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چکیده
اکوسیستم است. کارکرد محیط زیستی ازجمله کارکردهاي تنظیمیپارك ملی بمو در ایران، داراي بسیاري از کارکردهاي

هاي فصلی آب، تأمین آب براي مصارف هاي جنگلی و مرتعی، شامل تنظیم جریاناکوسیستمی تهیه و تنظیم آب توسط اکوسیستم
اي، گون انذروت، جو ون پنبهمختلف، تصفیه و ذخیره آب است. در این مطالعه، تأثیر پوشش گیاهی غالب در پارك ملی بمو (شامل گ

تیپ فرسایشی خاك با استفاده از روش جاستین و نیز ارزش 4سیخ، بادامک، تنگرس، کاهو وحشی و بومادران) بر کنترل رواناب در 
تیپ فرسایشی 4ب در اهاي گیاهی بر کاهش ارتفاع روانهاي پژوهش، تأثیر پوششاقتصادي آن برآورد شده است. بر اساس یافته

E1 تاE4شده در متر بود. همچنین ارزش اقتصادي آب حفاظتسانتی19/1و 71/0، 71/0، 28/1ترتیب برابر با ، برآورد شد که به
1391میلیون ریال در سال 792/1ازاء هر هکتار بهمیلیارد ریال و10536/68هاي آب زیرزمینی در کل مساحت فعلی پارك  سفره

برآورد شده است.

ارزش اقتصادي، پارك ملی بمو، پوشش گیاهی، حفاظت آب، روش جاستین.کلیدي:هاي واژه

مقدمه
حفظوتنظیمدررامهمینقشطبیعیيهااکوسیستم

ایفاحیاتحفظيهاسیستمواکولوژیکییندهاي افر
بهانرژي،تبدیلشاملمهمیندهاي افرازايپاره.کنندمی

محصول(تودهزیستبهخورشیديتابشازاساسیطور
وبارندگیازناشیهاي آبسازيذخیرهوکنترلاولیه)،

موادوانرژيتبدیلوسازيذخیرهسطحی،هاي رواناب
زیستیچرخهثانویه)(محصولغذاییزنجیرهدرمعدنی

درغذاییموادسایرونیتروژن(چرخهشیمیاییمواد

ورسوباتوهاخاكدرآلیموادکردنمعدنیکره)،زیست
Amirnejad(شوندمیناشیاقلیمفیزیکیسیستمتنظیم &

Ataie Solout, 2011(.
کارکردهايازبسیاريدارايایران،دربموملیپارك

Regulation(تنظیمیکارکردهايازجملهزیستیمحیط

Functions(بهمربوطمیتنظیکارکردهاي.استاکوسیستم
تنظیمبرايطبیعینیمهوطبیعیيهااکوسیستمتوانایی

ازحمایتيهاسیستمواکولوژیکیضروريیندهاي افر
یندهاي افروبیوژئوشیمیاییهايچرخهطریقازحیات
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,de Groot(باشندمی(بیوسفر)ايکرهزیست et al., 2002(.
يهااکوسیستمتوسطآبتنظیموتهیهاکوسیستمی عملکرد
تأمینآب،فصلیيهاجریانتنظیمشاملمرتعی،وجنگلی

. استآبذخیرهوتصفیهمختلف،مصارفبرايآب
جنبشیانرژيشودمیموجبگیاهیپوششوجودهمچنین
جذبمقداروکاهشآنهابابرخوردهنگامبارانقطرات

,Mobaghei(یابدافزایشخاكتوسطآب et al., 2010.(
به زیستیمحیطهاي منابع هفراوردهمهارزشگذاري

زمانی وتنهایی راهی براي حل کلیه مشکالت آنها نیست
هاي گیريتواند ابزاري مفید واقع گردد که در تصمیممی

گیران اغلب به اعداد بسیار دقیقی مدیریتی وارد شود. تصمیم
تقریبی از آنها کفایت هاي از ارزش منابع نیاز ندارند و ارزش

,Kengenکند (می 2013.(
مختلفهايروشازمحققاناخیرهايسالدر

مرتعیي هااکوسیستمبازاريغیرکارکردهاي ارزشگذاري
جامانمطالعاتازايخالصه)،1(جدولدر.اندکردهاستفاده

ایراندراست.شدهدادهنشانجهاندرزمینهایندرشده
اکوسیستم جنگلی و ارزشبرآوردزمینهدرتحقیقاتینیز

