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دانشگاه کشاورزی و  ،يعیطب منابع دانشکده ،دانشجوی دکتری 2دکترای حفاظت آب و خاک از دانشگاه دولتي کشاورزی ارمنستان و  4

 طبیعي ساری منابع
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 چکیده

در ایران آبخیزها  یرود. تحلیل اقتصادی اثرات احیاشمار مي  ههای آبخیز کشور بت اساسي حوزهفرسایش خاک از مشکال

و عدم ارزش های ترکیبي شاخصدلیل تاثیر  به حفاظت خاک است. محاسبه ارزش اقتصادی اقدامات  صورت گرفتهکمتر 

به کمک روش ارزش حفاظت خاک های فعالیتبخشي  اثر ،باشد. در این پژوهشاقتصادی مشخص در بازار دشوار مي

حوضه، این . قرار گرفتتحلیل مورد تجزیه و در حوزه آبخیز طالقان، استان البرز بیشه ه میانضحوزیردر فعلي خالص 

 ،تکنیکي يتحلیل و وجود سابقه ارزیابتجزیه و برای زماني مناسب دوره در یک حفاظت خاک اقدامات دلیل داشتن  به

گیری بررسي میداني و شناسایي و اندازه ،ایيیاطالعات جغراف سامانهتدقیق اطالعات پایه با استفاده از  ،ابتدا شد.انتخاب 

یبي سود ارزش اقتصادی سه شاخص اصلي هزینه و شش شاخص ترکسپس، . صورت گرفتهای سود و هزینه شاخص

سود به نسبت و  (4NPV)های اقتصادی شامل ارزش خالص فعلي شاخصهای موجود . با تلفیق دادهشدشناسایي و تعیین 

ساله با استفاده از نرخ تنزیل 31بیشه در دوره تحلیل میاندهد که احیای آبخیز مينشان  ها . ارزیابيشدندبرآورد  هزینه

ای بدلند با مراتع کوهستاني و اراضي تپهمانند وری نسبي ارای قابلیت بهرهدرصد از لحاظ اقتصادی در اراضي د 41

به درآمدهای مربوط ها سوداز مجموع  درصد 21، مثبت را در پي دارد. همچنین NPVاست و  پذیرتوجیهفرسایش باال 

ناشي از کاهش و ور های مجامربوط به حوضه درصد 21 حوضه ودست پایین یدرآمدها مربوط به درصد 11 ،درون حوضه

 خطر سیالب است.

 

  ، موقعیت مکاني و زمانيوری بهرهسود به هزینه، احیای آبخیز، ارزش فعلي خالص،  تحلیل :یدیکل یهاواژه

 

  مقدمه

امدهای اقتصادی، اجتماعي و یتخریب سرزمین پ

وری و توزیع درآمد دارد در بهرهمحیطي نامطلوبي زیست

ملي، فرا ملي و توسعه پایدار و  که ممکن است در اقتصاد

ای داشته باشد. کشاورزی نقش برجستهمتوازن بخش 

تخریب سرزمین و  هایبرآورد هزینه ،همین دلیل به

جه محققان اقتصاد فرسایش خاک از مواردی است که تو

 خود جلب کرده است به زیست راکشاورزی و محیط

(Randhir ،2117). 1/41 در کشور ایران با نرخ فرسایش 

 استتن در هکتار که نمایانگر تخریب شدید اراضي 

(Nikkami ،2142)، منظور ارزیابي  ای بهکمتر مطالعه

، است گرفته های مرتبط صورتاقتصادی و برآورد هزینه

___________________________  
1 Net Present Value 

___________________________ 
 p.garsh@yahoo.com :اتمسئول مکاتب* 
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گزارش معاونت  بهتوان در این مورد تنها مي که طوری هب

اشاره کرد که  4371 سازندگيد اری وزارت جهاآبخیزد

اقتصادی حاصل از تخریب و ساالنه ت خسار حجم

در هکتار  1دالر 12فقدان مدیریت آبخیزها را معادل 

 Comprehensive evaluation of)ت برآورد نموده اس

watershed management operations، 2117).  

های تخریب لذا ارزیابي اقتصادی و برآورد هزینه

ست در ایران ضروری ا سرزمین و اقدامات آبخیزداری

های آینده مورد ریزیبرنامهتا نتایج حاصل از آن در 

 شاهد هدراز طرف دیگر، هر ساله  .استفاده قرار گیرد

فرسایش در سطح رفتن میلیاردها تن خاک از طریق 

کشور هستیم که جهت جلوگیری بخشي از آن اقدام به 

های  و صرف هزینه حفاظت خاکهای  اجرای طرح

رای پي بردن به نتایج این شود. لذا بميتوجهي  قابل

های های آتي در حوزهفعالیتروند  و اصالحها فعالیت

نیاز به ارزیابي اقتصادی ها  تأثیر آنشناخت آبخیز و 

در ملل مختلف  .رسد به نظر مي ضروریاین اقدامات 

ارزیابي عملکرد  ،ویژه در ایاالت متحده آمریکا به ،جهان

سال  17 یش ازدارای دیرینه بحفاظت خاک های طرح

های انجام شده با اهداف گوناگوني ارزیابياست، اما 

و به یک نتیجه کلي دست یافته که درصد  شدهانجام 

های موفقیت در مهار و مبارزه با فرسایش در حوزه

در عین حال و های مناسب آبخیز به انتخاب سازه

اجرایي بستگي ساده از نظر مشخصات فني و سهولت 

برای ارزیابي  (.Garshasbi ،2142و  Galestyan) دارد

آبخیزداری باید حفاظت خاک و های عملکرد پروژه

شرایط اولیه حوضه قبل از اجرای طرح مورد بررسي 

پیشقرار گیرد. تطبیق اقدامات اجرا شده با عملیات 

سپس تأثیر  ،شدهبیني شده در فاز تفصیلي بررسي 

رسوب  و ترکیبي هر یک از عملیات در کاهش رواناب

کیفي  و تغییرات کمي ،برآورد شود. همچنین

 هزینه گرفته وانجام  برداریگیاهي از طریق آمار پوشش

صورت مقایسه اقتصادی  و اجرای طرح برآورد با مرتبط

 . (Gergensen ،4397گیرد )

