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 چکیده

 خدماتاین از  یا یبسررد  نظر گرفتن بازا   شررتسرر ما ا .کنندیفراهم م انسررا  یزندگ یبرا یاز خدمات ضررر   یمتنوع فیمراتع ط

ستمی سی س  هاآ باعث اخالل د  ا ائه  اکو صادی ا زش د  این مطالعه. شده ا ضکا کرد تنظیم   کنترل   اناب مراتع  اقت آبخیز  ۀحو
شرق ایرا ا نا ه د   سی  شمال  ستفاده از. گردیدبر  سازی مقدا    اناب با ا صادی  یگذا ا زش   SCS-CN  ش  کمی  کنترل اقت

مقدا  کا کرد تح  شررای   ۀمقایسربا  جایگزین انجام شرد. نق  ووشر  گیاهی مراتع د  حفآ آب ۀهزینسرتفاده از   ش ابا    اناب

عال ه بر این نق  ووش  گیاهی مراتع د  کنترل   اناب سطحی با د  نظر گرفتن سه  شد. تعیینسنا یو تخریب مراتع   فعلی ووش  

نتایج  مو د مقایسررره قرا  گرف . فرضررری دیگر   سرررات اغرات ت ییرات کا بری مرتا  با این سرررنا یوها بر میزا    اناب یسرررنا یو

س به ش  گیاهی مراتع د  تنظیم آمدهد شا  داد که نق  وو س  که  19/7×610برابر با کنترل   اناب    ن سال ا ا زش مترمتعب د  

 3مقدا  کا کرد مذکو  د   ۀمقایسررهمچنین نتایج  ( دا د.د  سررال د  هتتا  ده  225)  یال 123×910برابر با  یاسرراهنهاقتصررادی 

 منفی راتیتأغتادیل مراتع به ا اضرری دیم دا ای بیشررترین  یسررنا یو احتمالی تادیل مراتع   شرررای  فعلی نشررا  داد که یسررنا یو

سنا یو بهاود ووش  گیاهی مراتع به  18/4×610) شرای  فعلی(    سا  به  سال افزای  ن  د صد ووش  گیاهی 25-50مترمتعب د  

شترین  سال کاه  95/1×610) مثا  راتیتأغدا ای بی ش . ۀذخیر( د  تنظیم     اناب مترمتعب د   مطالعه  جینتا   اناب خواهند دا

 .دیکمک نما ی توسعه اهارها نیترمناسبد  جه  انتخاب  رندگا یگمیتصمبه  تواندیم

 ، مرتع.نیگزیجا ۀهزین  اناب سطحی، ، اقتصادی یگذا ا زش خدمات اکوسیستمی، :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
مراتع طیف متنوعی از خدمات ضرررر  ی برای زندگی 
انسررا ، از خدمات تولیدی آب، اذا، سرروخ ، فیار همراه با 

های حاصرررلخیز، ، خاکهابیما یخدمات تنظیمی تعدیل 
  نیز خدمات فرهنگی    ترسیب کربن، آب آشامیدنی سالم
عه فراهم می جام ندحمایتی  ا برای  که د حالی .[51] کن

ها به خدمات انسا  ابستگی مستقیم   ایرمستقیم زندگی 
  آشتا  اس   قدیمی  کا کردهای اکوسیستمی، موضوعی 

یادی از  [46 ،58] عات ز طال ما م فادۀ ا یدا  از اسرررت وا نا
ها   کاه  چشمگیر خدمات اکوسیستمی طی اکوسیستم

 اند که عقیدهبسیا ی بر  [65، 6] های اخیر   ای  دا ندسال
بسیا ی از این خدمات    ایگا  د  نظرگرفتن  بازا  شتس 

بسررریا ی از خدمات ا ائۀ ها باعث اخالل د  ونداشرررتن آ 
 [42، 43] های اخیر شررده اسرر ها د  سررالاکوسرریسررتم

سا  طو یبه ستم هزا ه، ان سی که طاق گزا ش ا زیابی اکو
زمانی د  ۀ تر از هر تر   سرررریعسرررال اخیر  سررریع 50د  

ستم سی شری، اکو س ها  ا ت ییر داده دیگری د  تا یخ ب  ا
از این خدمات شررراید مت رررمن ورداخ   مندیبهره .[7]

محر می  از   جود این باوولی خاصرری نااشررد،  هایهزینه
گزافی  ا به زندگی فردی    هایهزینه هاآ به  یابیدسررر 

ماعی  هد نمود هاانسرررا اجت . [37، 35، 45] تحمیل خوا
ای د  سرررازنده تأغیر، هاآ اقتصرررادی  گذا یا زش   ازاین

های تر شررد  سرریاسر  طایعی   کا امنابع بهینۀ مدیری  
 های  یهزیسررتی خواهد داشرر . برای سرراماندهی محی 
 تنهانهاز منابع تح  مدیری   استفاده مو دد   گیریتصمیم

)کاهها   خدمات  قابل کمی سررازی هایفایدهباید هزینه   
(  ا به وول تادیل نمود، بلته هزم اسررر  هزینه   ایماادله
سی که تاکنو  ا زش  ا یایر باز هایفایده سو  هاآ   نامح

بوده نیز د  محاسررراات  توجه مو دفق  از حیث مصررررفی 
 هایسررالطی  .[8، 45] اقتصررادی مرتا  گنجانده شرروند

کررا کردهررای  گررذا یا زشاخیر مطررالعررات زیررادی برره 
. نتایج اندورداخته [54،30] اکوسررریسرررتمی مختلف مراتع

مات  دهردمینشررررا   [30] مطرالعرات ا زش کرل خرد
تا  527کانادا بین  اکوسرریسررتمی مراتع مانیتوبا د  کشررو 

کا کرد تنظیم آب  گذا یا زشده  د  هتتا  اسرر .  883

سرراهنۀ د  مراتع طالقا  نیز نشررا  داد که ا زش اقتصررادی 
هزا   یال  960این کا کرد برای هر هتتا  چیزی د  حد د 

س  ستمی مراتع    .[39] ا سی همچنین ا زش خدمات اکو
 زدههتتا  د  سررال تخمین  ده  د  353 انتا یو علفزا های

 59مادۀ تصررویب د  کشررو  ایرا  نیز با  .[54]اسرر  شررده
چها م توسررعه، برآ  د ا زش اقتصررادی منابع برنامۀ قانو  

زیس  د  ناشی از آلودگی   تخریب محی هزینۀ طایعی   
س فرآیند  شده ا سعه، از الزام قانونی برخو دا   با  .[37] تو

حرال  ا دکرد  بحرث خردمرات اکوسررریسرررتمی د  این
 ها عال ه بر داشرررتن آگاهی از فرآیندهای ا ائه یزیبرنامه

ندۀ  های عملی برای ور کرد  ده به   یترد یاز  خدمات، ن
س  سیا صول علمی    س گذا یشتاف میا  ا  ،19] ها ا

صر کلیدی د  این امر ، [57 سازی خدمات کمییتی از عنا
یتی از  عنوا بهسررازی خدمات اکوسرریسررتمی کمی اسرر .