Panahiاست.شدهانجامآبینابعمازحفاظتدرمرتعی

هايجنگلازمختلفمنطقهسهدرراارزشاین)2005(

ازحکایتارزشگذاريایننتایجکرد.برآوردخزري
هردرریالهزار288بابرابرايساالنهارزشمیانگین

Mousavi.داشتپژوهشموردمنطقهسهبرايهکتار

مرتعی حوزه ي هااکوسیستم) کارکردهاي متنوع 2011(
سازي قرار داد میآبخیز طالقان میانی را مورد شناسایی و ک

راکه بر اساس نتایج تحقیق وي ارزش کل اکوسیستم
میلیون ریال در سال و ارزش هر هکتار از 3/122267

کردهریال در سال برآورد 4710062مراتع طالقان میانی را 
) 2007و همکاران (Karimzadeganدر تحقیق است.

ي هااکوسیستممورد از خدمات 11ارزش پولی نهایی 
جنگلی و مرتعی شامل تنظیم گازها، تنوع ژنتیکی گیاهان، 

افشانی، تشکیل خاك، کنترل بیولوژیک، کنترل سیل، گرده
کنترل جریان هیدرولوژیک، کنترل فرسایش آبی، کنترل 

گانه رویشی یسم را در مناطق پنجفرسایش بادي و اکوتور
تورانی و خلیج - ایران شامل خزر، ارسباران، زاگرس، ایران 

ایکر، مورد بررسی 162155626برابرعمانی در سطحی 
ارزش این خدمات حدود که نتایج نشان دادقرار گرفت

میلیارد دالر در 9/47برابرمیلیارد ریال در سال (427528
. استسال) 

جهاندرهااکوسیستمتوسطآبیمنابعحفاظتارزشمحاسبهبهمربوطتحقیقاتبرخیمعرفی-1جدول
ارزشمقدارتحقیقاجرايمحلروشمنبع

Biao, et al., هکتاردرساالنه5704RMBچینهايجنگلجانشینهزینه2010
Brouwer, آبحفاظتخدماتبرايخانوارهرازايبهیورو105ساالنههندهايجنگلمشروطارزشگذاري2006

Nunez, et al., برايهکتاردردالر2/61وتابستانفصلبرايهکتاردردالر4/162شیلیهايجنگلتولیدتابع2006
سالایامسایر

Kumar, خاكفرسایشکاهشبرايهکتاردردالر475هندهايجنگلجایگزینیهزینه2003

ارزشمندترینازجملهآبیمنابعازحفاظتکارکرد
تنظیمیکارکردهايازحاصلاکوسیستمیيعملکردها
عملکردهايازحاصلارزشآید.میشماربهاکوسیستم

قرارغیرمستقیمايغیراستفادههايارزشزمرهدرتنظیمی
هاارزشاینبرآوردبرايواقعیبازارمتأسفانهکهدارد

تاعملکردهاازدستهایناهمیتمعمولطوربه.نداردوجود

De(شودنمیآشکار،اندنشدهلاختالدچارکهزمانی

Groot, et al., نبودنآشکارکهاستآنواقعیت).2002
معادالتدرخدماتاینپنداشتنرایگانبههاارزشاین

خواهدآنهافزایندهتخریبمنجر به نتیجهدرواقتصادي
درگیاهیيهااکوسیستمنقشکهاستحالیدراینشد.

منابعمحدودیتباکهکشورهاییدرآبی،منابعازحفاظت



تعیین ارزش اقتصادي کارکرد ...218

,Zhao(استاهمیتبابسیاراندمواجهآبی et al., 2004;

Biao, et al., و نقشبرآورد،پژوهشهدف از این).2010
، ايپنبه(شامل گون پوشش گیاهی مرتعیاقتصادي ارزش

گون انذروت، جو سیخ، بادامک، تنگرس، کاهو وحشی و 
هاي تیپازهریکدرآبافزایش نگهداشتدربومادران)

فرسایشی موجود در پارك ملی بمو است. 

