهای و برونمنطقهای قابل تقستیماند .فرستایش خاک تأثیر منفی مستتقیم و غیر مستتقیم بر
چرخۀ تولید و اقتصاد دارد .هدف این مطالعه برآورد و مقایسۀ خسارت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم فرسایش خاک در کاربریهای
مختلف اراضی در حوزۀ آبخیز بهشت آباد است .به این منظور ،خسارت مستقیم فرسایش خاک در کاربریهای مختلف اراضی بر اساس
روش جایگزینی عناصر اصلی حاصلخیزی خاک با کودهای شیمیایی محاسبه شد .به منظور برآورد مقدار خاک فرسوده شده از سطح
کاربریهای مختلف از نتایج مدل  SWATدر این منطقه استفاده شد .خسارت غیرمستقیم فرسایش بر اساس هزینۀ مصرف شده برای
احداث بندهای اصتتالحی به عالوه خستتارت ناشتتی از رستتوبگذاری در پشتتت ستتدهای مخزنی برآورد شتتد .از خستتارتهای مربوط به
ارزشهای طبیعی و زی ستی صرفنظر شد .طبق نتایج ،بیشترین میزان خ سارت اقت صادی نا شی از فر سایش خاک مربوط به کاربری
کشت دیم معادل  56میلیون ریال در هر هکتار در سال برآورد شد؛ علت را میتوان قرارگیری این اراضی در شیبهای زیاد و عملیات
نادرستتت کشتتاورزی در منطقه دانستتت .همچنین ،کمترین خستتارت برآوردی مربوط به کاربری باغی با  5/4میلیون ریال در هکتار در
سال بود که اهمیت تاج پو شش درختان و رعایت شیب منا سب در ایجاد باغ در حفاظت خاک را ن شان میدهد .در این حو ضه چرای
مفرط و بهره برداری نامنا سب از مراتع سبب باال رفتن نرخ فر سایش و تولید ر سوب در مراتع باالد ست و درنتیجه  33/3میلیون ریال
خسارت فرسایش از هر هکتار در این کاربری میشود.
کلید واژگان :مدل ،SWATخسارت ناشی از فرسایش ،حاصلخیزی ،بندهای اصالحی ،سدهای مخزنی.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989123477747 :

Email: d_ziaie@yahoo.com
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 .1مقدمه
فر سایش خاک در کنار ر شد جمعیت ،تأمین آب ،غذا
و انرژی ،تغییر اقلیم ،کتتاهش تنوع زیستتتتی و غیره از
م شکالت بزرگ محیط زی ستی ا ست [ .]28از بین رفتن
خاک سطح زمین بر اثر فرسایش ،تقریباً در سراسر جهان
اتفاق میافتد و توان تولیدی خاک اکوسیستمهای طبیعی
از جمله جنگلها و مراتع و زمینهای ک شاروزی را کاهش
مید هد .در کرۀ زمین ستتتاال نه  75میل یارد تن خاک
زمینهای مطلوب ک شاورزی در اثر فر سایش از د سترس
خارج میشتتتود [ .]18عوامل مختلفی چون بهرهبرداری
بیرو یۀ م نابع خاک و آب ،تغییر ناآ گا ها نه و غیرعلمی
کاربری اراضی ،بهرهگیری از زمینهای نامرغوب و استفادۀ
نادر ست زمین بدون شناخت کافی از محیط خاک ،سبب
فرسایش خاک می شود [ .]17 ،2اثرات و پیامدهای ناشی
از فرسایش خاک از منظرهای مختلفی قابل بررسی است.
از بعد مکانی هزینه های مختلف فرستتتایش خاک به دو
1
دسته تقسیم میشود .نوع اول ،هزینههای درونمنطقهای
ا ست که شامل کاهش حا صلخیزی خاک و از بین رفتن
مواد مغذی از جمله نیتروژن ،فستتفر و پتاستتیم ،و کاهش
عملکرد تولیدات زراعی میشتتتود .بخش دیگر خستتتارت
برونمنطقهای 2استتتت که به طور عمده با رستتتوبگذاری
ارت باط دارد و شتتتتا مل آلودگی های محیطزیستتتتت و
رودخانهها ،آسیب به زیستگاههای آبی و کنار آبی ،کاهش
پو شش جنگلی ،ارزش زیبایی چ شم اندازها ،کاهش تولید
برق و کیف یت آب آشتتتام یدنی و از طرف دیگر افزایش
ستتیالبها ،پر شتتدن مخازن ستتدها ،خطرات بهداشتتتی و
غیره .از دیدگاه دیگر ،اثرات فرستتتایش را میتوان به دو
بخش اثرات مستتتقیم و غیر مستتتقیم تقستتیم کرد .اثرات
غیر مستقیم 3از اثرات مستقیم ناشی می شوند [.]34 ،14
مهمترین تأثیر فر سایش ،کاهش حا صلخیزی ا ست .در
خاکهای فرستتوده میزان محصتتول کاهش مییابد ،زیرا
ر شد مح صول تحت تأثیر رطوبت و حا صلخیزی خاک
Off-site
Indirect effects