آبخیزداری که در تطابق حفاظت خاک و های طرح

و  با افزایش منطقي تولیدات و ارائه خدمت اقتصادی

برداری از  بهره ویژه برداران آبخیز بهبه بهرهاجتماعي 

                                                           
1
 ریال است. 29132معادل  31سال  درنرخ دالر   

احیاء و توسعه دست و های پائینآب در عرصه منابع

. (Bedru ،2117نیستند )های موفقي طرح ،آبخیز نباشند

 برخي رغمعلي که دارند باور اقتصاددانان از بسیاری

 عدم لیدل به ،يطیمحزیست یهاارزیابي در هاپیشرفت

 اثرات زانیم استناد، قابل اطالعات و آمار به ابيدستی

 را هاسرحوضه در شده انجام حفاظت خاک اتیعمل

 يابیارز هاهضحو دستنییپا در دقیق طور هب توانينم

  .(Randhir ،2117) کرد

 را خاک و آب حفاظت اقدامات اثرات ،يکل طور هب 
 آنجا در که یيهامحل اساس بر شده ایاح یزهایآبخ در

 سه در دهد، یرو است ممکن بالقوه ای يواقع راتیتاث

 و دستنییپا در حوضه خارج حوضه، درون محدوده

 کننديم يبررس مجاور یهاهضحو در حوضه از خارج

(Bedru ،2117) .شیفرسا کاهش باعث زهایآبخ ایاح 

 بهبودو خاک عمق شیافزا جهینت در و خاک

 وجبم شیفرسا کاهش. شودمي خاک کیدرولوژیه

 و یيغذا مواد ،آب ینگهدار تیظرف شیافزا ای حفظ

 کيیدرولوژیهوضعیت  بهبود. شود مي خاک يآل ماده

 ریآبخحوزه  ياراضبهبود وضعیت  بر عالوه ز،یآبخ حوزه

 کاهش. گذارديم ریتاث زین مجاور آبخیزهای ياراض بر

 بر یرسوبگذار کاهش موجب توانديم يسطح باروان

. شود البیس اثر در مزارع شستن و محصوالت یرو

  مناطق نیا در يوحش یزنبورها و حشرات يبرخ

 مناطق در محصوالت يافشان گرده شیافزا موجب

 و يکیدرولوژیه یندهایآفر شدن داریپا. شوند مجاور

 پوشش حفاظت ها،البیس و يسطح اناتیجر میتنظ

 از يناش مشکالت و خاک شیفرسا کاهش ،ياهیگ

  .دنبال دارد  را به هاآبراهه تدسنییپا در یرسوبگذار

 هیناح در خود يمنف راتیتاث بر عالوه ش،یفرسا

 در يشیفرسا محدوده خارج در را يراتیتاث ،يشیفرسا

 آب مخازن در شده حمل رسوبات. دارد زین دستنییپا

 يآب تهیسیالکتر دیتول کاهش باعث و کرده یرسوبگذار

 یشاورزک یبرا استفاده قابل آب منابعکاهش حجم  و

 مانع رسوبات کنترل لیدل به زهایآبخ ایاح. شوديم

 در یرسوبگذار و زیآبخ حوزه از جامد رسوبات خروج

 در ياهیگپوشش یایاح ،نیهمچن. شود مي آب مخازن

 تیتقو و هیتغذ و یورود آبنفوذ  موجب مناطق نیا

 نیا با شوند. ظاهر مي هاچشمه و شده ينیرزمیز آب
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 زهایآبخ یایاح محل از خارج و لمح در راتیتاث اوصاف

 . (Galestyan ،2142و  Garshasbi)است  يابیارز قابل

شده یکي از  انجامدوره زماني تحلیل اقدامات 

اقتصادی  های موثر در ارزیابي است. زیرا ارزیابيشاخص

انجام شده بر تاثیر اقدامات حفاظت خاک در کشور تایوان 

 ،منفي داشتهنرخ مشخص کرد که  سال 41با دوره 

و اما در تجزیه  .باشدمي 113/1 نسبت سود به هزینه

نسبت این  ،مدت انجام گرفت تحلیلي که در دراز

 (.2144، و همکاران Hurng-Jyuhn) بسیار مناسب بود

هدف اصلي این با توجه به سوابقي که ارائه شد، 

های فعالیتابي اثربخشي یبررسي و ارز ،پژوهش

بیشه در حوزه  ا شده میانآبخیز احیحفاظت خاک 

 آبخیز طالقان است.
 

 هاروش و مواد

حوزه آبخیز طالقان یکي  :پژوهش مورد زیآبخ حوزه

های آبخیز سفیدرود در ارتفاعات البرز از زیرحوزه

بارندگي ساالنه حوزه آبخیز  مرکزی است. متوسط

متر است که باعث حجم جریاني برابر میلي 117معادل 

مترمکعب آب در خروجي حوزه آبخیز میلیون  191با 

هزار  31. سد طالقان با حوزه آبخیزی معادل شود مي

میلیون مترمکعب بر روی  121هکتار و حجم مخزن 

رودخانه طالقان برای تامین آب شرب شهر تهران و 

 است. بر شدهآبیاری دشت کشاورزی قزوین احداث 

فرسایش خاک ساالنه با میزان ، اساس مطالعات موجود

در دهه گذشته برآورد  تن در هر هکتار 43متوسط 

هیدرولوژیک  واحد ،شده است. محدوده مورد بررسي

 ه زیدشت واقع در حوزه طالقانضبیشه در زیرحومیان

. این شودمي هکتار را شامل 413مساحتي معادل 

متر از  2311حوزه آبخیز کوهستاني با متوسط ارتفاع 

 های طبقهن شیب در سطح دریا و از نظر شیب بیشتری

 هکتار است. بر 14حدود درصد،  11-11 و 11-21

میانگین ساالنه نزوالت جوی  ،اساس گرادیان بارندگي

متر است. میلي 174بیشه واحد هیدرولوژی میان

شناسي این واحد بیشتر از تشکیالت آتشفشاني زمین

سنگ و ائوسن شامل سنگ توف سازند کرج، ماسه

ل گرفته است. اشکال فرسایش کنگلومرای نئوژن شک

صورت فرسایش مکانیکي، پاشماني، سطحي، شیاری  هب

میزان برآورد  4373و فرسایش خندقي است. در سال 

تن در هکتار  93/3رسوب در این واحد هیدرولوژی 

 .(Galestyan ،2142و  Garshasbi) بوده است

 

 
 بیشه در استان البرز موقعیت زیرحوزه آبخیز میان -1شکل 

 

در حفاظت خاک اولین اقدامات  ،4373از سال 

بیشه حوزه آبخیز طالقان در واحد هیدرولوژی میان

 اقدامات توسعه در زمان این بررسي .شدشروع 

درصد از حوزه آبخیز  21معادل  يدر سطح آبخیزداری
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تر دقیق. آمار و اطالعات ه استشد انجامطالقان 