هامواد و روش
بوسیلهآبحفاظتکارکردبرآوردبرايپژوهشایندر

واقلیمیاطالعاتازبمو،ملیپاركمرتعیاکوسیستم
روشدر.استشدهاستفادهجاستینروشنیز وهواشناسی

اساسبرحوضهدرروانابارتفاع،)1طبق رابطه (جاستین
برآوردحوضههرساالنهمتوسطدمايوبارشمقدار

متوسط Tمتر، ارتفاع رواناب بر حسب سانتیRکهشودمی
مقدار بارش Pگراد، دماي ساالنه بر حسب درجه سانتی

هایی ضریبKو Sمتر و ساالنه حوضه بر حسب سانتی
شوند هستند که با توجه به خصوصیات حوضه محاسبه می

)Alizadeh, 2011(.

حداکثروحداقلتفاضلبابرابرSمقدار،2رابطهدر
ایندراست.حوضهمساحتجذربرتقسیمحوضهارتفاع
استمربعکیلومترحسببرAوکیلومترحسببرHرابطه،

)Alizadeh, 2011:(

)2(= √
وبودهمتفاوتحوضهکاربريحسببرنیزKضریب

هايجنگلبراي،1/0جنگلیاکوسیستمبرايآنمقادیر
براي،12/0درصد20-30پوششتاجتراکمبامخروبه

19/0یافتهفرسایشمراتعبرايو15/0پوشیدهمراتع
,Shabani(است et al., 2006, Chehri, 2007; Chow, et

al. استفادهباتوانمیروانابارتفاعبرآوردازپس.)1988
Wکه کردبرآوردراحوضههردرروانابحجم،3رابطهاز

ارتفاع رواناب بر Rحجم رواناب بر حسب مترمکعب، 
مساحت حوضه بر حسب مترمربع است: Aحسب متر و 

)3(W=R.A

منظور تعیین نقش پوشش گیاهی در کنترل حال به
، میزان ارتفاع و پارك ملی بموارتفاع رواناب در منطقه 

نیز حجم رواناب در دو سناریو تعیین شده است. 
سناریوي اول شامل محاسبه میزان ارتفاع و نیز حجم 
رواناب پارك ملی بمو با سطح فعلی پوشش گیاهی آن 
است. در سناریوي دوم فرض شده است که پارك ملی 
بمو، داراي پوشش گیاهی بسیار فقیري باشد که منجر به 

تفاع و حجم رواناب در آن شده که اثرات افزایش ار
مخربی را عالوه بر از دست رفتن آب و عدم تغذیه

که اختالف ي آب زیرزمینی به دنبال خواهد داشت هاسفره
این دو سناریو، نقش پوشش گیاهی را در کنترل رواناب 

برآورد خواهد کرد.
کارکرد اقتصاديمنظور ارزشگذاري، بهپایاندر 
ازپسآب توسط اکوسیستم پارك ملی بمو، حفاظت

مرتعیاکوسیستمبوسیلهشدهحفاظتآبمقدارتعیین
ازتوانمیکارکرد رااقتصاديارزش،پارك ملی بمو

ارزش اقتصادي Veدر آنکهبدست آورد4رابطه
براي حفاظت آب بر حسب واحد پول،مرتعیاکوسیستم 

Fe مقدار آب مرتعیتأثیر نتیجه شده از اکوسیستم)
هر ارزشقیمت اثر اقتصادي (Psحفاظت شده) و

استشده برحسب واحد پول) مترمکعب آب حفاظت
)Amirnejad & Ataie Solout, 2011(:
)4(PsFeVe 

کارکرد اقتصاديارزشواحدکهاستذکرشایان
یپولواحدحسببرآبحفاظتبرايمرتعاکوسیستم

اگر فرض شود، جریان ارائه خدمات براي کهبودخواهد
با حفظ شرایط کنونی ادامه داشته باشد،آیندههاي دهه
به صورت راآیندههاي سالدرکل ارزش ارائه آن توانمی
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ارزش یکنواخت اگرکرد.بیان(PV)ارزش فعلی یا حال
(بهره)تنزیلمیزان،Aرا با آیندههاي سالدرارائه خدمت 

این جریانحالارزش،در نظر بگیریمtزمان را باوiرا با
,Oskounejad(استقابل محاسبه 5رابطهاز 2011(:
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مورد مطالعه در این پژوهش، پارك ملی بمو در منطقه

. مساحت رسمی این پارك استشمال شهرستان شیراز 
Environmental(استهکتار 48000 Administration

of Fars province, یکدرتحقیق،ایندر). 2011
بهبموملیپاركهايحوزهسازي،همگنبرايبنديتقسیم