1
2

است و تخریب ساختمان خاک منجر به کمبود آب ،مواد
مغتتذی ،هوا و گرمتتا میشتتتود [ .]24میزان مواد آلی،
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،متغیرهایی هستند که بر میزان
21
تولید تأثیر بهسزایی دارند [.]12
جهت برآورد هزینههای مستتتقیم فرستتایش خاک ،دو
روش کلی وجود دارد که عبارتند از روش هزینۀ جایگزینی
مواد مغذی )NRCM(3که روش هزینۀ تخلیۀ مواد مغذی
هم نامیده می شود و به دنبال احیای خاک فرسایش یافته
به ستتطح قبل از فرستتایش استتت .در این روش ،هزینۀ
خرید کود شیمیایی الزم برای حفظ و احیای بهرهوری و
ک سب مجدد مواد مغذی تو سط خاک محا سبه میگردد
[ .]25این روش نخستتتین بار توستتط بنت در امریکا مورد
استفاده قرار گرفته است [ .]6 ،33روش دوم ،روش ارزش
کاهش بهرهوری (VLPM)4یا روش اُ فت تول یدات زراعی
استت که هزینۀ کاهش تولیدات زراعی در اثر فرستایش را
به قی مت بازار ا ندازهگیری میک ند .روش ا فت تول یدات
زراعی برای مهمترین محصتتوالت انتخابی ،برآورد نستتبتاً
دقیقی از فرستتتایش مستتتتقیم میدهد [ ]7[ .]31در دو
حوزۀ آبخیز در فیلیپین پس از تخمین میزان فرستتتایش
خاک از روش  MUSLEهزینۀ مستتتتقیم فرستتتایش را از
روش هزینۀ جایگزینی  3392پزو معادل با  280315ریال
در هکتار برآورد نمودند ]4[ .از مدل  EPMبرای برآورد
ارزش اقتصادی کارکرد حفظ عناصر غذایی در جنگلهای
پایاب زیرحوزۀ آبخیز رودخانۀ کره بس واقع در چهارمحال
و بختیاری ا ستفاده نمودند .نتایج ای شان ن شان داد که هر
هکتار از جنگلهای این منطقه هر ساله  452/19کیلوگرم
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،به ارزش تقریبی  996هزار ریال
نگ هداری و از هدرر فت آن در اثر فرستتتایش جلوگیری
میشتتتود ]36[ .ارزش عملکرد حفظ ع ناصتتتر غذایی و
جلوگیری از فرستتتایش خاک ،با استتتتفاده از روش هزینۀ
فرصتت از دستت رفته را ،معادل  800دالر برآورد نمودند.
[ ]26در لرستتتتان پس از تعیین هزینۀ میزان فرستتتایش
Nutrient Replacement Cost Method.
Value of Loss of Productivity Method

3
4
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منطقه با  MPSIACبرای محاستتبۀ خستتارت اقتصتتادی
فرستتایش ،هدررفت نیتروژن ،فستتفر و پتاستتیم از روش
جایگزینی عناصتتر غذایی استتتفاده کردند و نتیجه گرفتند
هزینۀ فرستتتایش خاک در منطقۀ مورد بررستتتی ستتتاالنه
معادل  60میلیارد ریال استتتت ]30[ .جهت برآورد ارزش
اقت صادی م ستقیم کارکرد حفاظت خاک پو شش گیاهان

رسوبگذاری ناشی می شوند .لذا در این زمینه میتوان به
هزینههای مرتبط با کنترل رستتوب یا هزینههای ناشتتی از
پرشدن مخازن سدها و کاهش کارایی تجهیزات تولید برق
و انتقال آب به عنوان هزینه هایی که به نستتتبت ،قابلیت
کمّیستازی را دارند ،پرداخت .برای مثال میتوان با هزینۀ
الیروبی به ازای هر متر مکعب در ستتتال مورد نظر و با در

مرتعی و مقایستتتۀ ارزش اقتصتتتادی آن در تراکم مختلف
پو شش گیاهی مراتع ییالقی بلده در شمال ایران از روش
کاهش بهرهوری ا ستفاده کردند و از ارزشگذاری 94978

نظر گرفتن حجم رسوب ورودی به مخزن سد ،هزینه یکی
از اثرات غیرمستقیم فرسایش را برآورد نمود .جهت برآورد
هزینههای غیرمستقیم فرسایش خاک به صورت اقتصادی

هکتتتار اراضتتتی مرتعی ،کتتاهش ارزش بهرهوری علوفتته
م عادل 230084ر یال در هک تار را نتی جه گرفت ند]23[ .
ارزشگذاری اقتصتتتادی نقش پوشتتتش گیاهان مرتعی در
حفاظت خاک در حوضتتتۀ طالقان میانی ،با ستتته رویکرد

در ایران ،مطالعات کمّی گ ستردهای انجام ن شده ا ست .در
ستال  1378در مورد ستد اکباتان در استتان همدان برای
تخل یه و الیروبی 1/62میلیون متر مک عب رستتتوب جمع
شتتتده در مخزن ستتتد ،در مجموع  1449/9میلیون ریال

کاهش میزان ازدست رفتن اراضی از طریق شاخص هزینۀ
فر صت و سود ک شت دیم ،کاهش کنترل ر سوب از طریق
نستتبت تحویل رستتوب برآوردشتتده و هزینۀ ستتاخت ستتد
طال قان و کارکرد حفظ حاصتتتلخیزی از روش هزی نۀ
جایگزینی عناصر غذایی انجام دادند .آنها ارزش اقتصادی
کارکرد های کاهش میزان از دستتتتت رفتن اراضتتتی،
رستتتوبگذاری در مخازن و حفظ حاصتتتلخیزی خاک به
ترتیب برابر  261346 ، 64718و  89152هزار ریال در
سال محا سبه نمودند ]11[ .جهت ارزشگذاری اقت صادی
حفظ حا صلخیزی خاک در اکو سی ستمهای مرتعی احیاء
شتتتده در پروژۀ بینالمللی ترستتتیب کربن در خراستتتان
جنوبی ،ابتدا میزان هدر رفت خاک ناشتتتی از فرستتتایش
بادی را از مدل ایریفر1تخمین زد ند .ستتتپس با برآورد
مقادیر عناصتتر غذایی ( )NPKدر خاک حفاظت شتتده در
اثر عملیات احیایی در ستتال  ،1393ارزش اقتصتتادی هر
هکتار مرتع در این منطقه در طول سالهای پس از اجرای
پروژه را 367244/5 ،ریتتال ت ع ی ین ن مودنتتد .ا ثرات
غیرمستتتتقیم فرستتتایش خاک متنوعاند و کمّی کردن و
تعیین ارزش اقت صادی آنها به سادگی امکانپذیر نی ست.
اثرات غیر م ستقیم فر سایش عمدتاً برون منطقهایاند و از