ها دلیل بیشه نسبت به سایر واحدمیانه ضزیرحو

ارزیابي مورد نظر بود. از طرف  برایه ضانتخاب این حو

برداری بهره با تطبیق اطالعات پایه و آمار  ،دیگر

بیشه، تشابه میان راعي طالقان با زیرحوزهمرتعي و ز

رداری از منابع بهبهرطبیعي، کاربری اراضي و  عوامل

 71ه مورد بررسي باالی ضه طالقان و زیرحوضبین حو

سال از اجرای  41که بیش از جا  از آنست. درصد ا

است، نتایج تحلیل قابل اقدامات حفاظت خاک گذشته 

 .باشداستناد مي

 سامانها استفاده از ب 4373تدقیق مطالعات سال 

 GPSهای زمیني  از طریق برداشتاطالعات جغرافیایي و 

و کنترل اقدامات اجرایي حفاظت خاک مورد بررسي و 

ر گرفت. اقدامات بیولوژیکي حفاظت کمي قراارزیابي 

 2و اقدامات مکانیکي در جدول  4خاک در جدول 

 آورده شده است. 

 
 4373-4393 یهاسال در ياراض یکاربر تیوضع و خاک حفاظت يکیولوژیب اقدامات -1 جدول

 سال 4373 4393

31/74  47/31  (هکتاري )مرتع ياراض 

11/11  92/11  (هکتار) یاصخره ياراض 

41/2  41/2  (هکتار) باغات 

 (هکتاري )آب یکشاورز 7 9

12/41  (هکتار) یکار جنگل و یبندبانکت 1 

33/3  (هکتار) هاآبراهه در قلمه کاشت 1 

31/1  49/1  (هکتار) ساختمان و جاده 

 
 شده کنترل رسوب و حجم و تعداد ،يکیمکان اقدامات -2 جدول

 سازه حجم متوسط

(m3) 

 رسوب حجم نیانگیم

(m3) 

 به سازه حجم نسبت

 رسوب
 ریرسوبگ سازه نوع تعداد

 نیچخشکه بند 31 911/4 71/4142 13/971

 سنگ یتور بند 43 931/3 9/1132 4413

 مالت ،سنگ بند 3 93/2 141 13/247

 يونیگاب ،یچپر بند 4 42 42 4

13/2211 11/1733 2/3373 423 423 

 

اثرات کااهش فرساایش خااک و رساوب،      ،در ادامه

چاوبي و علفاي، جلاوگیری از خطار      تودهزیستافزایش 

سیالب، افزایش ترسیب کربن، پتانسیل تولید آب ناشاي  

های جدید کمي و تایید شادند. ساپس   از توسعه چشمه

ذاری مساتقیم  گا از دو روش قیمات هزینه و سود  عوامل

 هاای روشمساتقیم ) گاذاری غیر )بازاری( و روش قیمت

ری و جلاوگیری از هزیناه   وهزینه جاایگزین، تغییار بهاره   

باا تلفیاق    و در محاسابات اعماال شاد.    شناساایي  (خطر

در حفاظات خااک   های موجود درباره اثرات اقادامات   داده

 موقعیت مکاني و خارج از محل آبخیز احیا شاده و هزیناه  

فرصت اراضي یک تحلیال اقتصاادی باا اساتفاده از مادل      

 ثیراتتاا  پاژوهش در ایان   .شاد تحلیل هزینه و سود ارائه 

داخل سایت اجرایي و خاارج از  اقدامات حفاظت خاک در 

 ه مورد بررسي قرار گرفت.ضحو

پس از اجرای اقدامات  :گیریپایش تغییرات و اندازه

 چهارهای جدید در با ظهور چشمه 4371از سال 

آبراهه فرعي و اصلي میزان آب استحصال شده ناشي 

سال گیری و در اندازهحفاظت خاک اثرات عملیات 

 .شدمقایسه  Descheemaekerبا مدل  4393

Descheemaeker (2111،)  در تحقیقات خود با

ت های متفاو سازی برای کاربریاستفاده از تحلیل شبیه

ب ناشي از بارش، ااراضي در شرایط با و بدون روان

گیاهي بر  طور دقیق به بررسي تاثیر احیاء پوشش هب

ز پرداخته است. در های بیالن آب در حوزه آبخیمولفه
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با در نظر گرفتن آبخیز احیا شده با سن باال  ،این مدل

ای عادی و میانگین بارش در هر سال، و پوشش بوته

ترتیب بر نواحي دارای جریان  درصد از بارش به 34

، Garshasbiو  Galestyan) کندورودی نفوذ مي

واحد هیدرولوژی  ،اساس این مدل بر. (2142

متر بارندگي ساالنه و سن میلي 174بیشه با  میان

از آب مترمکعب  319 ساله اقدامات حفاظت خاک41

خارج ریشه در هر هکتار از سطح آبخیز احیا به منطقه را 

 ها مجددا دیر یا زود همه این آبو  دهدميشده نفوذ 

های جدید در ن سطحي و چشمهصورت جریا هب

 دست آبراهه پدیدار خواهد شد. پایین

سدهای کنترل رسوب،  تموقعی 4399در سال 

حجم ساختمان سازه و مقدار رسوب کنترل شده در 

سازه در  423. از شدگیری یک پیمایش صحرایي اندازه

مترمکعب رسوب  11/1733 هسال41دوره زماني 

با تقسیم حجم کلي رسوب  که است شدهکنترل 

 هضحو یهکتار 34/413کنترل شده به سطح 

سال محاسبه  درهکتار  درب مترمکع 92/2بیشه  میان

 13/2 ي،در اثر اقدامات مدیریت در ضمن، .شودمي

مترمکعب از رسوبات ناشي از فرسایش که تاثیر آن در 

در واحد هیدرولوژی  نشدهرسوبات بار بستر لحاظ

 .شود ميبیشه به جمع رسوب کنترل شده اضافه میان

اساس  مترمکعب کاهش رسوب بر 31/4 همچنین،

ساالنه  حفاظت خاکولوژیک و بیومکانیک عملیات بی

دست  هکرت فرسایش ب چهارهای  گیریاندازهاساس  بر

 کاهشدر هکتار مترمکعب  9/1 جمعا وآمده است 

 قابل محاسبه است ها فعالیت رسوب را در اثر همه

(Garshasbi  وGalestyan ،2142). 