صلی  هایوایه شرایطی هب ،[38] گذا یا زشا صوص د   خ
دقیق ا زش خدمات اکوسرریسررتمی د    ا دکرد که هدف 
 هایویچیدگیمختلف باشرررد به دلیل  هایگیریتصرررمیم

     بهطایعی با مشرررتالت مختلفی  هایمحی موجود د  
سئلهخواهد بود، این  شو های   یژهبه م سعهد حالد  ک  تو

تحقیق زمینۀ مانند ایرا  که با مشتالتی همچو  نووا بود  
مدت د  خصررروص  ند عات بل  های یژگی  کماود اطال

سفانهخواهد بود که  ترحساس، [39]اندمواجهسرزمین   متأ
د  بسررریا ی از مطالعات با نوعی مسرررامحه همراه اسررر . 

ستفاده از  د نتیجه که بتواند با دق  قابل قاولی  هایی  شا
 ا نشا  دهد  هااکوسیستم  توس شدها ائهوراکن  خدمات 

شد.  تواندمی سیا  مفید با ضر با اجرای مطالعۀ    ازاینب حا
ا نا ه اسرررتا  حوزۀ مو دی د  سرررطر مراتع مطالعۀ یک 

برآ  د ا زش  -1خراسررا  شررمالی به دناال آ  اسرر  که: 
اقتصرادی ووشر  گیاهی مراتع د  تنظیم   کنترل   اناب، 

وراکن  ا زش اقتصرررادی این کا کرد د  نقشرررۀ تهیۀ  -2
منررافع    برآ  د -3  نیز  مو دمطررالعررهمنطقررۀ مراتع 
سررنا یوهای فرضرری  نتیجه د اجتماعی محتمل  هایهزینه

مختلف ت ییر مراتع داشررته باشررد. کا کرد تنظیم   کنترل 
سیالب   نیز  ضه هم به لحاظ  قوع   تأغیر  اناب د  این حو

حوضررۀ که دلیل آ  سرریا  زیاد آ  د  فرسررای  خاک بهب
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اسرتا  بوده   آب  هایحوضرهترین وذیرفرسرای مذکو  از 
آشررامیدنی شررهر بجنو د   نیز آب کشررا  زی   سررتاهای 

 حائز اهمی  خواهد بود. ،نمایدمی تأمینمجا    ا 

 

 روش شناسی. 2

 مطالعه موردمنطقۀ معرفی . 1.2
حوضه آبخیز ا نا ه، بخشی از محد دۀ تحقیق حاضر د  

کیلومتری  60حد د فاصررلۀ سررد شرریرین د ه، د  حوضررۀ 

مرکز اسررتا  خراسررا  شررمالی د  شررمال شرررق ایرا ، د  

 37° 51' 23"تا  37° 42' 19"عرض ج رافیایی محد دۀ 

مالی    طول  57° 17' 56"تا  57° 6' 36"عرض شررر

 150مزبو  دا ای مساح  حوضۀ اس .  شدهانجامشرقی، 

اسررر .  مترمیلی 342  متوسررر  با ندگی  کیلومترمربع

متر  1710متر تا  703د  ا تفاع بین  مو دمطالعهمنطقۀ 

متر  1070متوسررر  ا تفاع آ     از سرررطر د یا قرا  دا د

 (.1شتل ) اس 

 

 ، سد شیرین دره، استان خراسان شمالیگیاهی پوشش بردارینمونه، نقاط  مطالعه موردآبخیز حوضۀ موقعیت . 1شکل 

 

 تحقیق. روش 2.2
   به دناال بر سری نق  ووشر  گیاهی وی مطالعۀ 

خدم  تنظیم   کنترل   اناب با اسررتفاده ا ائۀ مرتعی د  

(   تعیین ا زش SCS-CN) از   ش شرررمررا ه منحنی

اقتصادی این کا کرد تنظیمی   نیز ت ییرات میزا    اناب 

ح   های تأغیرت نا یو کا بری مراتع    سررر مختلف ت ییر 

 هایهزینهتح  عنوا  منافع    هاآ اقتصرررادی  تأغیرات

جه  بر سرری نق   ابتدا اجتماعی اسرر . د  این مطالعه

خدم  تنظیم   کنترل ا ائۀ ووش  گیاهی فعلی مراتع د  

ضر  شرای  حال حا   اناب ابتدا میزا  ا تفاع   اناب تح  

میزا  یا تخریب کامل ووشرر  گیاهی فرضرری   سررنا یو 

 گرفته   تفا ت د  مقادیر مو دبر سررری قرا  اناب بالقوه 

عنوا  نق  ووش  گیاهی مراتع د  تنظیم آمده بهدس به

 .[39] (1 ابطۀ آب د  نظر گرفته شد )ذخیرۀ   

(1) H H Hc p r  

cH شرررده میزا  ا تفاع   اناب کنترل: برابر اسررر  با

برابر اس   pH ،()مترمتعب د  سال توس  ووش  گیاهی



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

 

 92 

 با میزا    اناب بالقوه یا تح  شرای  بد   ووش  گیاهی

(1-yr 1-t ha)   rH  برای  . اقعیبرابر اسرر  با میزا    اناب

اۀ  حاسررر ناب م بالقوه   میزا    ا ناب  فاع   ا از  اقعی ا ت

 :[33] استفاده شد 3   2  اب  

(2) 
2( 0.2 )

( 0.8 )

p
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p

H A
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H A




 

(3) 1000
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CN

 
   

 

 

ناب، oHکه د  آ   فاع   ا فاع pH: ا ت حداکثر ا ت  :

ذخیرۀ : ا تفاع مربوط به برگاب، Aسررراعته    24با ندگی 

سررطحی   نفوذ د  خاک )فرفی  نگهداشرر  آب یا مقدا  

کل( فات  کهاسرررر .  تل جا حداکثر  ازآن د  این   ش از 

از  شررودمیاسررتفاده  مدتکوتاهسرراعته    24 هایبا ش

قیق از . د  این تحشودمی ووشیچشمعامل تاخیر   تعرق 

 100   25، 2بازگشر   هاید  هسراعته با  24 هایبا ش

 عنوا بهسررال  100   2 هایبا شسررال اسررتفاده شررد. 