,Department of Environment(فرسایشیتیپ4 2012(
تیپ4اینبراينیزآبحفاظتکارکردتقسیم شده و 

هايتیپهايویژگیوخصوصیاتکهاست؛شدهمحاسبه
.استشدهدادهنشان2جدولدرفرسایشی

بموملیپاركفرسایشیمختلفهايتیپدرروانابارتفاعبرآوردبراينیازموردشناسیاقلیماطالعات-2جدول
مساحتنسبت

(درصد)
حوزهمساحت

)Hec(
ارتفاعحداکثر

)km(
ارتفاعحداقل

)km(
بارشمقدار
)cm(ساالنه

دمايمتوسط
o(ساالنه

C(
فرسایشیتیپ

93/52 24827 6/2 8/1 88/52 8/13 E1

6/2 1231 6/1 5/1 82/43 4/16 E2

6/10 4965 7/1 5/1 82/43 4/16 E3

87/33 15890 3/2 8/1 88/52 8/13 E4

,Department of Environmentمنبع:  2012.

نتایج
3جدولدرحاصل از برآورد ارتفاع رواناب نتایج

ارتفاعبا توجه به این جدول،است.شدهدادهنشان
بدستمترسانتیE1،81/4فرسایشیتیپدررواناب

تیپ،اینهکتاري24827مساحتبهتوجهباکهآمده
برآوردمترمکعب11949168بابرابرروانابحجمکل

ملیپاركشودفرضکهصورتیدرهمچنین،است.شده
فقیرمراتعزمرهدرباشد،فعلیگیاهیپوششفاقدبمو

ارتفاعجاستین،ضریبتغییربهتوجهباکهگرفتمیقرار
کهیافتمیافزایشمترسانتی09/6به81/4ازرواناب

به11949168ازروانابحجمنیزآندنبالبه
6/26افزایششاهدورسیدمیمترمکعب15135613

نتایج در سایر بود.خواهیمروانابحجمدردرصدي
ها نیز در این جدول مشهود است. بیشترین تأثیر تیپ

نفوذ پوشش گیاهی بر کاهش ارتفاع رواناب و افزایش 
میلیون 186/3بوده که منجر به کنترل E1در تیپ آب

حجم نیز 4در جدول مترمکعبی رواناب شده است.
بارندگی در هر هکتار و نیز حجم رواناب در هر هکتار از 

پارك ملی بمو نشان داده شده است.
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بموملیپاركفرسایشیهايتیپدرروانابحجموارتفاعمیزان-3لجدو

روانابو حجم تأثیر پوشش گیاهی بر کاهش ارتفاع  سناریو دوم
با سطح فقیر پوشش گیاهی

سناریو اول
با سطح پوشش گیاهی فعلی تیپ

28/1 09/6 81/4 ارتفاع رواناب
)مترسانتی(

E1

3186445 15135613 11949168 حجم رواناب 
(مترمکعب)

71/0 41/3 69/2 ارتفاع رواناب
)مترسانتی(

E2

88542 420576 332034 حجم رواناب 
(مترمکعب)

71/0 41/3 69/2 ارتفاع رواناب 
)مترسانتی(

E3

356889 1695224 1338335 حجم رواناب 
(مترمکعب)

19/1 66/5 47/4 ارتفاع رواناب 
متر)(سانتی

E4

1896120 9006572 7110452 حجم رواناب 
(مترمکعب)

تحقیقهايیافته:منبع

بموملیپاركازهکتارهربرايشدهبرآوردروانابحجموبارندگیمیزان-4جدول
E1E2E3E4فرسایشیتیپ

248271231496515890مساحت (هکتار)
m3/hec(5288438243825288(ساالنهبارندگیحجم

m3/hec(2/4817/2695/2694/447(روانابحجم
تحقیقهايیافتهمنبع:

و هواشناسـی منطقـه، کـل    مـی اطالعات اقلیبهبا توجه
میلیــون 242حجــم بارنــدگی در پــارك ملــی بمــو تقریبــاً 

مترمکعب محاسبه شده است. همچنین بـر اسـاس مطالعـات   
هـاي دریاچـه آبریـز حـوزه آبمنـابع اطلسسازيبهنگام
از اراضی پارك ملی تبخیرمهارلو، میزان وبختگان-طشک

از حجم %50زرقان قرار گرفته است -بمو که در بخش بیضا
ــالیانه   ــدگی ســ ــتآب بارنــ Environmental(اســ