هزینه شده ا ست [ ]3[ .]1خ سارت نا شی از کاهش عمر
مفید سد در ارتباط با م ساحت سد و تأ سی سات را برای
سدهای کارون  3و 4به ترتیب  251/7و  253/18میلیارد
ریال و خ سارت نا شی از کاهش درآمد فروش آب و برق را
برای ستتتدهای مذکور را به ترتیب  6/93و  7/14میلیارد
ریال برآورد نمودهاند .عدم آگاهی از ارزش اقت صادی خاک
ستتتبب شتتتده ابعاد این فاجعۀ عظیم برای انستتتان کمتر
شناخته شده باشد .لحاظ نکردن هزینۀ فرسایش خاک در
تحلیل هزینه– سود و در نظر گرفتن خاک به عنوان نهادۀ
رای گان در فرای ند تول ید از مهمترین عوا مل فرستتتتایش
فزایندۀ خاک به شتتمار میرود [ .]20لذا علم ارزشگذاری
اقتصادی منابع طبیعی و تکنیکهای متنوع آن کمکهای
فراوانی به اقتصتتاد منابع طبیعی و محیط زیستتت میکند
[ .]21از نقطه نظر اقتصادی ،حفاظت خاک نوعی پسانداز
برای آینده محسوب می شود [ .]29هدف از تحقیق حاضر
نیز برآورد و مقایستتتۀ خستتتارت اقتصتتتادی مستتتتقیم و
غیرمستقیم فرسایش خاک در کاربریهای مختلف اراضی
در حوزۀ آبخیز بهشتتتتآباد استتتت .در اکثر مطالعاتی که
تاکنون بر روی خ سارت اقت صادی فر سایش خاک صورت
گرفته ا ست تمرکز بر روی اثرات م ستقیم فر سایش بوده
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استتت [ ]38 ،30 ،26 ،11 ،7و در کمتر مطالعهای تاکنون
هر دو دستتته خستتارات فرستتایش خاک مورد توجه قرار
گرفته است.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
حوزۀ آبخیز بهشتتت آباد با مستتاحت  3770کیلومتر
مربع ستتتومین زیرحوزۀ بزرگ آبخیز کتارون شتتتمتتالی
14/3در صد از کل م ساحت آن و تقریباً  %23از م ساحت

استتتتان چهارمحال و بختیاری را در برگرفته استتتت .این
حوزه در حد فا صل طولهای جغرافیایی ' 50˚ 23تا ΄25
˚  51شرقی و عرضهای جغرافیایی ' 31˚ 49تا '32˚ 34
شمالی واقع شده است .متوسط بارش درازمدت ساالنه در
این حوزه  419میلیمتر و متوستتط دمای ستتالیانه معادل
 10/2درجۀ سلسیوس است (ادارۀ کل هواشناسی استان
چهارمحال و بختیاری .)1395 ،بر پایۀ اطالعات نقشتتتۀ
زمینشتتت ناستتتی شتتتهرکرد و بروجن-اردل حوزۀ آبخیز
بهشتآباد از دیدگاه زمین شناسی دارای دو قلمرو متفاوت
زاگرس و زون ستتنندج-ستتیرجان استتت (نقشتتۀ زمین
شناسی 1:250000استان چهارمحال و بختیاری).

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوزۀ آبخیز بهشت آباد و نقاط نمونهبرداری خاک حوزۀ آبخیز بهشت آباد

بر استتاس نقشتتۀ کاربری اراضتتی تهیه شتتده در این
مطالعه (به روش طبقهبندی نظارت شتتده پس از مطالعات
میدانی بر روی تصتاویر ستنجندۀ لندستت  7از تصتاویر با

ضریب کاپا  %81و صحت کلی  ،)%93/44کاربری ارا ضی
در این حوزه در حدود  %72مراتع (طبق نظر کار شنا سان
مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
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 49%/5مراتع ضعیف %14/5 ،مراتع متوسط ،و  %8/5مراتع
خوب)%22 ،زرا عت و  %2/5را رخنمون ستتتنگی و %3/5
مناطق م سکونی در برگرفتهاند .ک شت غالب حوزه گندم و
جو آبی و دیم و یونجه است .پانزده تیپ گیاهی در سراسر
حوزۀ بهشت آباد گسترش دارد و گون به عنوان گونۀ غالب
مراتع طبیعی پراکنش دارد .شتتتکل  1موقعیت جغرافیایی

تأی ید مین ماید [( .]39ج هت م طال عۀ بیشتتتتر به م قالۀ
برر سی مقای سهای نقش کاربری ارا ضی بر تولید ر سوب و
رواناب ستتتطحی با استتتتفاده از مدل ( SWATم طالعۀ
موردی :حوزۀ آبخیز بهشتتآباد) پذیرفته شتده در نشتریۀ
مرتع و آبخیزداری دانشتتتگاه تهران مراجعه شتتتود [.]40
1برای برآورد خستتارت مستتتقیم فرستتایش خاک ،از روش

منطقۀ مورد مطالعه را ن شان میدهد .ق سمت عمدۀ حوزۀ
آبخیز کارون کوهستانی و پرشیب بوده و با توجه به شدت
و پراکنش نامناستتب بارندگی ،هر ستتاله حجم عظیمی از

هزینه جایگزینی مواد مغذی خاک ا ستفاده شد [ .]25در
اب تدا به منظور برداشتتتت نمو نه از ه مۀ گروه های خاک
موجود در حوزه که بر روی تصتتتویر ماهوارهای منط قه

خاک آن فرستتایش یافته و ضتتمن کاهش حاصتتلخیزی
خاک ،با رستتتوب در مخازن ستتتدهای بزرگ ،مشتتتکالت
بسیاری ایجاد مینماید (مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه
شهرکرد.)1392 ،