توجه  سال نیز با 25   بلندمدتبازگش  کوتاه    هاید  ه

 ردید.گآبخیزدا ی انتخاب  هایور ژهبازگش  اکثر د  ۀ به 

معرف   شرایطی برای ایجاد  CNنقشۀ ،repCNهمچنین

یانگین برای هر ویتسرررل اسررر .  هایداده  منظو بهم

 هایدهدا  به دسرر  آ  د   SCS-CN  ش  سررازیسرراده

 منحنی معرف باشما ۀ منحنی به شما ۀ میانگین، مقادیر 

سا  به  ستفاده از میانگین  زنی ن شا ک ناحیۀ ا  کنندهم

 ArcGIS 10.4)هر ویتسرررل د  محی   د  ور فیل تخلیه

س (،  شد مجدداًمعرف یک ور فیل تخلیه ا  .[56] تادیل 

( Fac) تجمع جریا نقشۀ از تقسیم  repCNنقشۀبنابراین 

فاع فاده از مدل  قومی ا ت با اسرررت ( که DEM) که خود 

بد CN-Gridدا ای  ز   به     ز  بوده بر تجمع جریا  

 (.1 ابطۀ ) خواهد آمد دس 

 
1 - Antecedent Moisture Condition (AMC) 

(4....)( ; ) /repCN Fac Weight�CNgrid Fac 

یۀ جه   به برآ  د منطقۀ  CN-Gridنقشرررۀ ته یاز  ن

از شرررای   آمدهدسرر بههمگن   احدهایمنحنی شررما ۀ 

یک  ید  لوژ حدهایه  هایگر هکا بری   ووشررر      ا

هید  لوژیک خاک اس  که با استفاده از جدا ل مربوط به 

سا CN [36 ،13]ا زش  شرای  هید  لوژیک خاک  سبر ا

همگن جد ل   احدهای  کا بری ا اضررری برای هر یک از 

 .شودمی( تهیه 1شما ۀ منحنی )جد ل شما ۀ  هایا زش

) کنندهمشا ک یا  مؤغرگام بعدی تعیین مساح  مناطق 

pS س شتل 5 ابطۀ ) ( د  ایجاد   اناب ا ساحتی مت (، م

د   مو دنظربه هم مرتا  باهدسرر  سررلول  هایسررلولاز 

سیر جریا  سلول با  دیگرعاا تبه  یا  م ساحتی که هر  م

باهدس  خود د  مسیر جریا  تشتیل  هایسلولتوجه به 

د   مترمربع 30سررلول اندازۀ د  این  ابطه  .[56] دهدمی

 نظر گرفته شد.

(5) * 1000000pS Fac CellSize  

  با د  نظر  6 ابطۀ  بر اسررراسحجم   اناب  د نهای 

 (oH) (،   ا تفاع   انابpS) کنندهمشررا ک گرفتن مناطق 

 .[56] برآ  د گردید

(6) * *1000p o pO H S 

س  جه   ساۀ هزم به ذکر ا منحنی شما ۀ نقشۀ محا

به ترتیب از  Ⅰ   Ⅲویشرررین  های طوب د  هر یک از 

 .[33] استفاده شد 8   7  اب  

(7) 4.2

10 0.058

II
I

II

CN
CN

CN



 

(8) 23

10 0.13

II
III

II

CN
CN

CN



 

شرای   1شرای   طوب  ویشین خاکهزم به ذکر اس  
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حاظ ازخاک  ب  آ   ل   ز وی  از شرررر ع  5میزا   طو

 II. شررای   طوب  ویشرین متوسر  [11] با ندگی اسر 

یعنی نه خاک زیاد خشرررک   نه مرطوب باشرررد، که د  

س  د  نظر  شین متو بر    شدهگرفتهمطالعات  طوب  وی

ویشررین خشررک   مرطوب تعیین  های طوب آ   اسرراس

 .[39، 33] شودمی

شرررای  وت از تعیین تفا ت د  حجم   ا تفاع   اناب 

ش  گیاهی برای هر یک  سنا یو تخریب کامل وو فعلی   

 هایحال سرررال د  هر یک از  100   25، 2 هایبا شاز 

 طوب  ویشررین خاک، ا زش اقتصررادی آ  با اسررتفاده از 

این . [31] (9 ابطۀ جایگزین برآ  د شرررد )هزینۀ   ش 

که ا زش خدمات بر   ش  این اصرررل اسرررتوا  اسررر  

ستمی برابر با  سی سازههزینۀ اکو ها   جایگزین خدمات با 

 .[16]ساخ  اس  های انسا فعالی 

(9) 
E O Cr p r 

 

ید سرررد مخزنی  به حجم مف جه  با تو طه  د  این  اب

نهشررریرین حال هزی حداث آ ، د ه   ا زش  نۀ های ا هزی

عب آب برآ  د )ذخیرۀ  با د  نظر گرفتن rCهر مترمت    )

ت ییر د  حجم   اناب سررطحی د نتیجه تخریب ووشرر  

یاهی مراتع ) کا کرد تعیین pOگ  .شرررودمی( ا زش این 

ش وراکن    ا زنقشۀ  9   1همچنین با استفاده از   اب  

 اقتصادی کا کرد کنترل   تنظیم   اناب مراتع تهیه شد.

شرای  فعلی مراتع   نیز  بعد تحقیقمرحلۀ د   عال ه بر 

 : سررنا یو 3 سررنا یو فرضرری تخریب کامل ووشرر  گیاهی

  به  بهاودیافتهاگر ووشرر  گیاهی تمام سررطر مراتع  -1

ش   سد،  50تا  25وو صد بر سطر مراتع به  -2د  ت ییر 

ش   ضعیف )وو شرای   صد(    5 -25جنگل وراکنده    د 

به کشررر  دیم -3 کا بری مراتع  ، ت ییر د  میزا  ت ییر 

قرا   مو دبر سررری( 1 ابطۀ   اناب با شررررای  فعلی مراتع )

 
ا لیه  یهاوردازش یوس  دا ای برخی دتصا یر سطر ا ل ماهوا ه لن - 1

که امتا   اس زمینی  کنترلتوس  نقاط نظیر وی  وردازش هندسی تصا یر 

 . دهدیمتمرکز کا بر بر وردازش   تفسیر تصا یر  ا 

کمی   به شرررتل  آمدهدسررر به ت د  مقادیر گرف    تفا

 تحمیلی   منافع اجتماعی حاصل بر سی گردید. هایهزینه

 هابرنامهورودی و  هایداده. 3.2
هررای د  این مطررالعرره از اطالعررات میرردانی   داده