Administration of Fars province, ــابراین )2011 . بن
تیپ فرسایشـی مـورد مطالعـه در    4میزان تبخیر و تعرق در 

ك ملی بمو قابل محاسبه خواهـد بـود کـه در نهایـت بـا      پار
توجه به حجم رواناب در هر تیپ فرسایشی، میزان آبـی کـه   

که استقابل محاسبه شودمیهاي زیرزمینی جذب سفره آب
نشان داده شده است.5ها در جدول نتایج این یافته
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بموملیپاركدرخاكفرسایشیمختلفهايتیپدرشدهذخیرهآبوروانابسالیانه،بارشحجممیزان-5جدول

سالیانهبارشحجمفرسایشیتیپ
مترمکعب)(میلیون

تعرقوتبخیرحجم
مکعب)متر(میلیون

روانابحجم
مکعب)متر(میلیون

يهاسفرهدرشدهذخیرهآبحجم
مکعب)متر(میلیونزیرزمینیآب

E128/131649/6594/1169/53
E239/569/233/036/2
E375/2187/1033/153/9
E402/8401/4211/79/34
44/24223/12172/2048/100جمع

تحقیقهايیافتهمنبع:

242مجموعاز،)5(جدولدرتحقیقنتایجبهتوجهاب
مترمکعبمیلیون20سالیانه،هايبارشمترمکعبمیلیون

مصارفصرفوشدهخارجپاركازروانابصورتبه
بهنیزمترمکعبمیلیون121وشودمیغیرهوکشاورزي

بقیهکهشودمیتبخیرپاركاراضیازسالیانهصورت
واردنیزمترمکعبمیلیون100یعنیسالیانههاي بارش
دومسناریويدرهمچنین.شودمیزیرزمینیآبي هاسفره

،استشدهمحاسبهضعیفبسیارپوشششرایطدرکه
میلیون25/26فرسایشیتیپ4درروانابمجموع

میلیون52/5افزایش دهندهنشانکهاستمترمکعب
وجودعدمصورتدر هاروانابدرصد)21(مترمکعبی

.استآنفعلیگیاهیپوشش
توسط آبارزش اقتصادي نگهداشتتعیینمنظوربه
کهگرفتهقراربررسیموردايگستردهتحقیقاتمنطقه،مراتع

آمارنامهاساسبراست.شدهخالصه)6(جدولدر
85201مجموعازفارس،استانکشاورزيمحصوالت

سالدرو شیرازمرودشتشهرستانآبیاراضیهکتار
گندم،شهرستاندواینعمدهمحصوالت،1388- 89زراعی

اینکهبهتوجهبا،دیگرسوياز.بودايدانهذرتوجو
وشیرازشهرستاندوبیندرمحصوربموملیپارك

ملیپاركدرآبازاستفادهفرصتهزینه،استمرودشت
.شودمیارزیابینامبردهمحصوالتاساسبربمو

ایراندرآباقتصاديارزشتعیینبرايانجام شدهمورديمطالعات-6جدول
(ریال)محاسباتیقیمتروشمکانتحقیقانجامسالومحقق

Soleimani & Hasnli, آبنهاییتولیدارزشفارساستانداراب2008

4/548گندم
2/652ذرت
8/391پنبه

6/984پرتقال
Nikooie & Najfi, 540مثبتریاضیریزيبرنامهاصفهان2011

Shajari, et al., آبنهاییتولیدارزشجهرم2009
و06/204ايقطرهآبیاريروشدر

73/140غرقابیآبیاريروشدر
Shamsodini, et al., 6/211آبنهاییتولیدارزشدشتمرو2011

Pakravan & Mehrabi, 705آبتقاضايتابعکرمان2010
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)، در Hasnli)2008و Soleimaniبا توجه به اینکه مطالعه
و نزدیکترین فاصله مکانی به پارك انجام شدهشهرستان داراب 

تعیین قیمت اقتصادي آب براي تواند ملی بمو را دارد می
)، Hasnli)2008و Soleimaniمطالعهمناسب باشد. بر اساس 

اقتصادي هر مترمکعب آب کشاورزي که در تولید ارزش
ترتیب یابد بهاي اختصاص میمحصول گندم و ذرت دانه

. در نهایت با استفاده از میانگین بودریال 2/652و 4/548
وزنی تولید محصوالت، ارزش اقتصادي هر مترمکعب آب در 