در علفاي   تاوده  زیسات گیری میزان اندازه منظوربه

گیری از ساطح ساه تیا     کرت اندازه 41 ،4399سال 

. آن تعیاین شاد  و میزان علوفه خشک  مشخصمرتعي 

کااری در ساال    جنگال در مجموع از سطوح مرتعاي و  

رداشات اسات   علوفه قابل ب تن 14/439میزان  ،4399

 13/424 افزایشي معاادل  ،4373که در مقایسه سال 

 دهد.تن را نشان مي 31/4 در هر هکتار تن و

کاری شده  جنگلاز جامعه آماری  ،4393در سال  

گونه و درخت با قطر معرف برابر سینه انتخاب، قطع و 

چوبي و علفي آن  توده زیستدر دو حالت تر و خشک 

حجم برداشت ساالنه  .شدگیری اندازه جداگانه توزین و

تن  72/1و  1/1، 11/1 ،11/1 ،13/1چوبي  توده زیست

دهم ششم الي  هایسالترتیب در  در هر هکتار به

آبخیز احیا شده قادر به  ،یازدهمدر سال  .خواهد بود

یا تن در هکتار  2/4ساالنه نوزایي )تولید مجدد( 

شود و حجم که برداشت ثابت مي باشد تا اینمي بیشتر

باقي  تن در هکتار 911/1برداشت ساالنه در مقدار 

 ماند. مي

در شده کاری  جنگلدر مجموع از سطوح مرتعي و 

افزایشي معادل  ،4373سال با در مقایسه  ،4399 سال

توان برای محاسبه ا ميتوده ر زیستتن  33/413

اساس میانگین ضریب  ترسیب کربن لحاظ کرد که بر

هکتار  47/31تن در هکتار در سطح  2/4رویشي معادل 

معادل توده  زیستاست. با احتساب وزن هر مترمکعب 

 34/71 هتن وزن کربن جذب شده در عرص 111/1

دست  هدر عدد ب 1/1اعمال  ضریب  خواهد بود. با هکتار

و  خواهد بود 41/31 آمده میزان ماده خشک کربن برابر

در وزن توده خشک میزان گاز  42/11با اعمال ضریب 

کربنیک جذب شده در دوره استقرار کامل در هکتار 

 شود.ميمحاسبه 

 برای برآورد ارزش کارکرد واحد هیادرولوژی احیاا  

شده در کنترل خسارت سیل از طریق کااهش روانااب   

و مقایسه ارزش عملیاات کنترلاي در    سطحي و رسوب

حوضاه نسابت باه ارزش منااطق      خیاز  سایل محدوده 

 نشاان  هاا برآورد ده اسات. در نظر گرفتاه شا   گیر سیل

هکتاار(   31درصد از منطقه احیا شده ) 11دهد که  مي

 لقاان متار از جااده طا   2111 ه طولضدر باالدست حو

حفاظات  خیزی است. انجام عملیات  دارای شرایط سیل

 هشات از  موجاب حفاظات   خیز در محدوده سیل خاک

سااختمان   49باغ و  هکتار دوهکتار اراضي کشاورزی، 

 شااده اساات خطاار ساایل   در برابااردساات در پااایین

(Garshasbi ،2144).   هااای نتااایج حاصاال از پااروژه

 عوامال ز ا یاک گیاری در هار   و پایش و اندازه يپژوهش

گرفتاه  طور جداگانه مورد استفاده قرار  هسود و هزینه ب

  .است
اساس اطالعات  بر :گذاری اقتصادی های ارزش روش

بي استفاده گوناگون ارزیا های روشتوان از ميموجود 

های مستقیم بازار قیمت کرد. در این بررسي از

 ،هزینه و سود و همچنین عوامل)تجاری( برای برخي 

 از عواملغیرمستقیم برای برخي دیگر  های روش انواع
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جهت  ،. در این بررسيه استهزینه و سود استفاده شد

از  حفاظت خاکگذاری تاثیرات اقدامات  ارزش

طور مختصر به  هکه ب شدهاستفاده  زیرهای  روش

 .(Bedru ،2117) شودميها پرداخته  تشریح آن

 ،منطق نهفته در این روش :1روش هزینه جایگزین

اسبه هزینه یک آسیب خاص و تحت بررسي و مح

ا یبرآورد آن با استفاده از هزینه معادل  ،همچنین

اگر خطر فرسایش  ،عنوان مثال هب جایگزیني است.

از میزان  تا، الزم است شودخاک را در مزرعه برآورد 

دست رفتن مواد مغذی ناشي از فرسایش را محاسبه 

خاک( را به نموده و هزینه معادل )هزینه بازسازی 

 روش موجود در بازار در آن جایگزین نماییم

(Garshasbi  وGalestyan ،2142). 

از طریق مقدار  ،در این روش :2وری روش تغییر بهره

های بازار مقایسه و برآورد قیمتتولید از دست رفته با 

برآورد ارزش  ،عنوان مثال، اگر هدف ه. بشودمي

ه در اثر فرسایش دست رفتاقتصادی بازدهي محصول از 

گیری بازدهي نسبت به برآورد اندازه ،خاک در محل باشد

فیزیکي محصوالت با و بدون فرسایش خاک مقایسه 

 آیددست مي هو سپس تغییر در میزان محصول ب شود مي

(Bedru ،2117).  

 به این يمتک روشاین   :3روش اجتناب از هزینه خطر

ر و آسیب، های اجتناب از خطفرضیه است که هزینه

دارند. روش هزینه  سازگانبومای مساوی با ارزش اندازه

از ارزش محصول  ،خطراز شده یا جلوگیری  اجتناب

کند و یا از هزینه اقدام صورت مي حفاظت شده استفاده

عنوان معیاری از  هها ب منظور اجتناب از آسیب گرفته به

استفاده  سازگانبوموسیله یک  سودهای ارائه شده به

عنوان مثال، اگر جنگلي از اراضي زراعي  ه. بکند مي

در برابر سیالب حفاظت نماید، سودهای  مجاورش

توان از طریق حاصل از محافظت در برابر سیالب را مي

این در حالي برآورد کرد.  ،جلوگیری شدههای  آسیب

با پرداخت  زارعینسیالبي روی نداده و یا  است که

 کنندمي یالب محافظترا در برابر س مزارعهزینه 

(Garshasbi ،2144).  

                                                           
1 Replacement Cost Method 
2 Productivity Change Method  
3 Damage Cost Avoided Approach  

 

مهم هزینه فرصت  عاملسه  :سود و نهیهز عوامل

و  ینگهدار دوره نهیهزاراضي، هزینه مرحله احیا و 

عنوان تاثیرات اقدامات  همهم سود که ب عاملشش 

مورد در تجزیه و تحلیل سود و هزینه  حفاظت خاک

مرتعي،  وده ت زیستتولید  شامل گیرند، ميقرار بررسي 

چوبي، ارزش زیست محیطي ترسیب  توده  زیستتولید 

کربن، ارزش کاهش رسوبگذاری سد مخزني طالقان، 

های جدید و حفاظت پتانسیل آبیاری حاصل از چشمه

سیالب و مزارع و جاده اصلي طالقان در برابر خطر 

 3دست آمده در جدول   هبرسوبگذاری است که نتایج 

احیای حفاظت از آب و خاک، عالوه بر  آمده است.