بازتابهای متفاوتی داشتتتتند و نتیجتاً احتمال ت فاوت در
میزان عنا صر موجود در خاک آنها وجود دا شت ،ت صویر
ماهوارۀ خوشتته بندی2از روش ستتیستتتماتیک تصتتادفی
استتتت فاده شتتتد .در مرح لۀ نخستتتت  15م حل ج هت

 .2.2روش کار
در این مطالعه ،به منظور برآورد خستتتارت اقتصتتتادی
نا شی از فر سایش خاک در مرحلۀ اول ر سوب تولید شده
توستتتط هر یک از کاربریهای حوزۀ آبخیز بهشتتتتآباد با
ا ستفاده از مدل  1SWATبرآورد شده ا ست .در این مدل
حوزۀ آبخیز بر استتتتاس نوع خاک ،کاربری اراضتتتی و
کالسهای شتتتیب به واحدهای عکسالعمل هیدرولوژیکی
تفکیک شده و سپس برای هر واحد هیدرولوژیکی میزان
آب ،ر سوب و چرخۀ عنا صر و تلفات تعیین و برای هر زیر
حوزه متوسط وزنی محاسبه میشود .سپس این مقادیر در
مستتیر شتتبکۀ رودخانه تا محل خروجی حوزه با هم جمع
شتتده و مقدار نهایی برای حوزه تعیین میگردد .به منظور
تأیید قابلیت ا ستفاده از نتایج خروجی مدل صحت سنجی
و وا سنجی مدل با ا ستفاده از آمار روزانۀ ر سوب ای ستگاه
خروجی حوزه به نام بهشتتتتآباد با استتتتفاده از نرم افزار
 Swat-cupصورت گرفت .ضرایب  NSو  Rبه د ست آمده
برای مقادیر رستتتوب به ترتیب  0/72و  0/73برای مرحلۀ
واستتنجی و  0/71 ،0/66در مرحلۀ اعتبار ستتنجی توانایی
مدل را در برآورد صحیح رسوب در حوزۀ آبخیز بهشتآباد
Soil Water Assesment Tools

1

نمونهبرداری از هریک از کاربریهای اراضی انتخاب شده و
پس از مراجعه به هریک از این نقاط از پیش تعیین شتتدۀ
مورد نظر  9نمونه از خاک وسط و گوشههای کاربری مورد
نظر از عمق صتتتفر تا  30ستتتانتیمتری خاک برداشتتتته،
مخلوط کرده و نهایتاً یک نمونه مخلوط خاک در هر محل
و در مجموع  90نمونه از کاربریهای حوزه شامل ارا ضی
ک شت آبی ،ک شت دیم ،باغات ،و انواع مراتع به آزمای شگاه
مرکز تحقی قات کشتتتتاورزی و م نابع طبیعی استتت تان
چ هارم حال بخت یاری منت قل شتتتتد .شتتت کل  2نحوۀ
نمونهبرداری از هر نقطه را به صتتورت شتتماتیک را نشتتان
میدهد.
در آزمایشتتگاه میزان نیتروژن به روش کجلدال ،میزان
ف سفر قابل جذب به روش اول سن ،میزان پتا سیم به روش
فلیم فتومتری تعیین شتتد [ ]16و ستتپس متوستتط مقدار
این عنا صر در کاربریهای مختلف ارا ضی محا سبه شد.
مقدار عنا صر مغذی از د ست رفته از هر کاربری با ضرب
این مقدار متوستتتط در رستتتوب تولیدی هرکاربری تعیین
می شود .هزینۀ جایگزینی مواد مغذی در مقای سه با خرید
کودهای شیمیایی رایج مورد استفاده توسط کشاورزان در
حوزۀ بهشتتتآباد برای برآورد خستتارت مستتتقیم در نظر
Cluster

2
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گرفته شتتتده در این مطالعه کودهای رایج شتتتامل کود
شتتتیمیایی اوره حاوی  46درصتتتد نیتروژن با قیمت هر
کیلوگرم  8400ریال ،کود سوپر ف سفات دارای  24در صد
فستتفر خالص بدون اکستتی ن هر کیلوگرم  17000ریال و

کود سولفات پتاسیم دارای  42درصد پتاسیم هر کیلوگرم
1200ریال میباشتتد .قیمت واحد کودهای ذکر شتتده بر
اساس آمار قیمت متوسط بازار در سال  1395است.

شکل  .2نحوۀه برداشت نمونه خاک

خستتارت غیرمستتتقیم فرستتایش در این مطالعه به دو
دسته خسارت ناشی از پرشدن بندهای اصالحی و خسارت
ناشتتی از پرشتتدن ستتد مخزنی در اثر رستتوبات خروجی از
حوزۀ آبخیز تقستتتیمبندی شتتتد .جهت برآورد اقتصتتتادی
خسارت غیر مستقیم فرسایش ،اثرات پرشدن حجم پشت
ستتدهای رستتوبگیر ،هزینۀ پرشتتدن ستتد مخزنی ،هزینۀ
کاهش تولید برق و آب کشتتاورزی پشتتت ستتد مخزنی به
دلیل قابلیت تبدیل آنها به ارزش اقتصادی در نظر گرفته
شد و از دیگر اثرات غیرم ستقیم فر سایش از جمله هزینۀ

با توجه به ابعاد سازهها هزینۀ احداث این سازهها (بندهای
ا صالحی) بر ا ساس فهر ست بهاء سازمان برنامه و بودجۀ
کشور در سال  1395برای عملیات عمرانی و آبخیزداری و
محاستتبۀ عمر مفید آنها صتتورت گرفته استتت .علیرغم
وجود بندهای اصتتتالحی ،همچنان مقادیری رستتتوب از
خروجی حوضتته در ایستتتگاه بهشتتت آباد خارج میشتتود.
چنانچه این مقدار رستتوب در پشتتت ستتد مخزنی پس از
خروج از حوزه تهنشین شود ،عالوه بر کاهش حجم ذخیرۀ
مفید سد ،سبب کاهش تولید برق و ذخیرۀ آب کشاورزی