ها اسررتفاده شررد. های مختلف   نیز تحلیل دادهسررازما 

مطالعه  مو دمنطقۀ کا بری   ووشرر  نقشررۀ تهیۀ جه  

با اسررتفاده از  [2] بندی هیارید( از   ش طاقه1)شررتل 

متعلق به ا دیاهش   لندس ماهوا ۀ   OLIسنجندۀتصا یر 

های ، وت از تصحیر161  گذ   34 دیف شما ۀ به  1396

سفری [1] هزم  ادیو متریک ستفاده [22]   اتم شد. به  ا

 (Level 1T/1Gt/1G) های سطر ا لدلیل استفاده از داده

 ی   گونه تصررحیر هندسرری برهیچ [3] 1لندسرر اهوا ۀ م

. همچنین د  تیپ کا بری   ووش  [4] تصا یر انجام نشد

د صررد ووشرر   بر اسرراسمراتع  بندیطاقهمرتع جه  

د صد تاج ووش  گیاهی با استفاده از نقشۀ ابتدا گیاهی، 

با اسررتفاده از  kNN [47 ,52]وا امتریک الگو یتم نا  ش 

افزا  د  محی  نرم yaImpute [14] 2افزا ینرمبسرررتررۀ 

( 1  د  سررره گر ه اصرررلی )شرررتل  [53]تهیه  Rآما ی 

قه ندیطا نه .شرررد ب کا  نمو جام این  ه  ان بردا ی از ج

خصرروصرریات ووشرر  گیاهی شررامل د صررد تاج ووشرر  

، سرررن    سرررنگریزه   هش بر ، د  گیاهی، خاک لخ 

ش  سال ا دیاه صادفی 1396ماه  ستفاده از   ش ت  -با ا

نقطۀ  52صرو ت که ابتدا سریسرتماتیک انجام شرد، بدین

سطر  صادفی د   شد منطقۀ ت مو دمطالعه د  نظر گرفته 

متری،  60(، سررات د  طول چها  ترانسررت  1)شررتل 

فاصرررلۀ تصرررادفی به نقطۀ صرررو ت شرررعاعی از مرکز به

  میانگین خصررروصررریات  متری والتی قرا گرفتهبیسررر 

گیری شررده به هر یک از والت اندازه 13ووشرر  گیاهی 

والت  678طو کلی از نقاط تصررادفی نسررا  داده شررد، به

2 - Package 
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یازمند ماتریت مرجع  kNNاسرررتفاده شرررد. الگو یتم  ن

ع    دی اسرررر دادۀ عنوا  به ات داده که دا ای اطال

ای اسرر ، که د  این گیری زمینی   تصررا یر ماهوا هاندازه

شامل باندهای OLI) 8لندس  ماهوا ۀ  باند 6مطالعه از   )

 34 دیف شررما ۀ به  2017می  1، تا یخ 7  2-3-4-5-6

شد 161  گذ   ستفاده  شۀ . [52، 61، 62] ا های گر هنق

شررده توسرر  انجاممطالعۀ های هید  لوژیک خاک از داده

. [17] کل منابع طایعی خراسا  شمالی استفاده شدادا ۀ 

بررا اسرررتفرراده از مرردل  قومی تجمع جریررا  نقشررررۀ 

ش 1SRTM ا تفاع ستن تهیه  10.1GeoHMS -HEC ن  اک

ساعته  24همچنین تخمین حداکثر ا تفاع با ندگی  .شد

سرررال با  100   25، 2های بازگشررر  د  هریک از د  ه

اسرررتفاده از آما  حداکثر با ش   زانه مربوط به ایسرررتگاه 

 36"عرض شمالی    47°37' 28"سنجی قلعه بربر )با ا 

د  محی   [17] 1395تا  1365زمانی فاصلۀ ( د  27°57'

قایسررررۀ    Smadaافزا  نرم ما ی بهترین توزیعم های آ

مختلف نظیر لو  نرمال، گامال، ویرسررو  د جه سرروم ، 

 .[56 ،] سوم انجام شدد جۀ لو  ویرسو  

 

 نتایج. 3

تنظیم   بر سی نق  ووش  گیاهی مراتع د   منظو به

تعیین ا زش اقتصررادی این کا کرد  آ  از وت  آب ذخیرۀ 

شرای  مراتع   اغرات   مهم مراتع سنا یوهای ت یر  سی   بر 

کا بری نقشۀ ، ابتدا آ  بر کاه    یا افزای    اناب سطحی

نوع کا بری  9که مشررتمل بر  مو دمطالعهمنطقۀ ووشرر  

نقاط کنترل زمینی مقادیر ضرایب  بر سیبا ، تهیه شد اس 

ضریب کاوا  3/91صح  کلی  صد    صد برای  9/89د  د 

س  آمد.  شه به د ساسبر مراتع  بندیطاقهجه  این نق  ا

ش  گیاهی به صد،  0-25کالس  3 وو صد    25-50د  د 

د صررد ووشرر  گیاهی با نقشررۀ د صررد،  50نیز بیشررتر از 

حاصل از  هایداده   kNN نا وا امتریکاستفاده از الگو یتم 

به سررره کالس   مراتع تهیه  (1)شرررتل  برداشررر  میدانی

 
1 - Shuffle Radar Topography Mission 

بر د صررد ووشرر  گیاهی نقشررۀ . شررد بندیطاقهووشرر  

کمترین   بیشترین  بر اساس k=9معیا  اقلیدسی د   اساس

 2R  ضرررریب هماسرررتگی  RMSEهای مقادیر شررراخ 

س  شدهتهیه ش   .ا ساح  0-25مراتع با وو صد با م د 

د صد( بیشترین   بستر   دخانه    21/55) هتتا  5/8280

کمترین سهم  د صد( 7/0هتتا  ) 03/42مسیل با مساح  

 ازآ وت .(1)جد ل  هستنداز کا بری ووش  منطقه  ا دا ا 

کا بری ووشر    نقشرۀ منحنی شرما ۀ نقشرۀ تهیۀ جه  

خاک هایگر ه ید  لوژیتی  یب  ه به ترت  هایگر هکه 

ساح با  B ،C   Dهید  لوژیک  هتتا ،  85/10734 هایم

دا ای بیشترین سهم )به ترتیب  هتتا  0/104   72/3855

 هایگر هد صررد( از  7/0د صررد    71/25د صررد، 58/71

همگن کا بری ووش    احدهاینقشۀ تلفیق   خاک بودند 

همگن   احدهاید  لوژیک خاک به دسررر  آمد.   هید  

 احد همگن مرتع با ووشررر   کا بری ووشررر    خاک نیز

 6559 با مساح  B  گر ه هید  لوژیک خاک د صد 25-0

همگن  ا   احدهاید صد( بیشترین بخ  از  4/43) هتتا 

شۀ  آ  از وت (.2)جد ل  شودمیشامل  منحنی شما ۀ نق

هیررۀ همگن   همچنین   احرردهررایبرای هر یررک از 

ستری  repCN شد شتل  تهیه  س  مقدا  آ   (2) که متو

منحنی برای کل حوضرره شررما ۀ ی متوسرر   زنکنندۀ بیا 

برای شرای  متوس   طوب   12/74این مقدا  برابر با اس . 