در تنظیم میکرو اقلیم، افزایش تنوع زیستي،  آبخیزها

 .نقش دارندمیزباني حیات وحش و کاهش خشکسالي 

تواند موجب فشار فزاینده بر مراتع مي ،همچنین

تواند ميعوامل . حذف این شودفرسایش شدید خاک 

و سود  هزینهو واقعي تغییراتي در مقادیر برآورد شده 

 دنبال داشته باشد.  را به

 مهمعوامل  از يکی عنوان هب ،نیزم فرصت نهیهز

 یهاپروژه یاجرا اثر در معموال .شود يم يتلق هزینه

 عرصه به ياراض از يبرخ بریکار حفاظت خاک،

 یکاربر رییتغ نیا انیز و سود. ابندیيم رییتغ يحفاظت

 ياراض اگر. ردیگ قرار مدنظر مطالعات مرحله در دیبا

 یکار جنگل برای يزراع داتیتول یباال پتانسیل دارای

 رییچشمگ هزینه داده شوند، کاربریتغییر  یدارمرتع و

 وریبهره فاقد اراضي اگر ،عکس بر. داشت خواهد بر در را

 احیای منظور به ریبا اراضي  ای یاحاشیه ياراض مانند

 هاهزینه ،شوند گرفته کار به طبیعي طور هب گیاهي پوشش

 اغلب که دهديم نشان موجود شواهد. یابند کاهش مي

-تپه ياراض در کشور یزهایآبخ اصالح و ایاح یهاپروژه

 با ،لذا. شوندمي اجرا بیش پر شده بیتخر مراتع و ای

 توانمي بایر اراضي عنوان هب اراضي این گرفتن نظر در

 .کرد فرض صفر را زمین فرصت هزینه منطقي طور هب

 مراتع عنوان هب يفعل طیشرا در ياراض نیا هچنانچ اما

 نیا علوفه ارزش رد،یگ قرار دام یبرداربهره مورد ریفق

 یدارا ياراض عنوان هب و محاسبه دام فیتعل یبرا ياراض

 و سود  که جا آن از. شونديم لحاظ ينسب یوربهره

 حفاظت ارزش در ياراض انواع تبدیل از حاصل انیز

 فرصت هزینه با مرتبط مورد سه ،است مهم خاک

 . دنریگمي قرار مدنظر مدل در ياراض
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 شاملها  این هزینه های مرحله احیا:هزینه