آلودگی محیطزیستتت و کاهش تنوع زیستتتی ،ترستتیب
کربن ،ارزش زیبایی چشتتتم انداز ،کیف یت آب و غیره به
دل یل م حدود یت اطال عات اول یه در این موارد ج هت
ارزشگذاری اقتصادی ،چشمپوشی شد .برای محاسبۀ این

نیز میگردد و باید در محاستتتبۀ خستتتارات غیرمستتتتقیم
فرستتتایش لحاظ گردند .لذا هزینهای که برای ایجاد یک
متر مکعب ف ضای ذخیره در سد مخزنی صرف می شود و
نیز بهای یک متر مکعب آب ک شاورزی و سود حا صل از

بخش از خستتتارت تولید رستتتوب ،بر استتتاس اطالعات و
نقشتتتههای موجود در مرکز تحقیقات کشتتتاورزی و منابع
طبیعی استتتان چهارمحال و بختیاری و بازدیدهای محلی

تولید برق از این حجم ذخیره در برآورد خ سارت نا شی از
ته نشین شدن رسوبات در سد مخزنی مد نظر قرار گرفت.
برای محاسبۀ خسارت پر شدن سد مخزنی هزینۀ محاسبه
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شتتده توستتط [ ]3مبنا قرار گرفته استتت .در این مطالعه
نهایتاً برای محا سبۀ خ سارت غیرم ستقیم فر سایش ،سهم
هر کاربری در تول ید رستتتوب مالحظه شتتتد .در محدودۀ
مذکور پراکنش ستتدهای رستتوبگیر در همه زیر حوزهها
یکستتتان نیستتتت و از  31زیر حوزه  15عدد دارای بند
اصالحی هستند .نتایج خروجی شبیه سازی مدل SWAT

احداث این بندهای ا صالحی در برخی نقاط با شد .در این
مطالعه برای محا سبۀ خ سارت نا شی از پر شدن بندهای
اصتتتالحی مجموع میزان رستتتوبگذاری در زیرحوزههای
دارای سد بر مجموع حجم پشت بندهای اصالحی تقسیم
شد تا مدت زمان پرشدن سدها محاسبه شود و سپس بر
ا ساس قیمت تمام شدۀ ساخت این سدها در سال مرجع

نشتتتتان مید هد در ت عدادی از این  15زیر حوزه میزان
ر سوب ورودی و خروجی برابر ا ست ،یعنی در آبراهه و به
عبارتی پشت بندهای اصالحی آن زیر حوزه رسوبگذاری

(سال  )1395هزینۀ هر تن رسوب پشت سد محاسبه شد.
نهایتاً بر اساس سهم هر کاربری در تولید رسوب ،خسارت
حاصل از پر شدن بندهای اصالحی محاسبه شد .شکل 3

انجام نمی شود که دلیل آن عالوه بر به شیب حد ر سیدن
تعدادی از آبراهههای منطقه ،میتواند مکانیابی نامنا سب

به صورت شماتیک مراحل انجام تحقیق مذکور را ن شان
میدهد.

شکل  .3تصویر شماتیک مراحل برآورد خسارت اقتصادی فرسایش

 .3نتایج
 .1.3خسارت اقتصادی مستقیم فرسایش
در این مطالعه برای محا سبۀ اثرات م ستقیم فر سایش،

با توجه به اینکه امکان محاستتتبۀ خستتتارت مستتتتقیم
فرستتایش از روش موستتوم به افت تولیدات زراعی با توجه
به نبود اطالعات دقیق در زمینۀ میزان کاهش محصتتوالت
در شرایط قبل و بعد فرسایش جهت مقایسه ،روش هزینۀ
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جایگزینی مواد مغذی مورد استتتتفاده قرار گرفت .مقادیر
رستتتوب و عناصتتتر اصتتتلی حاصتتتلخیزی در هر یک از
کاربریهای حوزۀ بهشتتتتآباد در جدول ( )1ارائه شتتتده
استت .محاستبات خستارت مستتقیم فرستایش بر استاس

هزینههای جایگزینی مواد مغذی در هر کاربری براستتتاس
نتایج جدول مذکور و قیمت کودهای شتتیمیایی جایگزین
صورت گرفته است.

جدول .1میزان متوسط رسوب تولیدی و عناصر مغذی اصلی در هر کاربری اراضی

کاربری

رسوب

مساحت

میانگین

(تن/هکتار/سال)

(هکتار)

شیب ()%

سهم هر

کل رسوب
تولیدی
(تن/سال)

کاربری در

نیتروژ

فسفر

پتاسیم

تولید رسوب

ن ()%

)(mg/kg

)(mg/kg

()%

کشت آبی و آیش

7/1

58000

5/3

411800

9/2

0/12

22/3

318

کشت دیم

24/5

18500

15/2

453250

18/9

0/09

10/7

199

باغ

1/6

9500

8/5

15200

0/6

0/13

12/7

296

18/2

38000

38

691600

28/9

0/06

11/8

230

3/4

60000

15/2

204000

8/5

0/06

11/8

230

9

18900

18/5

1701000

33/9

0/06

11/8

230

مراتع باالدست
(خوب)
مراتع میانبند
(متوسط)
مراتع پایین دست
(ضعیف)

* طبقهبندی مراتع بر حسب تولید علوفه و خوشخوراکی بر اساس نقشۀ کاربری اراضی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان چهارمحال و اصالح با تصاویر ماهوارهای
به روز صورت گرفته است و این طبقه بندی بر اساس میزان فرسایش نمیباشد.