به ترتیب برای  62/86  34/55 نیز   اسرر ، ویشررین خاک

 2شتل  .به دس  آمد I   III ویشین های طوب هر یک از 

شۀ سنا یوهای ت ییر  repCNنق شرای  فعلی مراتع    برای 

شا   منحنی شما ۀ همچنین متوس   زنی  .دهدمیمرتع ن

برای هریک از سرررنا یوهای تخریب کامل ووشررر  گیاهی 

، 35/83، سرررنا یو تادیل مراتع به کشرررا  زی دیم 04/78

سنا یو تادیل  78/69د صد  25-50مراتع با ووش     نیز 

د   تعیین شررد. 66/70وشرر  وراکنده مراتع به جنگل با و

مه وت از  یهادا یلتجز نه   تحل با ش   زا حداکثر  ما   با آ

 یاول   ش لو  نرمال سررره  بینیوی اسرررتفاده از   ش 

یا ،  یرهمت  قل انحراف مع حدا به  جه   24 هایبا شبا تو



 مرتعی...  هایاکوسیستم د  آب تنظیم کا کرد
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سال  100   25، 2بازگش   هاید  هساعته د  هر یک از 

مقدا  ا تفاع  6   2 ابطۀ با اعمال مقادیر د   شد. بینیوی 

  حجم   اناب برای شرررای  فعلی مراتع   دیگر سررنا یوها 

نق  ووشرر   1 ابطۀ با اسررتفاده از  د نتیجه تعیین شررد.

نظیم    برآ  د ا زش ذخیرۀ گیرراهی مراتع د  ت  آب   

نۀ اقتصرررادی آ  از   ش   اسرررتفاده شرررد.  جایگزینهزی

 موردمطالعهمنطقۀ منحنی مربوط به کاربری پوشش شمارۀ . 1جدول 

 شرح کا بری ووش  کد کا بری ووش 
مساح  

 )هتتا (

شرای  

 هید  لوژیتی

 منحنیشما ۀ 

B C D 

DF 91 88 81 ضعیف 52/1088 های مستقیمحصوهت  دیفی با  دیفم -ا اضی کشا  زی دیم 

IF 89 85 78 خوب 09/382 های مستقیمحصوهت  دیفی با  دیفم -ا اضی کشا  زی آبی 

Outcrop  89 86 79 ضعیف 74/105 های سنگیزدگید صد   بیر   5ا اضی مرتعی با ووش  گیاهی کمتر از 

Range 0-25 88 85 77 ضعیف 5/8280 ها، علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چراچراگاه 

Range 25-50 86 81 72 متوس  84/3552 ها، علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چراچراگاه 

Range 50 < 84 79 69 متوس  3/1208 ها، علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چراچراگاه 

Lake  100 100 100 - 74/300 سد شیرین د هد یاچۀ 

Watercourse 95 - 03/42 هابستر   دخانه   مسیل - - 

Residential  86 82 74 - 29/32 های اطراف آ ها   زمینادهج -های   ستاییساختما 

 موردمطالعه.منطقۀ های هیدرولوژیک خاک و مساحت هریک )هکتار( در های همگن کاربری پوشش و گروههگرو. 2جدول 

کد کا بری 
 ووش 

 شرح کا بری ووش 
 هید  لوژیک خاکهای گر ه

B C D 

DF 4 659 429 های مستقیممحصوهت  دیفی با  دیف -ا اضی کشا  زی دیم 

IF 3 301 82 های مستقیممحصوهت  دیفی با  دیف -ا اضی کشا  زی آبی 

Outcrop  94 5 7 های سنگیزدگید صد   بیر   5ا اضی مرتعی با ووش  گیاهی کمتر از 

Range 0-25 50 1721 6559 علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چرا ها،چراگاه 

Range 25-50 2 743 8/2809 ها، علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چراچراگاه 

Range 50 < 6/389 7/818 ها، علفزا ها یا مراتع همیشه دایر برای چراچراگاه - 

Lake د یاچۀ سد شیرین د ه - - - 

Watercourse  3 27 12 ها  دخانه   مسیلبستر 

Residential  14 18 های اطراف آ ها   زمینجاده -های   ستاییساختما - 

 

قدا  ب  ویشرررین خاک    این م ح  شررررای   طو د  ۀ ت

د  محاساات مربوط به  معمول طو بهسال که  25بازگش  

 عنوا به، گیردمی  عملیات آبخیزدا ی مدنظر قرا   هاور ژه

یاهی د  تنظیم    نای ذخیرۀ نق  ووشررر  گ آب   ما

( که برابر با 3)جد ل  محاسرراات بعدی د  نظر گرفته شررد
عب د  سرررال اسررر . همچنین جه   84/6×610 مترمت

 جایگزینهزینۀ با اسرررتفاده از   ش کا کرد  گذا یا زش

هزینه حال احداث سد مخزنی شیرین د ه با د  نظر گرفتن 

از سررد  بردا یبهرهمختلف از شررر ع سررال  هایتنزیلنرخ 

 مدنظربود  7/17متوس   طو بهکه  1396( تا سال 1384)

آب با د   مترمتعبهر ذخیرۀ قرا  گرف . به عاا تی ا زش 

د شد.  یال برآ   18093تنزیل مذکو   هاینرخنظر گرفتن 

شیرین د ه  سد  س  حجم مفید  میلیو   91هزم به ذکر ا

سال هزینۀ    مترمتعب  240برابر با  1384ساخ  آ  د  

ا زش اقتصررادی کا کرد  د نتیجهمیلیا د  یال بوده اسرر . 

آب توسررر  ووشررر  گیاهی مراتع منطقه ذخیرۀ تنظیم   
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با  یا  123×910برابر  یال د  سرررال    برابر  دیگرعاا تبه 
 توا می یال د  هتتا  د  سررال خواهد بود، که  43/9×610

ا زش اقتصرررادی ووشررر  گیاهی مراتع   یا  عنوا بهاز آ  

اجتماعی تخریب ووشررر  گیاهی مراتع نام برد. د  هزینۀ 

سایر  نیز تفا ت د   شدهگرفتهد  نظر  سنا یوهایخصوص 

 سرررنا یوهایمراتع    ت ییرات   اناب تح  شررررای  فعلی

نشرررا  ( 2)د  شرررتل  همچنا  که محتمل ت ییر مراتع

شرای  مراتع د  جه  بهاود مراتع  شدهداده س  با ت ییر  ا

 توجهیقابلیا تخریب آ  میزا    اناب سرررطحی به مقدا  

که د   دهدمینشرا   آمدهدسر به. نتایج ت ییر خواهد کرد

تادیل مراتع  ینا یوس شدهگرفتهد  نظر  سنا یوهایمیا  

 یمنفی   سررنا یو تأغیراتدا ای بیشررترین به ا اضرری دیم 

با ووشررر   به مراتع  د صرررد دا ای  25-50تادیل مراتع 

  اناب تح  ذخیرۀ مثا  د  تنظیم    تأغیراتبیشرررترین 

س     شین متو ش  د  ۀ شرای   طوب  وی سال  25بازگ

به ا اضرری دیم  مراتع تادیل باکه طو یهخواهند داشرر ، ب

یزا    انرراب  ی    از  179/4×610م فزا تعررب ا م تر م
به  95/6×610 عب  عب افزای   12/11×610مترمت مترمت