تعیین 1387در سال ریال 115/553پارك ملی بمو محدوده
تا 1387هاي به استناد آمار بانک مرکزي تورم سال.شودمی

درصد بوده است که ارزش اقتصادي هر 1391285/51
ریال در 78/836مترمکعب آب در محدوده پارك ملی بمو 

) خواهد بود.پژوهش(سال انجام 1391سال 
هاي دهنده حجم و ارزش اقتصادي آب) نشان7جدول (

شی خاك در پارك ملی هاي مختلف فرسایمهارشده در تیپ
ارزش )، 7. بر اساس نتایج تحقیق در جدول (استبمو 

ی در نیرزمیآب زيهاسفرهدر شدهحفاظتآب ياقتصاد
، 44927ترتیب ، بهE4تاE1هاي فرسایشی هریک از تیپ

. همچنین ارزش استمیلیون ریال 29204و 7974، 1975
ی نیرزمیآب زيهاسفرهدر شدهحفاظتآب اقتصادي کل 

میلیون ریال و 792246/1پارك ملی بمو به ازاء هر هکتار 
ریال برآورد شده میلیارد079/84مساحت پارك کلدر

است.
، E4و E1هاي فرسایشی بر اساس نتایج تحقیق تیپ

درصدي) را در تعیین ارزش 16/88بیشترین سهم (
ي هاسفرههاي سطحی به اقتصادي کارکرد جذب و نفوذ آب

آب زیرزمینی پارك ملی بمو دارند. اما با توجه به مجموع 
هکتار است و 46913تیپ نامبرده که برابر 4مساحت 

، استهکتار 38000مساحت فعلی پارك ملی بمو که 
آب يهاسفرهدر شدهحفاظتآب ارزش اقتصادي کل 

میلیارد ریال قابل 10536/68ی پارك ملی بمو، نیرزمیز
.استبرآورد 

بموملیپاركدرآناقتصاديارزشوخاكفرسایشیمختلفهايتیپدرشدهحفاظتآبحجممیزان-7جدول

تیپ
فرسایشی

درشدهحفاظتآبحجم
زیرزمینیآبيهاسفره

هکتار)در(مترمکعب

آباقتصاديارزش
آبيهاسفرهدرشدهحفاظت

هکتار)در(ریالزیرزمینی

درشدهحفاظتآبحجم
زیرزمینیآبيهاسفره
تیپ)کلدرمترمکعب(میلیون

درشدهحفاظتآباقتصاديارزش
زیرزمینیآبيهاسفره

تیپ)کلدرریال(میلیون
E12163119638969/5372/44926
E21917106032336/2801/1974
E31919106142953/9513/7974
E4219612146429/3462/29203
48/10065/84079*81954532782جمع

هکتار46913*: مساحت: تحقیقهايیافتهمنبع:

، ارزش فعلی جریان ارائه کارکرد حفاظت آب 8جدول 
درصد 12تنزیل میزان توسط پارك ملی بمو با توجه به سه 

آبخیزداري و توصیه شده توسط سازمان هاي طرحسودمیزان (
درصد (میانگین 17ها، مراتع و آبخیزداري کشور)، جنگل

سود اوراق مشارکت) میزان درصد (20سود بانکی) و درصد 

با فرض حفظ کلیه شرایط ساله را 30و 15هاي دورهدر
و 30. انتخاب دوره دهدمینشان اقتصادي فعلی - اکولوژیکی

انداز ارائه براي تعیین ارزش اقتصادي براساس چشمساله50
که ارزش استزیست شده توسط سازمان حفاظت محیط

سازد. آینده مشخص میهاي اکوسیستم را براي نسل
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ساله50و30دورهدربموملیپاركآبکارکرد ذخیرهیافتهتنزیلاقتصاديارزش-8جدول
ساله50ساله30دوره زمانی

درصد20درصد18درصد12درصد20درصد18درصد12تنزیلمیزان 
در هر هکتار

(میلیون ریال)
437/14887/9923/8884/14954/996/8

در مساحت کل
(میلیارد ریال)

602/548724/37509/339581/565264/378493/340

تحقیقهايیافتهمنبع:

پوششکارکرداقتصاديارزشتعیینکهصورتیدر
هايآببهترحفاظتدربموملیپاركفعلیگیاهی
ضربطریقازباشد،هدفموردهاروانابوسطحی