خستتارت مستتتقیم فرستتایش بر استتاس برآورد هزینۀ
جایگزینی مواد مغذی بر پایۀ میزان کودهای شتتیمیایی از

دستت رفته بر مبنای سته عنصتر اصتلی نیترون ،فستفر و
پتاسیم در جدول ( )2ارائه شده است.

جدول  .2محاسبۀ اقتصادی خسارت جایگزینی مواد مغذی در هر هکتار کاربریهای اراضی در سال
هزینه

کود سولفات

هزینه جایگزینی

کود سوپر

هزینه

جایگزینی با

پتاسیم مورد

با سولفات

فسفات

جایگزینی با

کود اوره

نیاز

پتاسیم

مورد نیاز

کود سوپر

(ریال)

(تن/هکتار)

(ریال)

(تن /هکتار)

فسفات (ریال)

کشت آبی

1/85

1555826

0/54

645086

0/07

112150

23/1

کشت دیم

4/79

4026522

1/16

1393000

0/11

185690

56

باغ

0/46

386948

0/11

137851

0/01

14640

5/4

مراتع پایین دست

1/16

975130

0/49

582314

0/04

74389

16/3

مراتع میان بند

0/44

372522

0/19

222457

0/02

28418

6/2

مراتع باالدست

2/37

1994087

0/99

1190800

0/09

152122

33/4

کود اوره
نوع کاربری

مورد نیاز
(تن/هکتار)

جمع کل
(میلیون
ریال/هکتار)
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 .2.3خسارت اقتصادی غیرمستقیم فرسایش
شتتکل ( )4پراکنش بندهای اصتتالحی در حوزۀ آبخیز

بهشتآباد و جدول ( )3تعداد ،نوع و مجموع حجم سازه و
مجموع حجم پشت این سازهها را نشان میدهد.

شکل .4موقعیت بندهای اصالحی درحوزۀ آبخیز بهشتآباد

الزم به ذکر است که نتایج مدل  SWATنشان میدهد
که در اکثر زیر حوزههای دارای ستتدخاکی رستتوبگذاری
در آبراهتته صتتتفر استتتتت و در چنتتد زیر حوزه دارای

محا سبات این بخش حذف شدند .جدول ( )3م شخ صات
بندهای اصالحی ساخته شده در حوزۀ بهشتآباد را نشان
میدهد (بر استتاس اطالعات و نقشتتههای موجود در مرکز

ر سوبگذاری در باالد ست سد خاکی ،سدهای ر سوبگیر
احداث شتتتدهاند .لذا بر این استتتاس ستتتدهای خاکی از

تحقیقات کشتتاورزی و منابع طبیعی استتتان چهارمحال و
بختیاری).

جدول  .3بندهای اصالحی حوزۀ آبخیز بهشتآباد
مجموع حجم سازه

مجموع حجم پشت سازه

بهای واحد

هزینۀ ساخت

(مترمکعب)

(مترمکعب)

(ریال)

(میلیون ریال)

48150

310،500

389/7

833،000

1291
2394

نوع سازه

تعداد

خشکه چین

88

1،255

سنگ چین مالتدار

170

15،550

2206020

گابیون

61

2،950

314630

811،500

خاکی

22

4،837،900

741442427

185،000

895011/5

مجموع

341

744،011،227

-

899086

بر اساس نتایج مدل  SWATاجرا شده در این تحقیق

برای حوزۀ به شتآباد ،ساالنه حدود  220000تن ر سوب
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سد محاسبۀ هزینۀ خسارت رسوبگذاری هر تن رسوبات
پشتتت بندهای اصتتالحی صتتورت گرفته و نتایج در جدول
( )4ارائه شده است.

از کاربریهای مختلف در زیر حوزههای دارای بند اصالحی
به پشتتت این ستتدها انتقال یافته و درآنجا رستتوبگذاری
می شود [ .]39بر این ا ساس و طبق مجموع حجم پ شت

جدول  .4محاسبۀ خسارت واحد رسوب
وزن رسوب انتقالی

حجم رسوب انتقالی

(تن)

(مترمکعب)

220000

183300

مجموع حجم پشت

مدت زمان پر شدن

بندهای اصالحی
(مترمکعب)

پشت بند اصالحی

*2568800

 14سال

هزینۀ ساخت بندهای

هزینه هر تن رسوب

اصالحی ساالنه
(ریال)

(ریال)

291،053،750

1320

*حجم پشت بندهای اصالحی شامل مجموع حجم پشت کل سدهای گابیونی ،خشکهچین و سنگچین مالتدار میباشد.
*هزینۀ ساخت ساالنۀ بندهای اصالحی شامل مجموع هزینۀ ساخت سدهای گابیونی ،خشکهچین و سنگچین مالتدار تقسیم بر مدت زمان پر شدن پشت بند
اصالحی میباشد.

خسارت اقتصادی رسوبگذاری پشت بند اصالحی در اثر
هر کاربری و نهایتاً بر استتتاس ستتتطحی که هر کاربری به
خود اختصتتاص میدهد ،خستتارت در ازای هر هکتار برای
هر یک از انواع کاربریهای اراضتتی منطقه محاستتبه شتتد.
نتایج در جدول ( )5ارائه شده است.