ف  یا هد  جد ل  خوا نه 3) یل هزی نای تحم به مع که   ،)
 یال د  هتتا  د  سررال(  3/6×610 یال د  سررال) 82×910

کنندۀ کنترلانسررانی جایگزین  هایسررازهاحداث  منظو به

مراتع به  تادیل ی  اناب خواهد بود. همچنین د  سرررنا یو

 95/149میزا    اناب د صررد  25-50ا اضرری با ووشرر  

مترمتعب د  سال( کاه   95/1×610مترمتعب د  هتتا  )

به  ناب تحر  شررررای  فعلی   99/4×610  از مقردا    ا

سید، که به معنای منافعی برابر  مترمتعب سال خواهد   د  

 یال د  هتتا  د   7/2×610) د  سرررال یال  4/35×910با 

سال( تنها با د  نظر گرفتن این کا کرد برای جامعه خواهد 

  (.3)جد ل  بود

 های تحمیلی و منافع حاصل از تغییر کاربری مقدار حجم رواناب در شرایط و سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی، هزینه. 3جدول 

 موردمطالعه.منطقۀ و نیز  ارزش اقتصادی کارکرد پوشش گیاهی مراتع در شرایط کنونی کاربری پوشش 
 

 سنا یو
د  ۀ 
 بازگش 

مقدا  حجم 

   اناب 
-)مترمتعب(

  طوب  ویشین
II 

ت ییر د  حجم 

 –  اناب 
 I  طوب  ویشین

)مترمتعب د  

 هتتا (

سود   زیا   

اقتصادی د نتیجه 
 ت ییر کا بری

)میلیو   یال د  

 هتتا  د  سال(

ت ییر د  
حجم   اناب 

 طوب   –
 II ویشین

)مترمتعب د  
 هتتا (

سود   زیا   
اقتصادی 

د نتیجه ت ییر 
 کا بری 

 یال د   )میلیو 
 هتتا  د  سال(

ت ییر د  حجم 

 طوب   –  اناب 
 III ویشین

)مترمتعب د  

 هتتا (

سود   زیا   
اقتصادی 

د نتیجه ت ییر 
 کا بری

)میلیو   یال د  
 هتتا  د  سال(

شده مرتع تخریب

 خاک لخ  -

369/28 14/3196970 سال 2  0/513** 034/192  -3/47** 117/209  -3/783** 

261/431 5/13794451 سال 25  -7/802** 781/524  -9/494** 146/404  -7/312** 

557/636 1/204469112 سال 100  -11/517** 207/674  -12/198** 782/469  -8/499** 

مرتع با ووش  

  صدد 25-50

-785/5 2/401364 سال 2  0/104* 325/22-  0/403* 807/79-  1/443* 

-778/54 7/4993712 سال 25  0/991* 035/150-  2/714* 713/152-  2/763* 

-219/118 1/9315743 سال 100  2/138* 3/179-  3/244* 637/151-  2/743** 

تادیل مراتع به 

 کش  دیم

507/6 2/2153193 سال 2  -0/117** 003/112  -2/026** 596/142  -2/579** 

697/699 9/11129743 سال 25  -12/659** 459/320  -5/798** 495/267  -4/857** 

306/370 4/17419129 سال 100  -6/699** 045/442  -7/997** 427/101  -6/835** 

تادیل مراتع به 

جنگل با ووش  

 وراکنده

-9601/0 5/543695 سال 2  0/017* 411/11-  0/206* 168/62-  1/121* 

-861/45 6/5416719 سال 25  0/829* 066/116-  2/099* 564/122-  2/217* 

-112/99 3/9569712 سال 100  1/793* 827/159-  2/819* 95/120-  2/188* 

ی محتمل اس ، د  بخ  د  بخ  ت ییرات د  حجم   اناب عالم  منفی به معنای کاه  میزا    اناب   مثا  به معنای افزای    اناب با توجه به سنا یوها -

تع د  خصوص کا کرد حفآ   معنای داشتن منافع اجتماعی هر هتتا  از ت ییر کا بری محتمل د  مرابه   *سود   زیا   اقتصادی منتج از ت ییر کا بری نیز عالم  

 های اجتماعی هر هتتا  از ت ییر کا بری محتمل د  مراتع د  خصوص کا کرد حفآ   تنظیم آب د  منطقه مو دمطالعه اس .تنظیم آب   ** به معنای هزینه
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 ( PO) متریمیلحجم رواناب به نقشۀ ( و )ج( OH) مترمیلیارتفاع رواناب به نقشۀ ، )ب(  RepCNنقشۀ )الف(  هاینقشهبه ترتیب . 2شکل 

 تبدیل مراتع به دیم،  (3( تخریب کامل پوشش گیاهی مراتع، )2( شرایط فعلی مراتع منطقه، )1؛ )سناریوهایدر هر یک از 

 ( تبدیل مراتع به جنگل پراکنده.5درصد پوشش  و ) 50تا  25مراتع به ( بهبود پوشش گیاهی 4)
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مقدار و پراکنش کارکرد کنترل و تنظیم رواناب اکوسیستم مرتعی و ارزش اقتصادی آن. 3شکل   

 

سی  شۀ همچنین بر  خدمات   ا زش ا ائۀ وراکن  نق

 50دهد که بی  از ( نیز نشررا  می3اقتصررادی )شررتل 

ه مقدا  ب  اناب کنندۀ کنترلمطالعه  مو دمنطقۀ د صد از 

ل میلیو   یا 1مترمتعب د  هتتا    به ا زش  10کمتر از 

د صررد از مراتع  8د  هتتا  د  سررال اسرر    نزدیک به 

عب د  هتتا  د  سرررال مترمت 100 -1000کننده کنترل

 میلیو   یالی اس . 5-10  اناب سطحی به ا زش 

 