افزایش(درگیاهیيهاپوششمثبتتأثیرمیزانکردن

ارزشآب،مترمکعبهرقیمتدرآب)نفوذپذیري
افزایشوکنترلنظرازپاركفعلیگیاهیپوشش

که نتایج آن در بودخواهدبرآوردقابلآبنفوذپذیري
.گزارش شده است)9(جدول 

بموملیپاركدرزیرزمینیآبيهاسفرهبهنفوذوروانابجذبافزایشبرگیاهیپوششتأثیرارزش -9جدول

تیپ
فرسایشی

ارتفاعکاهشبرگیاهیپوششتأثیر
رواناب

نظر)موردتیپکلدر(مترمکعب

آبحفاظتکارکرد اقتصاديارزش
زیرزمینیآبيهاسفرهدر

ریال)میلیون(

آبيهاسفرهدرشدهحفاظتآباقتصاديارزش
زیرزمینی

هکتار)هردرریالهزار(
E13186445353/2666397/107
E28854209/74187/60
E3356889638/298149/60
E41896120635/1586851/99
716/4625602/98*5527996جمع

هکتار46913: مساحت: *هاي تحقیقمنبع: یافته

، پوشش گیاهی 9هاي تحقیق در جدول بر اساس یافته
مترمکعبی میلیون528/5فعلی پارك ملی بمو باعث افزایش 

ي آب زیرزمینی در کل مساحت هاسفرهآب نفوذیافته به 
میلیارد626/4برابرکه ارزش آن شودمیاراضی پارك 

برآورد شده هزار ریال 602/98و براي هر هکتار ریال 
38000علی پارك ملی بمو که است. با توجه به مساحت ف

، ارزش اقتصادي تأثیر پوشش گیاهی بر افزایش هکتار

ی پارك ملی نیرزمیزي آب هاسفرهجذب رواناب و نفوذ به 
ریال میلیارد74687/3بمو، در کل مساحت فعلی پارك 

یافتهارزش اقتصادي تنزیل10جدول .استقابل برآورد 
آب زیرزمینی پارك ملی ي هاسفرهآب در حفاظتکارکرد 

50و 30هاي دورهدربمو در اثر وجود پوشش گیاهی را 
.دهدمیساله نشان 
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ساله50و 30دوره درپارك ملی بمو در اثر وجود پوشش گیاهی درشدهحفاظتارزش اقتصادي آب -10جدول 
ساله50ساله30دوره زمانی

درصد20درصد18درصد12درصد20درصد18درصد12تنزیلمیزان

259/794968/543930/490840/818645/547961/492*در هر هکتار
182/30671/20655/18116/31811/20733/18**در مساحت کل پارك

ریالمیلیارد: **ریال و هزار : *هاي تحقیقمنبع: یافته

بحث
ارزش اقتصادي کارکرد تحت دو سناریودر این مطالعه،

گیاهی تنظیم آب، در اراضی پارك ملی بمو و نیز نقش پوشش
برآورد شده 1391سطحی در سال هاي در کنترل روانابمنطقه 

در سناریوي اول که فرض بر تحقیقهاي است. بر اساس یافته
در ارزش اقتصادي تنظیم آب ، ش گیاهی فعلی استوجود پوش

به ازاء هر هکتار)38000مساحت فعلی پارك ملی بمو (
مساحت پارك کلمیلیون ریال و در792/1هکتار 
تحقیق این نتایج شده است. میلیارد ریال برآورد 10536/68

) در تعیین ارزش Yeganeh)2013انطباق نزدیکی با تحقیق 
زمینی در ي آب زیرهاسفرهاقتصادي آب ذخیره شده در 

میلیون ریال 11/1منطقه آبخیز تهم زنجان که اکوسیستم مرتعی 
همچنین دارد. ،به ازاء هر هکتار مرتع در سال برآورد شده است

تحت سناریوي دوم که فرض شده پوشش گیاهی اراضی مرتعی 
د تنزل یابد، میزان افزایش ترین حپارك ملی بمو به ضعیف

602/98محاسبه شده است که ارزش اقتصادي آن، هارواناب
میلیارد 74687/3در هر هکتار از مساحت پارك و هزار ریال 

تأثیر نقش و تخمین زده شده است.در کل مساحت پاركریال 
پوشش گیاهی در افزایش نفوذ آب باران به خاك و کاهش 