بر استتتاس نتایج جدول ( )4متوستتتط هزینۀ هر تن
رستتتوبگذاری در پشتتتت ستتتدهای مخزنی حوزۀ آبخیز
بهشتآباد  1320ریال است .بر این اساس با توجه به سهم
هر کاربری در تولید رستتتوبات ،ابتدا نقش هر کاربری در
رسوبگذاری پشت سدهای مخزنی و سپس بر مبنای آن

جدول .5خسارت رسوبگذاری پشت بند اصالحی برای هر کاربری
رسوبگذاری

خسارت

مساحت

کل رسوب

سهم هر کاربری

پشت بند

رسوبگذاری پشت

(هکتار)

تولیدی (تن/سال)

در تولید رسوب

اصالحی

بند اصالحی

(تن)

(میلیون ریال)

کشت آبی

58000

411800

%11 /8

26506

34/9

600

کشت دیم

18500

453250

% 12/9

29174

38/5

2080

باغ

9500

15200

%0 /4

978

1/3

140

مراتع باالدست

40000

728000

% 20/8

44516

58/7

1550

مراتع میان بند

62000

210800

%6

13131

17/3

290

مراتع پایین دست

189000

1682100

% 48

105694

139/5

760

کاربری

بر طبق نتایج مدل SWATاجرا شده برای این تحقیق
ستتتاالنه در حدود صتتتد هزار تن رستتتوب از حوزۀ آبخیز
به شتآباد خارج می شود .بر این ا ساس و با توجه به مبلغ
 4010تومان خ سارت به ازای هر تن ر سوبگذاری پ شت

خسارت در ازای
هر هکتار
کاربری (ریال)

ستتتدهای مخزنی ،با توجه به ستتتهم هر کاربری در تولید
رسوبات ،خسارت ناشی از هر کاربری اراضی محاسبه شد.
نتایج محاسبۀ خسارت اقتصادی ناشی از رسوبات خروجی
از حوزه در جدول ( )6ارائه شده است.
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جدول .6خسارت رسوبگذاری پشت سد مخزنی برای هر کاربری در حوزۀ آبخیز بهشتآباد
سهم هر کاربری در تولید

رسوبگذاری پشت سد

خسارت کل رسوبگذاری

رسوب

مخزنی

پشت سد مخزنی

()%

(تن)

(میلیون ریال)

کشت آبی

11/8

12048

483

8330

کشت دیم

12/9

13261

532

28740

باغ

0/4

445

179

1880

مراتع باالدست

20/8

20235

811/5

21350

مراتع میان بند

6

5969

240

3990

مراتع پایین دست

48

48043

926/5

10440

کاربری

خسارت در ازای هر
هکتار (ریال)

خسارت کل شامل مجموع هزینههای درون و برون حوزهای فرسایش میباشد .نتایج خسارت کل فرسایش محاسبه شده
در حوزۀ آبخیز بهشتآباد در جدول ( )7ارائه شده است.
جدول .7خسارت مستقیم و غیرمسقیم فرسایش خاک از هر کاربری اراضی در حوزۀ آبخیز بهشتآباد
نوع کاربری

خسارت کل فرسایش از هر هکتار( تومان/هکتار)

کشت آبی
کشت دیم
باغ
مراتع پایین دست (ضعیف)
مراتع میان بند (متوسط)
مراتع باال دست (خوب)

2313934
5608221
539636
1634070
623814
3338101

 .4بحث و نتیجهگیری
چنانچه نتایج این تحقیق نشان میدهد خسارت ناشی
از هدر رفت عناصر غذایی حاصلخیزی خاک که به عنوان
خ سارت م ستقیم فر سایش در نظر گرفته شده ا ست در
حوزۀ مذکور بسیار بیشتر از خسارت غیرمستقیم ناشی از
ر سوبگذاری ا ست .بهطوریکه خ سارت غیرم ستقیم در
این تحقیق در مقایسه با خسارت مسقیم قابل چشمپوشی
استتت .این امر خطرات برداشتتتهای نامناستتب از زمین و

روشهای غیراصتتولی کشتتت و کار و چرای مفرط و عدم
رعایت اصتتتول آمایش ستتترزمین در جانمایی کاربریهای
اراضتتتی در حوزۀ بهشتتتتآباد را نشتتتان میدهد .میزان
خ سارات اقت صادی فر سایش خاک گزارش شده توستط
محققین مختلف در جهان بستتتیار متفاوت میباشتتتد که
دلیل این امر عالوه بر تفاوت در نرخ فرسایش و رسوب در
مناطق مختلف مطالعاتی ،در نظر گرفتن اثرات و جنبههای
مختلفی از فر سایش در محا سبات اقت صادی فر سایش و
عالوه بر آن عامل نرخ تورم در زمان می باشتتتد .چنانچه
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طبق محا سبات به روز شده [ ،]14مقدار کل فر سایش در
هر هکتار در آمریکا بر استتاس مطالعات [ ]28برای کاهش
محصتتتوالت کشتتتاورزی  65/3برای اثرات خارج حوزهای
44/4و برای اثرات درون و برون آبراههای 19/3دالرنیوزلند،
در زیم باوه  13/8دالرنیوزل ند ،در انگلستتت تان  1/67دالر
نیوزلند برای خ سارت ک شاورزی فر سایش []28 ،14 ،25

مستتئله افزایش تصتتاعدی شتتدت فرستتایش در زمینهای
زراعی شیبدار ،شیوههای نامناسب آبیاری از جمله شیوۀ
غرقابی در بالغ بر %50اراضتتتی آبی حوزۀ بهشتتتت آباد و
عملیات خاکورزی نامناسب در اراضی کشت دیم و چرای
مفرط که منجر به کاهش نقش حفاظتی و همچنین تنوع
زیستتتی پوشتتش گیاهی شتتده استتت .با توجه به اینکه در

و خ سارت برای بی شترین و کمترین میزان تولید ر سوبات
در استتتترال یا  0/08و  0/23دالر نیوزل ند [ ]13گزارش
نمودهاند ]19[ .میانگین خسارت درون منطقهای را در سه

منطقۀ مذکور مراتع خوب در باال دست حوزه واقع شدهاند
لذا دو عامل شتتیب و چرای مفرط به علت خوشتتخوراکی
علوفۀ تولیدی سبب فر سایش ت شدید شونده شده ا ست.