 گیریبحث و نتیجه. 4

با اسرررتفاده از  ناب  تدا میزا    ا عه د  اب د  این مطال

آ  با شرررای  مقایسررۀ با   برآ  د شررد  SCS-CN  ش 

کامل ووشرر  گیاهی نق  ووشرر  گیاهی مراتع  تخریب

ئۀ د   ناب تعیینکا کرد تنظیم ا ا   ا زش    کنترل   ا

با د  نظر گرفتن اقتصرررادی آ  تعیین  شرررود. همچنین 

نق   مو دمطالعهمنطقۀ احتمالی ت ییر مراتع  سنا یوهای

این ا ائرۀ ت ییر کرا بری مراتع د  کراه    یرا افزای  

جه د   کا کرد  ماعی آ  نتی نافع اجت نه   م تعیین  هزی

س به. نتایج شد شا  داد  آمدهد که  SCS-CNکه   ش ن

شا همطالعات مختلفی به کا ایی آ   ، 55 ،, ، ،, ،] اندکردها

ندمی، [56 ناطق  توا ناب   م برآ  د خوبی از وراکن    ا

حساس به خطرات هید  لوژیتی با توجه به تعیین مناطق 

 د نتیجهق باهی   اناب سرررطحی داشرررته باشرررد، با عم

ندمی یل د   توا باهی سررر با  یسرررک  ناطق  د  تعیین م

متوس   .قرا  گیرد استفاده مو دسرزمین  های یزیبرنامه

اسررر  که  12/74منحنی برای این حوزه شرررما ۀ مقدا  

شا  سیل باهی دهندۀ ن ضۀ وتان ا نا ه د  تولید   اناب حو

حتمال افزای  ا تفاع   اناب منجر به تخریب خاک، ااس . 

سیل   از بین  فتن آب  برای ووش   دسترسیقابل قوع 

سنا یوهای تادیل مقایسۀ . همچنین [33] شودمیگیاهی 

سطحی با   اناب کاه  دهندۀ نشا مراتع با شرای  فعلی 

س  که با نتایج  ش  گیاهی   بالعتت ا شرای  وو بهاود 

 نتایجمطابق  دا د.  [59، 60 ،، 10] بسرریا ی از مطالعات

ا ائۀ نشررا  داد که نق  ووشرر  گیاهی د   آمدهدسرر به

سۀ کا کرد تنظیم   کنترل   اناب که با  شرای  فعلی مقای

  سنا یو حذف کامل ووش  گیاهی به دس  آمد، برابر با 
عب د  سررررال ) 84/6×610 عب 8/524مترمت د   مترمت

س . ب سال( ا ش  گیاهی طو یههتتا  د   که با حذف وو

برابر افزای  خواهد یاف . عال ه  06/2مراتع میزا    اناب 

ش  مراتع به  سنا یو  25-50بر این با بهاود وو صد    د 



 مرتعی...  هایاکوسیستم د  آب تنظیم کا کرد

 

 

 99 

 مترمتعب 5/149جنگل وراکنده به ترتیب میزا    اناب 

مترمتعب د  هتتا  د  سال کاه  خواهد یاف .  5/116  

که تادیل کل منطقه به  دهدمینیز نشرررا   [34]نتایج 

نده میزا     گل وراک ناب بی  از جن مترمتعب د   100ا

که با افزای  طو یههتتا  د  سررال کاه  خواهد یاف . ب

 29/0×610د صد ووش  جنگلی میزا    اناب سطحی  1

کاه   تأغیرعال ه بر . یابدمیمترمتعب د  سرررال کاه  

 تأغیرووش  گیاهی د  تولید   اناب که ممتن اس  تح  

حدبی چرای  یل مراتاز اد ته کنی، ت به ا اضررری ، بو ع 

شا  زی،  شد، ت ییر  هاسازیجادهک ش  از معاد  با   بردا

صیات هید  لیتی خاک   کاه   صو آ   نفوذوذیرید  خ

ناب  هد داشرررر   تأغیرد  افزای    ا یادی خوا ، [63]ز

دام باعث کاه  چشررمگیر  ازحدبی چرای  مثالعنوا به

 گیرینتیجه عنوا به .[59] نفوذوذیری خاک خواهد شرررد

منفی بین تولیررد   انرراب    ابطررۀ گفرر   توا میکلی 

ش  گیاهی  جود  صد وو سوب با میزا  د  سای      فر

ر د  ت ییت ییر شرای  ووش  گیاهی  د نتیجه، [59] دا د

 کا کرد تنظیم   کنترل   اناب  ا باعث خواهد شد.ا ائۀ 

ستفاده از   ش  صادی این کا کرد با ا برآ  د ا زش اقت

جایگزین نشا  داد که نق  ووش  گیاهی مراتع با هزینۀ 

سررد شرریرین  مترمتعبسرراخ  هر هزینۀ د  نظر گرفتن 

قۀ د ه د   عهمنط طال یال د   43/9×610برابر ، مو دم  

د  هتتا  د  1ده   225معادل ) اسررر  هتتا  د  سرررال

شا که  ،سال( س دهندۀ ن صادی باهی مراتع ا  .ا زش اقت

طالقا  کل ا زش اقتصادی منطقۀ مشابه د   ایمطالعهد  

میلیو   7/24936مراتع د  کا کرد تنظیم   کنترل   اناب 

صد از کل ا زش  3. نزدیک به [39]  یال برآ  د گردید د 

سر  سرتا شده د   ستمی برآ  د  سی صادی خدمات اکو اقت

سال ( مربوط 33دنیا )بی  از  ضی  تریلیو  ده  د   به ا ا

اقتصرررادی  ا زشمطالعۀ . همچنین [12] مرتعی اسررر 

ستم کا کرد تنظیم   کنترل   اناب د  سی جنگلی  هایاکو

 
اعالم شده توس  بانک  ، یال 42000نرخ ده  برابر با قیم  ا ز د لتی  - 1

 مرکزی د  نظر گرفته شده اس .

شا   ضی جنگلی که  دهدمین حوزۀ ا زش هر هتتا  از ا ا

ده  آمریتا  43اسرررتا  چها محال بختیا ی  ی د آبخیز

دیگر د  شمال ایرا   ایمطالعه. د  [35] برآ  د شده اس 

ا زش هر هتتا  از ا اضی جنگلی د  قیاس با مراتع تخریب 

. همچنین ا زش [37] اس  شدهبیا هزا   یال  464یافته 

د  کشو  چین ا زشی  هاجنگل  اقتصادی حفآ آب توس

س  6/22 بربالغ س   هزم. [31] میلیا د یوا  بوده ا ذکر ا

کرره کررا کرد تنظیم   کنترل   انرراب تنهررا بخشررری از 

مرتعی منطقه  ا تشرررتیل  هایاکوسررریسرررتمکا کردهای 

ساب خواهد شد کا کردها گرفتن دیگر    د  نظر دهدمی

ی  اقتصررررادی مراتع از  اۀ که نق    اهم تنظیم جن

ندهای حیاتی    اا  حیات  هایسررریسرررتمفرآی وشرررتی

 ترکمیاب،   با توجه به [39] مشررخ  شررود ازوی بی 

ستمشد   سی ستمی ا زش برآ  د  هااکو سی   خدمات اکو

ضر  شود مراتببه تواندمیشده د  زما  حا شتر   .[12] بی

ت ییر د نتیجۀ بر سررری ت ییر د  میزا    اناب سرررطحی 

خواهد  توجهیقابلاجتماعی  شرررای  مراتع هزینه   منافع

بیشترین مقدا  هزینه   منفع  اجتماعی به ترتیب  داش .