 سابقه یدارا کشور در نظارت و اجرا مطالعه، یها نهیهز

 در زهایآبخ ایاح و اصالح نهیزم در. باشديم ساله چهل

 از هکتار هرهزینه  برآورد یمبنا يفعل طیشرا

 یبها فهرست ،يعیطب منابع و یزداریآبخ یها تیفعال

 سال در یجمهور استیر یراهبرد نظارت معاونت هیپا

لذا، . بوده است  ساالنه تورم بیضر از استفاده و 4399

 یدرولوژیه واحد در اقدامات نیابا  مرتبط یهانهیهز

 حوزهسطح  از هکتار 34/413 سطح در شهیبانیم

 سبه شدهمحا  هکتار در دالر 4247 معادل زیآبخ

 .است

 کی یبرا ها این هزینه :ینگهدار مرحله یهانهیهز

 نهیهز شامل و شده گرفته نظر در ساله31 دوره

 یهاسازه مرمت ها،بانکت يروبیال و مرمت ،يقرقبان

 خصوص در هاتیفعال يابیارز و شده بیتخر يکیمکان

ی نگهدار ، هزینهمجموع در. است يابیارز مرحله

 شده ایاح یدرولوژیه واحد از هکتار هرساالنه 

 .شده است محاسبه دالر 31 شهیب انیم

 جا از آن :یچوب توده زیست دیتول از حاصل سود

توجهي است و  محصول قابل ،چوبي توده زیستکه 

در صنایع چوبي و کارهای آن برداشت شده  میزان

از قیمت چوب در  ،گیردعمراني مورد استفاده قرار مي

 چوبي استفاده شد. برتوده   زیستبرای ارزیابي منطقه 

در استان البرز هر تن چوب قیمت متوسط  ،اساساین 

توسعه جنگل لذا، است. در نظر گرفته شده  دالر 321

درآمد  دالر 1119 ساالنه ،هکتار 94/47در سطح 

 34/413که با تقسیم آن به سطح شود ميحاصل 

 3/34 برای هر هکتار آبخیز احیا شدههکتاری حوزه 

 .شد محاسبه  ردال

 :یعلف توده  زیست دیتول شیافزا از حاصل سود

کاری در سال  در مجموع از سطوح مرتعي و جنگل

تن علوفه قابل برداشت است  14/439میزان  4334

 13/424 افزایشي معادل ،4373سال با که در مقایسه 

 درصد 71گذاری آن  دهد و قیمت ميتن را نشان 

 دالر 347هر تن یعني محصول جو  قیمت

تفاوت درآمد  دالر 39121شود که گذاری مي قیمت

در تولید علوفه حاصل را سود  دالر 219 وساالنه 

که در  ارزش علوفه تولید شده با توجه به این. کند مي

بسیار  ،گیردمنطقه طالقان مورد استفاده دام قرار مي

 اهمیت است. حایز

میزان کربن  :کربن بیترس یطیمح ستیز ارزش

شده ساالنه با استفاده از روابط موجود به گاز  جذب

اساس محاسبات  بر .شودانیدرید کربنیک تبدیل مي

پوشش عملیات گرفته در عرصه تحت صورت

گاز تن  3412ساالنه  کاری و احیای مراتع جنگل

، Galestyanو  Garshasbi) شودميای جذب گلخانه

اساس  المللي و بربیندر نظام تجاری  .(2142

کربن  قررات کنوانسیون تغییر آب و هواوابط و مض

نام تجارت کربن  هجذب شده در بازارهای خاص ب

گیرد. در حال حاضر هر تن ميمورد معامله قرار 

های امتیاز وکربن جذب شده دارای امتیاز است 

 بر د.نشومي در بورس خرید و فروش کسب شده

ن اطالعات موجود ارزش هر تن کربن در یاساس آخر

 11تا  پنج بین ،به نوع و کیفیت بستهبازارهای آمریکا 

در  لهزار ریا 11قیمت چه  چنان. شود ميمعامله  دالر

ارزش کربن جذب شده در عرصه برابر نظر گرفته شود، 

تقسیم این رقم به سطح شود. با آورد ميبر دالر 1211

ند یآفرسود برای  دالر 12در هر هکتار  ،شده آبخیز احیا

 شود. ميبن محاسبه ترسیب کر

با توجه  :آب مخازندر  یرسوبگذار از یریجلوگ

واحد هیدرولوژی  ياحیای به تاثیر اقدامات حفاظتي و

رسوبات وارده به مخزن سد طالقان  بیشه در کنترل میان

اساس استفاده واقعي از مخزن سد از روش ارزیابي  و بر

که اغلب  جا از آنگرفته شد. بهره  جایگزین هزینه

در اثر خطر آب خود را  ظرفیت ذخیرهمخازن 

دهند و یا به سبب فرار جریان رسوبگذرای از دست مي

کردن ، هزینه جایگزین شوندميکمبود آب آب دچار 

عنوان مقدار  هتوان بفته را مياز دست ر ذخیرهظرفیت 

)ارزش( اقتصادی کاهش رسوبگذاری مخازن در نظر 

زش اقتصادی هر منظور برآورد مقدار ار به گرفت.

هکتار آبخیز احیا شده در کنترل رسوب وارده به 

های مطالعه و نهیهز نیانگیم ،مخزن سد طالقان

انتقال آب به  سامانهاحداث سد مخزني طالقان و 

. با شدمجموع حجم میانگین ذخیره آب مخزن تقسیم 

برای  عنوان هزینه احداث واحد هب دالر 1/42 ،این کار

 آید. دست مي هب خزنهر مترمکعب حجم م
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 از طرف دیگر، با در نظر گرفتن وزن مخصوص

 تن 911/9 نیانگیمو تبدیل  مترمکعب در تن 21/4

 حجم به شده ایاح زیآبخ رسوبات سال در هکتار در

آن  ضرب باآید که  دست مي مترمکعب به 41/7 مقدار

 و طالقان سد مخزن احداث مترمکعب هر نهیهزدر 

 برآورد عنوان هب را دالر 91 وانتيم مرتبط، ساتیتاس

 ایاح زخیآب هکتار هر در رسوب کنترل ساالنه مقدار

 . در نظر گرفت شده

محاسبه  :البیس خطر کنترل از حاصل سود

ساالنه جاده میانگین ارزش تقریبي احداث و نگهداری 

ها، محصوالت کشاورزی و باغات ساختمانطالقان، 

رزش سود حاصل حفاظت شده در مقابل خطر سیالب ا

بررسي در اثر کاهش خطر سیل است. نتایج حاصل از 

سیل در واحد  دهد که ارزش جلوگیری از  خطرنشان مي

 31 برای دالرهزار  11بیشه هیدرولوژی احیا شده میان

 دالر 211ارزش حفاظت از سیل  ،است. بنابراین هکتار

 هکتار است.  در

 :دیجد یهاچشمه توسعه از یناش یآب لیپتانس

اساس  بر ،ای آب کشاورزیبرای محاسبه قیمت سایه

هزینه تمام شده هر مترمکعب آب و فاصله تا محل 

مناطق به تعدادی نواحي همگن تقسیم  ،آبگیر سد

که هر ناحیه آبیاری از تعدادی  طوری هبشوند.  مي

در این . شوند ميبردار همجوار تشکیل آبادی و بهره

نه نواحي تا محل آبگیر اساس فاصله و هزی بر، پژوهش

از ناحیه آبیاری مشخص شد و اطالعات الزم  پنج ،سد

 برداران نمونهاز بهرهطریق تکمیل پرسشنامه 

 ،گیریآنگاه از طریق میانگین شد.آوری  جمع

دست آمد و  هبرداران نماینده هر ناحیه بمشخصات بهره

 برایریزی مزارع نماینده مشخص و الگوی برنامه

ای آب )حد ی کشت بهینه و قیمت سایهتعیین الگو

متوسط  . به این ترتیب،باالی قیمت آب( ساخته شد

هزینه تمام شده هر مترمکعب آب در ناحیه دو الي 

 ریال محاسبه 1/13، 1/11، 9/14، 1/33ترتیب  هپنج ب

برداران نمونه در نواحي مورد مطالعه شد. تعداد بهره

و تعداد  21و  41، 19، 23، 41ترتیب  هیک الي پنج ب

ترتیب  هبنواحي این های نمونه انتخاب شده در  آبادی

ضمناً کارایي ند. آبادی بود سهو  پنج، هشت، 41، دو

اساس مقدار محصول حاصله به ازای  مصرف آب بر

. با توجه شدمصرف یک مترمکعب آب آبیاری مشخص 

متوسط هزینه عرضه و تأمین هر  ،به نتایج پژوهش

 مام نواحي مورد مطالعه باالتری در تمترمکعب آب آبیار

محاسبه شده است. آب تولید شده در هر  دالر 17/1از 

 319 ،هکتار آبخیز احیا شده در محدوده پژوهش

 در هر هکتار  دالر 131 آندرآمد حاصل از و مترمکعب 

 شد. محاسبه
 

 NPV1 محاسبه در نهیهز و سود عوامل ریمقاد برآورد -3 جدول

 

 يکم يابیارز و نهیهز و سود عوامل فیتعر از پس

 اریمع انتخاب یاقتصاد يابیارز و سهیمقا یبرا ها،آن

 یارهایمع. استسزایي ب تیاهم یدارا یریگمیتصم

 از که دارد وجود يابیارز و لیتحل نیا یراب يمتفاوت

IRR) يداخل برگشت نرخ ،NPV روش ،ها آن انیم
2
)، 

 یگذارهیسرما به سود نسبت و سود به نهیهز نسبت

 یبرا. رونديم شمار هب جیرا یارهایمع عنوان هب خالص

 انتخاب NPV روش حاضر پژوهش در موضوع لیتحل

 قابل اریمع کیها  روش گرید خالف بر روشاین . شد

 ریپذبیآس مبهم جینتا ارائه به نسبت و بوده اتکاء

 انیجر يفعل ارزش مجموع نیب تفاوت صورت هب و ستین

 در نهیهز انیجر افتهی لیتنز مقدار و افتهی لیتنز سود

  .(Gittinger ،4392) شوديم فیتعر پروژه عمر طول

 در پروژه هر یگذارهیسرما ارزش يابیرزا ،نیهمچن

 ،اریمع نیا طبق. است مشخص و قیدق NPV روش

 NPV با و شده رفتهیپذ مثبت NPV با یهاپروژه

 .         (4)رابطه  دنباشينم قبول قابل يمنف

                                                           
1
 Net Present Value 

2
 Internal Rate of Return 

 عامل

 ارزش مقدار

 ساالنه

 کتار(ه در دالر)