مزرعۀ مورد مطالعه در مناطق  Caux farms Pays deو
 The Lauragaisحتتدود  38یورو در هر هکتتتار تخمین
میز ند و میزان آن را از  8تا  90/5یورو متغیر گزارش
کردها ند ]9[ .تن ها با در نظر گرفتن کاهش عملکرد دا نۀ

[ ]27مطالعات مشتابهی بر روی فرستایش در حوزۀ آبخیز
مجاور بهشتتتآباد به نام حوزۀ آبخیز تنگه گزی انجام داده
اند و به نتایج مشتتابهی در مورد مراتع دستتت یافتهاند .با
توجه به اینکه مبالغ خستتارت ذکر شتتده تنها بخشتتی از

ذرت به این نتیجه رستتتیدند ،کشتتتاورزان در حوزۀ آبخیز
 Dapoدر بخش اتیوپیایی نیل ستتتاالنه در حدود  220و
 150دالر آمریکا ،به ترتیب فقط به دلیل از دستتتت دادن
ازت و فسفر متضرر میشوند.
نتایج نشان میدهد بیشترین میزان تولید رسوب از هر
هکتار و نتیجتاً بی شترین میزان خ سارت اقت صادی نا شی
از فرستتتایش خاک در حوزۀ آبخیز بهشتتتتآباد مربوط به
کاربری کشتتتت دیم معادل  56میلیون ریال در هر هکتار
استتت که علت آن واقع شتتدن این اراضتتی در شتتیبهای
باالی  5و حتی تا  35درصد و عملیات نادرست کشاورزی
در منطقه ا ست .کمترین میزان مربوط به باغات برابر 5/4
میلیون ریال در هکتار میباشتتتد که اهمیت تاجپوشتتتش
گیاهی و رعایت شیب مناسب در احداث باغات در حفاظت
خاک را نشتتتان مید هد .عالوه بر این ا حداث با غات در
منطقۀ مطالعاتی اکثراً در شیبهای زیر  %12است ،کشت
ردیفی سبب شکست شیب و ایجاد حالت سکو مانند شده
استتت .چنانچه بیشتتترین خستتارت ناشتتی از فرستتایش و
رسوب مربوط به اراضی کشت دیم و سپس مراتع باالدست
حوزه استتتتت که در طب قهب ندی مراتع به ل حاظ نوع و
خوشتتخوراکی پوشتتش گیاهی و میزان پوشتتش و کیفیت
علوفه در د ستۀ مراتع خوب قرار دارند ،میبا شد .علت این

اثرات واقعی مستتقیم و غیرمستتقیم فرستایش هستتند و
ب سیاری از هزینهها مانند تخریب ساختمان خاک ،کاهش
مواد آلی و تر سیب کربن ،افزایش سیالبها ،کاهش تولید
محصتتوالت کشتتاورزی ،کاهش ارزش چشتتمانداز ،کاهش
تنوع زیستتتتی ،آلودگی منابع آب و خاک و غیره در نظر
گرفته ن شده ا ست ،بدیهی ا ست که با در نظر گرفتن همه
اثرات فرستتتتایش هزینتتههتتای درون و برون منطقتتهای
فر سایش و تولید ر سوب بی شتر از مبالغ محا سبه شده در
این تحقیق خواهد شتتد .الزم به ذکر استتت که طبق نظر
محققین ،فقط عنا صر غذائی خاک نی ستند که ترکیبات و
عناصتتتر ضتتتروری موجود در خاک به شتتتمار میروند.
خصتتوصتتیات دیگری از جمله ستتاختمان فیزیکی ،ظرفیت
نگ هداری آب در خاک ،میزان مواد آلی و اب عاد کمّی و
کیفی ارگانیستتمهای زندۀ حاضتتر در خاک و غیره هم در
حاصتتتلخیزی خاک تأثیرگذار میباشتتتند [ ،]39بنابراین
ارزش واقعی تولیدی خاک بسیار فراتر از خسارت اقتصادی
محاستتبه شتتده به روش جایگزینی خواهد بود .بررستتیها
ن شان میدهد خ سارت درون منطقهای فر سایش محا سبه
شده توسط محققین در آمریکا و اروپا (بعد از معادلسازی
ارزی) در مواردی پایینتر از مقادیر محا سبه شده در این
تحقیق میباشد که علت اصلی پایینتر بودن نرخ فرسایش
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ارزش اقتصتادی حفاظتی اکوستیستتمهای طبیعی ستبب
می شود معیاری برای مقای سۀ سود و زیان نا شی از تغییر
کاربریهای اراضی در اختیار محققین و مدیران حوزههای
آبخیز برای تصمیمگیریهای آینده در برنامهریزی استفاده
 اما در مقایستتۀ اجمالی میتوان دید که،اراضتتی قرار دهد
خ سارت نا شی از باغات و ک شت آبی کمتر از ک شت دیم

و ر سوب در آن مناطق میبا شد و بالعکس خ سارت برون
منطقهای محا سبه شده تو سط آنها بی شتر از مقادیر به
،دستتتتت آ مده در این تحقیق می باشتتتتد که ع لت آن
چ شمپو شی از ب سیاری از خ سارات غیرم ستقیم در این
تحقیق به علت نبود اطالعات کمّی در منطقۀ مورد مطالعه
.است

استتت یا اینکه خستتارت ناشتتی از چرای مراتع این حوزه
. چیزی که در ظاهر امر دیده نمیشتتود.نستتبتاً باال استتت
نکتهای که باید بر آن تأکید کرد این استتتت که مراتع به

هدف ا صلی این تحقیق ن شان دادن خ سارت نا شی از
فرستتایش خاک و مقایستتۀ کاربریهای مختلف اراضتتی از
 واضتتتح استتتت که تبدیل ارزش های.این لحاظ استتتت

مدیریت بیشتتتتری نیاز دارند و کشتتتت دیم هم به دلیل
.خسارت نسبتاً زیاد باید اصالح شود

 بستتت یاری از.غیر بازاری به پول کار ستتتادهای نیستتتت
کارکردهای اکو سی ستم را به سختی میتوان ارزشگذاری
 برآورد.کرد و بنابراین در این محاستتبات لحاظ نشتتدهاند
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