خاك یکی از مباحث اساسی حفاظت میزان رواناب و فرسایش 
اي دو نوع . فرسایش پاشمانی و ورقهاستخاك و آبخیزداري 

زیادي بر کاهش تأثیر فرسایش آبی هستند که پوشش گیاهی 
شدت آنها دارد. براي جلوگیري از وقوع این دو نوع فرسایش 

از برخورد مستقیم قطرات باران به خاك جلوگیري باید نخست 
با افزایش نفوذ آب باران به خاك از ایجاد رواناب بعد نمود و 

عمل آورد و براي رسیدن به این هدف سطحی جلوگیري به
ترین و کاراترین راه حل ایجاد و تقویت پوشش گیاهی مناسب

اثرات غیرمستقیم تضعیف پوشش . استبر روي سطح زمین 
دي تثبیتگیاهی پارك شامل ایجاد اثرات منفی در کارکرد

کربن و عرضه اکسیژن، کارکرد تنظیم آب، حفاظت خاك اکسید 
با توجه به نقش مهم هریک از .استزایی و کارکرد خاك

تا شودمیپارك ملی بمو، پیشنهاد اکوسیستمی کارکردهاي 
گیاهی ي هاپوششاقدامات الزم براي حفظ و غناي بیشتر 

هاي منظور کنترل و تنظیم بیشتر روانابپارك ملی بمو به
از تهدیدهاي مهم پوشش گیاهی این . انجام شودسطحی

هاي محلی توسط چوپانان و اکوسیستم، چراي غیرمجاز دام
هاي کشیکه از طریق کنترل فنساستحریق در محوطه پارك 

برابر ارتفاع 10برها به طول پارك و نیز ایجاد آتشحاشیه
ید.توان براي دستیابی به این مهم کوشگیاهان در آن منطقه می

با استفاده از نتایج تحقیقاتی که در منطقه تحت در این پژوهش
قتصادي آب را برآورد کرده بودند و نیز نتایج مطالعه، ارزش ا

پژوهش در برآورد تأثیر پوشش گیاهی در حفاظت آب، این 
آب توسط پوشش مرتعی که کارکرد حفاظتارزش اقتصادي 

شاخصی براساس نقش و اهمیت عملکرد مرتع در حفظ منابع 
استفاده ،استهاي آن ي آب زیرزمینی و ویژگیهاسفرهآب 

نتایج قابل با وجود شودمیپیشنهاد در این راستا؛شده است
نسبت به آزمون سایر رویکردهاي اقتصادي ،دست آمدهقبول به

در قالب پژوهش این سبات مشابه و کاربرد آنها در محا
تعریف و اجرا شود تا از این طریق امکان هاي تحقیقاتی، طرح

مقایسه نتایج و معرفی روش مناسب حاصل گردد.
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سپاسگزاري
پژوهش، بخشی از نتایج طرح ملی پژوهشی این 

میان زیستی پارك ملی بمو ارزشگذاري اقتصادي منابع محیط
رفرما) و دانشگاه علوم زیست (کاسازمان حفاظت محیط

کشاورزي و منابع طبیعی ساري (مشاور) بوده که از محل 
زیستی اعتبارات طرح ارزشگذاري اقتصادي منابع محیط

تأمین ) 40408007شماره به(زیست سازمان حفاظت محیط
بنابراین از مسئوالن و کارکنان محترم دو دستگاه شده است.

شود.هاي مورد نیاز قدردانی میبدلیل حمایت
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Abstract
Bamou national park in Iran has many environmental functions such as ecosystem regulation

functions. The ecosystem function of water regulation by forest and rangeland ecosystems
includes seasonal water flow regulation, water supply for various uses, treatment and storage of
water. In this study, effects of dominant vegetation in the Bamou National Park (including
Astragalus gossypinus, Astragalus susianus, Ebenus stellate, Amygdalus scoparia, Amygdalus
lycioides, Scariola orientalis and Scariola orientalis) on the runoff control were estimated in
four soil erosion types using Justin method. According to the results, effects of vegetation on the
runoff height reduction were estimated to be 1.28, 0.71, 0.71 and 1.19 centimeter in four erosion
types of E1 to E4, respectively. In addition, the economic value of water conserved in the
underground aquifers in the current area of park was estimated to be 68.105 billion rials and
1.792 million rials per hectare in 2012.

Keywords: Bamou National Park, economic value, Justin method, vegetation, water
conservation.