 34 چوبتوده  زیست شیافزا

 219 يعلفتوده  زیست شیافزا

 91 طالقان سد مخزن یرسوبگذار از یریجلوگ

 12 کربن بیترس يطیمحستیز ارزش

 ،يزراع ياراض بر البیس خطر از یریجلوگ

 جاده و باغات
211 

 131 دیجد چشمه آب دیتول لیپتانس

 13 ينسب یور بهره یدارا ياراض فرصت نهیهز

 4247 شهیب انیم زیآبخ اصالح و ایاح نهیهز

 ایاح زیآبخ ینگهدار و مراقبت دوره نهیهز

 شده
31 
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سود  Bt مقدار ارزش خالص فعلي، NPVکه در آن، 

در  دالرهزینه در زمان ) Ctدر هکتار(،  دالر) در زمان

 .باشد زمان )سال( مي tو  )درصد(تنزیل نرخ  dهکتار(، 

 نرخ و لیتحل دوره شاخص دو ،روشاین  کاربرد در

 لیتحل که يزمان دوره. است یدیکل اریبس لیتنز

 دیبا ،شوديم انجام آن اساس بر پروژه یاقتصاد

 ،بزرگ یهاپروژه در. شود مشخص لگریتحل وسیله به

 اغلب پروژه یاقتصاد اتیح يزمان دوره یگذارهیسرما

 نظر در لیتحل دوره یبرا يعموم نقش کی عنوان هب

 یتجار یهاپروژه يبعض در ،بلعکس. شوديم گرفته

 دوره نیتخم با را یاقتصاد دوره توانيم ،یکارجنگل

 مورد پروژه یاقتصاد دوره. کرد نییتع یبرداربهره

 در زیآبخ حوزه از یامحدوده ،پژوهشدر این  يابیارز

حفاظت  اقدامات که است شهیبانیم یلوژدرویه واحد

 ،يبخش اثر نظر از ساله31 دوره کی یبرا آن در خاک

 نرخ با همراه لیتحل دوره. است شده اجراء و يطراح

 هانهیهز و سودها ندهیآ انیجر یاقتصاد تیاهم بر لیتنز

 .است موثر

 به يباالئ زانیم به NPV مانند یریگمیتصم اریمع

 هضحو در. باشديم حساس لیتنز نرخ سطح انتخاب

 و کشور مرکز به فاصله يکینزد لیدل به ،يبررس مورد

 که را درصد 41 لیتنز نرخ امکانات، متوسط سطح

 در ،باشديم مشابه یهاتیفعال وام نیانگیم نرخ معادل

 تريطوالن با توام ندهیآ ریمقاد لیتنز. شد گرفته نظر

 در .شوديم ترتیاهم کم لیتحل زمان مدت شدن

 ندهیآ یهاارزش سهیمقا در ریمقاد يفعل ارزش ،عمل

 جینتا در یریگچشم تفاوت گونهچیه سال 31 از شتریب

 لیتنز نرخ در ،مثال عنوان هب. دهد نشان نمي لیتحل

 بعد سال 31 تا اکنون ازدالر  کی ارزش درصد، 41

 در. بود خواهد درصد 41 نرخ با يفعل ارزش کی یدارا

 .بود خواهد کم اریبس يفعل ارزش االترب لیتنز های نرخ
  

 و بحث جینتا

 در حفاظت خاک اقدامات دیمف نتایج به توجه با

 روند و انتخاب يزمان دوره نیا ،ساله31 دوره کی

 یوربهره یدارا ياراض فرصت به توجه با راتییتغ

که اراضي   در صورتي .شد ارائه ،1 جدول در ينسب

احیا  برایید نسبي وری تولبهره دارای فرسایش با

گرچه سود خالص در  ،دنآبخیزها تغییر کاربری یاب

 NPVاما در مجموع  ،های اولیه بسیار پایین استدوره

این  .باشدميقابل توجه  بوده مثبت دالر 1111معادل 

در اراضي  آبخیرها یدهد که احیاميجه نشان ینت

دهي دارای سود  جای زیان هوری نسبي بدارای بهره

سه  ،این اراضي در سود به هزینه نسبت ،همچنیناست. 

 دست آمده است. هب

 
 41ساله با نرخ تنزل 31در دوره  NPVنتایج کاربرد  -4دول ج

 درصد

                                                           
1 Net Benefit 

1NB NPV سال 

121-  71/319-  4 

991 31/113  2 

991 11/192  3 

991 17/111  1 

991 11/111  1 

4411 19/131  1 

4411 17/131  7 

4411 39/373  9 

4411 21/321  3 

4411 79/292  41 

3/4471  12/212  44 

3/4471  17/243  42 

3/4471  12/434  43 

3/4471  41/411  41 

3/4471  11/411  41 

3/4471  11/421  41 

3/4471  22/413  47 

3/4471  37/31  49 

3/4471  19/92  43 

3/4471  94/74  21 

3/4471  11/12  24 

3/4471  31/11  22 

3/4471  22/17  23 

3/4471  11/14  21 

3/4471  17/31  21 

3/4471  11/34  21 

3/4471  11/27  27 

3/4471  19/23  29 

3/4471  14/21  23 

3/4471  71/47  31 

32311 332/1111  جمع 
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 توده  زیستبا محاسبه ارزش تولید  ،همچنین

محل محدوده احیا و  عنوان سود در همرتعي ب چوبي و

سهم دوده احیا سود در خارج از محل مح عواملسایر 

. از مجموع شدنسبي تاثیرات مکاني آبخیز بررسي 

مربوط به  درصد 21 (1PVB) ل شدهیتنز یسودها

خارج  ازاز درآمدها  درصد 11درآمدهای درون حوضه و 

 ،دست است. همچنیناز حوزه آبخیز محل احیا در پایین

ناشي از  ،های مجاوردرآمد مربوط به حوضهدرصد  21

در میان سودهای تنزیل و  ب استکاهش خطر سیال

 های جدید بیشترینپتانسیل تولید آب چشمه ،شده

 .باشد مي ومین جایگاه را داراد توده علفي زیستسهم و 

سود و  عواملمقادیر تنزیل شده هر کدام از  ،1جدول 

بخشي مورد  هزینه را با توجه به موقعیت مکاني اثر

شاخصي  ،نتایجدهد. این استفاده در تحلیل را نشان مي

 گوناگون در مجموع عواملدر مورد اهمیت نسبي را 

NPV نماید.ارائه مي 

 