شا  زی دیم برابر با   یال  82×910برای تادیل مراتع به ک

شرای  مراتع به مراتع سال   بهاود  ش   د   صد وو با د 

اسرر .  د  سررال یال  4/35×910د صررد برابر با  25-50

 که بیشترین منافع اجتماعی دهدمینشا   نتایج مطالعات

صل از کنترل   اناب س  خواهد  حا با جنگل متراکم به د

مد عات  .[34] آ طال به برآ  دهای  گذا یا زشد  م ها  تن

 کهد حالی شرررودمیمیانگین برای کل حوضررره اسرررتناد 

مختلف یک اکوسیستم به دلیل شرای  متفا ت  هایبخ 

  د صرررد ووشررر   هاگونهووشررر  گیاهی به لحاظ نوع 

متفا تی د  تنظیم    هاینق  گیاهی، توووگرافی   خاک

ستند  د نتیجهکنترل   اناب    صادی متفا ت ه ا زش اقت

. طی [37] به آ  توجه کرد ها یزیبرنامهبایسرررتی د   که

وراکن  نقشررۀ تهیۀ های اخیر   یتردهای زیادی از سررال
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های مختلف توسررر  خدمات اکوسررریسرررتمی د  مقیاس

، 24 ،9] شررده اسرر یافته   انجاممحققین زیادی توسررعه

 یابیمتا که امتا   هایی  شاسرررتفاده از  د نتیجه. [50

 آ  ندمی ا فراهم  هااکوسررریسرررتمکرد  مقادیر خدمات 

شا خواهند بود. سیا   اهگ ضر  د مجموع ب نتایج تحقیق حا

مرتعی د  تنظیم  هایاکوسیستمگویای ا زش زیاد کا کرد 

فایدۀ  -آب اسرر  که د  حال حاضررر د  محاسرراات هزینه

مه   هاور ژه نا عه هایبر یابی خسرررا ات  ایتوسررر   ا ز

مهناشررری از اجرای این  محیطیزیسررر  نا   حتی  هابر

عات جامع  ته آبخیز حوضرررۀ مطال . شرررودمینادیده گرف

مختلف  های  شافزای  هر چه بیشتر ووش  گیاهی به 

خدم  تنظیم   کنترل   اناب  ا افزای  خواهد ا ائۀ باعث 

جۀ داد    ماعی بیشرررتری  ا د  وی د نتی نافع اجت آ  م

هد داشرررر  گاهی  .خوا عدیتکن ها  ب که تن به مراتع 

آ  د نتیجۀ دام اسرر     مو داسررتفادهعلوفۀ کنندۀ تأمین

 ال دامدا ا    ستایی   عشایری  ا د  وی دا د ساب تاش

عدم   این اکوسررریسرررتم مهم  سررراختنجلوه  اهمی کم

حسابدا ی ملی  هایسیستما زش  اقعی آ  د    ا دکرد 

این نادیده  بسررراچه     تولید ناخال  ملی خواهد شرررد

زیادی  ا به همراه خواهد  محیطیزیس مشتالت  ،گرفتن

ناود   صرررفهبهمقر   هاآ داشرر  که بر سرری اقتصررادی 

سیستم دامدا ی سنتی   استفاده از ووش  گیاهی مراتع 

توا  از جا ی شررد  می .[40] ا  خواهد سرراخ  ا آشررت

سهحوزۀ د   1998سیل د   شو  چین یان  ت عنوا  به ک

میلیا د ده  خسرررا ت  30آ  د نتیجۀ مثالی یادکرد که 

صول  شد که این مقدا  معادل ا زش مح برنج ساهنۀ  ا د 

خ  د   ازآ وتاین کشرررو  بود.  ل  قطع د  حوزۀ د 

نۀ  یل این کا   یان  تسررره  ا ممنوع اعالم کرد.  دخا دل

 د  برابرمها  سرریل ۀد زمینجنگل  ا زش بیشررتر خدمات

اخیر  هایسررالطی . [48] بیا  شرردالوا  د ختا  جنگلی 

تح  عنوا    یترد  اقتصرررادی هایمشررروقاسرررتفاده از 

ای عنوا  گزینهبه 1ورداخ  باب  خدمات اکوسررریسرررتمی

 
1 - Payment for ecosystem services scheme 

سر جها   سرتا کا آمد برای کاه  اغرات جانای منفی د  

طی  .[25، 64، 41، 5] اسررر  قرا گرفته مو داسرررتفاده

ل  چین، 2003 -2011 هایسرررال نۀ با   د   51/2هزی

این کشو   میلیو  هتتا  از مراتع 26ده ، بی  از  میلیا د

 صو تبهنیز  ا میلیو  هتتا   46/28کامل قرق    طو به  ا

. [32] اسررر  دادهچرای اسرررتراحتی تح  مدیری  قرا  

کننده د  این طرح بر اسرراس شرررای  دامدا ا  مشررا ک 

به  عداد دام خود  به کاه  ت قدام  ید ا با اکولوژیتی مراتع 

شده قرق سطر وایدا    مو دنظر نمایند   د  مراتع تخریب

سا ت شودکامل مراتع انجام می  هاآ ، د  مقابل د ل  خ

یدمی ا جارا   ما لز م اجرای چنین   یتردهایی . [44] ن

مختلف  هایاکوسرریسررتماقتصررادی خدمات  گذا یا زش

 عنوا بهحاضرررر مطالعۀ نظیر  یمطالعاتد نتیجۀ اسررر ، 

  نیز افزای  آگاهی  چنینیاین هایطرحاسررراس اجرای 

مختلف ادا ی د   هایبخ گیرا  تصررمیممتخصررصررا    

 تواندمیکشو   زیس محی طایعی    هایعرصها تااط با 

به ذکر اسررر  که هموا ه لز م  کمک زیادی نماید، هزم 

سازی خدمات کمی های  شمطالعات بیشتر د  خصوص 

به  هاگذا یا زشمتنوع اکوسررریسرررتم،  یابی    دسرررت

  جود دا د. هاترینبهینه

 

 . سپاسگزاری5
سیله از بدین سادا ۀ   شمالی کل منابع طایعی خرا ا  

جام این  یاز برای ان عات مو دن یل قرا  داد  اطال به دل

شرررود. همچنین از دا  ا  محترمی که تحقیق تشرررتر می

نظرات خود زحم  دا  ی مقاله  ا بر عهده داشرررته   با 

شتر   قد دانی  صمیمانه ت شدند  موجب بهاود این مقاله 

 گردد.می
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