 NPVدرصد  41تخمین سود و هزینه با نرخ تنزیل  -5 جدول

 های مکاني سه گانهدر موقعیت

PVB سود عوامل 

471 
 چوبي )سود در محل ناشي از جنگل توده  زیستتولید 

 )سود در محل( کاری(

413 
علفي )سود در محل ناشي از احیای  توده  ستزیتولید 

 )سود در محل( کاری( مراتع و جنگل

 سود حاصل از ترسیب کربن 217

4113 

ها در  ها و ساختمان حفاظت از اراضي کشاورزی، راه

مقابل از سیل )سود در خارج از محل و اراضي 

 همجوار(

111 
جلوگیری از رسوبگذاری مخازن آب )سود در خارج از 

 (محل

3723 
های جدید پتانسیل تولید آب ناشي از توسعه چشمه

 )تاثیر در خارج از محل(

 مجموع 7744
2
PVC پارامترهای هزینه 

 هزینه بازسازی و احیا آبخیزها 4247

 هزینه نگهداری و ارزیابي آبخیزها 134

 هزینه فرصت اراضي 319

 PVCمجموع   2411

 

                                                           
1 Present value of benefits 
2 Present Value of Costs 

 ظت خاکحفا یهاتیفعال یاجرا از ياصل هدف

 یهاحوزه کیاکولوژ اءیاح یاقتصاد منافع از فراتر

 در يحفاظت یهااستیس یاجرا با. است زیآبخ

 منابع به بردارانبهره يدسترس ،زیآبخ یها هزحو

 دیبا يول .شود مي محدود ایاح يزمان دوره در يعیطب

 جوامع یاقتصاد منافع که داشت توجه موضوع نیا به

 شیافزا ندهیآ در شده ایاح زیآبخ یهاحوزه در يمحل

 یدیجد یهاچالش منافع نیا راتیتاث و افتی خواهد

 دستنییپا و دستانیم باالدست، در یبرداربهره در را

. گذارد يم شینما به زیآبخ حوزه کی مختلف مناطق

 اساس بر يمحل بردارانبهره و يدولت کارگزاران

 بلندمدت یاقتصاد منافع و يطیمحستیز یکارکردها

 . کننديم مجادله هم با یبازساز حال در مناطق

 در PVB های تنزیل شدهسود مجموع از که چنان

 شیافزا شامل ،سود عامل سه شد، نییتع 1 جدول

 لیپتانس  و يچوبتوده   زیست شیافزا ،يعلفتوده   زیست

 سطوح يتمام در دیجد یهاچشمه توسعه از يناش آب

 داشت توجه دیبا اام .دارند تیاهم و کاربرد شده ایاح

 شده، ایاح یهازیآبخ يمکان تیموقع لیتحل در که
 کی در شده ایاح مناطق تمام در سود عوامل يبرخ

 دقیق فاصله و مکان ،نداشته مشابه تیاهم زیآبخ حوزه

 با اقتصادی مناطق دیگر به نسبت شده ایاح طقمنا

 مهم يمحیطزیست خاص خدمات برخي به توجه

 یراستا در شده ایاح مناطق ،مثال عنوان هب .است

 هاراه و مزارع ،يمسکون اماکن برای سیالب از حفاظت

 زیآبخ از يمعین فاصله در که گذارند ریتاث صورتي در

 قرار مزرعه به نسبت باالدست شیب در شده ایاح

 مشکل توانيم يطیشرا در ،نیهمچن. دنباش داشته

 لکام طور هب دست نییپا مخازن یبرا را یرسوبگذار

 کنترل یهاسازه یاجرا و يطراح در که نمود برطرف

 یایاح و هاآن یریرسوبگ حجم و پراکنش به رسوب

 يشیفرسا یهارخساره در يکاف ياهیگپوشش زانیم

 معکوس رابطه کی توان يم ،گرید یيسو از .داشت توجه

 مخازن یرسوبگذار در ریتاث و شده ایاح زیآبخ فاصله نیب

 در شده ایاح یزهایآبخ که يطقمنا در. کرد نیتدو را

 ،دارند قرار يمخزن یسدها مخازن از یدورتر فاصله

 .کننديم کنترل را رسوبات از يبخش فقط

  سابقه ای يزمان تغییرات ،يمکان تیموقع بر عالوه

 تاثیر شده ایاح زیآبخ در یيایاح یهاتیفعال متفاوت
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 دارای جدید شده ایاح مناطق که است بدیهي. گذارند

. ندارند را مسن شده ایاح یزهایآبخ مشابه ثیرتا

 مناطق در نیزم در آب نفوذ مولفه تاثیر ،مثال عنوان هب

 راتیتاث و باشد ينم کسانی يمیقد و دیجد شده ایاح

 ایاح مراحل مختلف نیسن در آب دیتول در متفاوت

 نیسن در ياهیگ پوشش ریتاث ،نیهمچن.است مشهود

 متفاوت رسوب و شیفرسا زانیم کنترل در مختلف

 يزمان تیموقع ،یاقتصاد لیتحل در ،نیبنابرا .است

 مارش هب ياساس عامل کی عنوان هب شده ایاح زیآبخ

 . روديم
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Abstract 

Soil erosion is one of the critical issues in Iranian watersheds. There are fewer quantitative 

economic analysis of soil conservation practices effects in Iran. Economic evaluation of soil 

conservation activities is difficult due to the effect of combined indices and lack of market 

economic value. In this research, the effects of soil conservation practices are analyzed 

using Net Present Value (NPV) method in Mian Bishe Sub-basin of Taleghan Watershed in 

Alborz Province, Iran. This sub-basin was selected due to acceptable period of soil 

conservation practices for analysis and its technical evaluation experiences.  First, basic data 

were updated using GIS, field survey and identification and measurement of benefit and 

cost indices. Then, economic value of three main cost indices and six combined benefit 

indices were identified and computed. Economic indices, including NPV and benefit-cost 

ratio were estimated by integrating available data. Evaluations show that rehabilitation of 

Main Bishe Sub-basin in a 30 years period with a discount rate of 15 percent has economic 

justification in lands with comparative productivity, including mountainous rangelands and 

hilly badlands with high rate of soil erosion and positive NPV. Also, 25 percent of the total 

benefits comes through onsite, 55 percent through down streams and 20 percent through 

neighboring sub-basins and due to reduced flooding risk.  

 

Key words: Benefit-cost analysis, Net present value, Productivity, Spatial and temporal 

status, Watershed rehabilitation 
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