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چکیده
این پژوهش با هدف برآورد ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب (فیزیکی-شیمیایی) در جنگلهای
بلوط استان فارس انجام شد .برای ارزشگذاری تولید کیفیت آب از روشهای هزینه خدمت جانشین
(تصفیه آب) و هزینه پیشگیریشده بهره گرفته شد .ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب بر اساس تابع
موجود تولید کیفیت آب و تولید ساالنه آب باکیفیت در جنگلهای منطقه پژوهش و نیز تابع هزینه تصفیه
آب برآورد شد .تولید ساالنه آب باکیفیت (رواناب و ذخیره آب در خاک) به کمک واسنجی و شبیه سازی
مدل وپ ( )WEPPدر جنگلهای منطقه پژوهش محاسبه شد .تابع هزینه تصفیه آب به کمک تابع ترانس
لوگ و دادههای  19تصفیهخانه کشور به قیمتهای جاری سال  1396برآورد شد .نتایج نشان داد ،تولید
ساالنه آب باکیفیت در جنگلهای بلوط فارس  2573مترمکعب درهکتار است و با هر یکدرصد افزایش
تاجپوشش جنگلی ،هزینه تصفیه هر مترمکعب آب  0/11درصد کاهش مییابد .بر این اساس ،کمینه ارزش
اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگلهای بلوط فارس با نرخ خالص تنزیل  2درصد و به قیمتهای جاری
سال  605 ،1396میلیون ریال در هکتار برآورد شد.
واژههای کلیدی :تابع کیفیت آب ،تابع هزینه تصفیه آب ،مدل وپ ،نمایه کیفیت آب ،هزینه خدمت
جانشین.

*

* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس09127005217 :
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مقدمه

و همکاران ( )2013ارزش ساالنه تولید کیفیت آب در

اکوسیستمهای جنگلی یکی از منابع مهم آب شرب

جنگل را نسبت به اکوسیستم شهری و به کمک هزینه

محسوب میشوند (50 .)Ekhuemelo et al., 2016

خدمت جانشین (تصفیه آب) 123/8 ،تا  251/9دالر

درصد بارش ایران در  24درصد از سطح کشور می-

در هکتار برآورد کردند .بهعالوه ،ارزش ساالنه تولید

بارد ()Hasanzadeh and Izadi Jeyran, 2009؛ بخشی

کیفیت آب در جنگل بر اساس هزینه تمامشده تولید

به نسبت پر باران که جنگلهای ایران را نیز در بر می-

آب آشامیدنی (هزینههای تصفیه و دسترسی)  62/2تا

گیرد .از این رو ،جنگل ها  8/8درصد از سطح

 161/2دالر در هکتار ( ،)Núñez et al., 2006براساس

( )FAO, 2020و دست کم  18درصد از حجم بارش

ارزشگذاری مشروط  15/22تا  31/22دالر در هکتار

کشور را در بر میگیرد .بههمین ترتیب ،جنگلهای

( )Boyer and Polasky, 2004و بر مبنای روش انتقال

زاگرس و ارتفاعات مکران سرچشمه  50درصد از

منافع  3/64تا  65/9دالر در هکتار برآورد شده است

آبهای تجدیدپذیر کشور محسوب میشود .بهطور

(.)Cude , 2001

کلی جنگلها بهشدت بر کیفیت آبهای سطحی و

در روشهای ارزشگذاری بهکار گرفتهشده ،اثر

ذخیرهشده و در نتیجه بر هزینه تصفیه آب تأثیرگذارند

تاجپوشش جنگل ( )Forest Crown Cover; FCCبر

(،Fiquepron et al., 2013 ،Núñez et al., 2006

تولید کیفیت آب کمتر بررسی شده است ( Ernst et

 .)Elias et al., 2013 ،Abildtrup et al., 2013هر

Warziniack et ،Freeman et al., 2008 ،al., 2004

یک درصد تغییر پوشش جنگلی یا Forest ( FC

Mastrorilli et ،Brogna et al., 2017 ،al., 2017

 )coverسبب  3/9تا  18درصد تغییر کدورت آب

 .)al., 2018با این حال ،برآورد ارزش تولید کیفیت

( 0/72 ،)Warzaniack et al., 2016درصد تغییر نمایه

آب بر اساس مقدار تاجپوشش جنگل برای تحلیل

کیفیت آب ( )Freeman et al., 2008و دو درصد

هزینه-فایده طرحهای احیا و غنیسازی جنگل و نیز

تغییر هزینه تصفیه آب ( )Ernst et al., 2004میشود.

جستجوی حد بهینه تاجپوشش جنگل ضروری است

با این حال ،ارزش تولید کیفیت آب بهدلیل ماهیت

( .)Heshmatol Vaezin et al., 2014از اینرو ،هدف

عمومی آن و فقدان بازار عمالً نادیده گرفته میشود و

از این پژوهش برآورد ارزش تولید کیفیت آب بر

به این ترتیب ،تولید این خدمت در اثر مدیریت

اساس مقدار تاجپوشش جنگلی با استفاده از روش

نامناسب ،تخریب و تغییر کاربری جنگل به کشاورزی

هزینه خدمت جانشین در جنگلهای بلوط فارس

و مسکونی درحال کاهش است (.)MEA, 2005

است.

ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی میتواند به کاهش

مواد و روشها

تخریب و تغییر کاربری جنگل و نیز توجیه اقتصادی

منطقه پژوهش

طرحهای حفظ ،احیا و توسعه جنگلها کمک کند

جنگلهای طبیعی بلوط حوضه تنگشول در کامفیروز

(Melissa ،MEA, 2005 ،Dudly and Stolton, 2003

فارس منبع تأمین آب رودخانههای شول و تغذیه رود

.)et al., 2014

کر است .آبهای خروجی از این جنگلها بعد از

ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل با

پیوستن به رود کر در پشت سد درودزن تجمع مییابد

استفاده از روشهای مختلفی برآورد شده استElias .
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و منبع تأمین آب شرب شهر شیراز ،مرودشت و

شیب  41/2درصد ،حوضهای کوچک ،مرتفع و

بخشی از مناطق اطراف است .این بررسی در حوضه-

پرشیب محسوب میشود .حوضه نمونه نیز با مساحت

های آبخیز زوجی تنگشول انجام شد .منطقه پژوهش

 49/9هکتار ،ارتفاع متوسط  2121/3متر از سطح

در شمال غربی استان فارس و از نظر موقعیت

دریای آزاد و شیب  40/1درصد ،همچون حوضه

جغرافیایی در گستره  609222تا  610127متر طول

شاهد حوضهای کوچک ،مرتفع و پرشیب محسوب

شرقی و  3349310تا  3351133متر عرض شمالی

میشود .در هردو حوزه خاکهای لوم ،لوم شنی و لوم

منطقه  39سامانه  UTMمعادل  52˚8′تا  52˚9′طول

رسی وجود داشته و پوشش گیاهی نیز شامل گونههای

شرقی و  30˚16′تا  30˚17′عرض شمالی قرار دارد

جنگلی بلوط با وضعیت نیمهانبوه تا تنک و گونههای

(شکل  .)1حوضه شاهد با مساحت  57/7هکتار،

مرتعی گون و گوشبره با وضعیت فقیر است.

ارتفاع متوسط  2155/6متر از سطح دریای آزاد و

شکل  -1منطقه پژوهش
Figure 1. Study site

روش پژوهش

و ذخیره آب در خاک) برآورد شد (شکل  .)2از آنجا

تاجپوشش جنگلی بر کمیت (ذخیره و جریان) و

که تابع تولید کیفیت آب در جنگلهای منطقه مورد

کیفیت آبهای سطحی و ذخیره شده در جنگل و در

بررسی پیشتر برآورد شده است ( Rousta et al.,

نتیجه بر هزینههای تصفیه آب تأثیر میگذارد .از این-

 ،)2018این بررسی به برآورد کمیت آب ،تابع هزینه

رو ،ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب بر اساس تابع

تصفیه آب و ارزشگذاری تولید کیفیت آب در

تولید کیفیت آب در جنگل ،تابع هزینه تصفیه آب و

جنگلهای منطقه پژوهش میپردازد.

تولید ساالنه آب باکیفیت در هر هکتار جنگل (رواناب
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شکل  -2روند نمای پژوهش
Figure 2. Research Flowchart

تابع تولید کیفیت آب

 )WQIنامیده میشود که برای آب قابل شرب عددی

کیفیت آب تابع ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و

بین صفر تا  100است و هرچه از  100بیشتر باشد،

زیستی بسیار متنوعی مانند اسیدیته ،سختی کل ،مقدار

آب غیرقابل شرب بوده و کیفیت آب نیز بدتر میشود.

مواد جامد محلول و نیترات است که برای شرب انسان

در این بررسی از تابع تولید کیفیت آب در جنگلهای

بسیار ضروری است ( .)Canter, 1996واحد اندازه-

بلوط منطقه پژوهش (تنگشول فارس) بهره گرفته شد

گیری و مقدار استاندارد این ویژگیها نیز با یکدیگر

( .)Rousta et al., 2018این تابع ،اثر تاجپوشش

متفاوت است .از اینرو ،ارزیابی کیفیت آب تنها به

جنگلی بر نمایه کیفیت آب را نسبت به کاربری

کمک یک نمایه ترکیبی استانداردشده از تمام ویژگیها

جایگزین (مرتع فقیر) ارزیابی میکند.

و بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی

برآورد تولید ساالنه آب باکیفیت در جنگل

( )WHO, 2017یا استاندارد  1053آب آشامیدنی

تولید ساالنه آب باکیفیت در جنگل را میتوان برابر

کشور ( )ISIRI, 2008قابل اندازهگیری است

مجموع روانابهای حاصل از بارش ( )Rو مقدار

(Sheikhi et al., ،Yogendra and Pouttaiah, 2008

ذخیره آب در خاک در یک سال آبی ( )Iدرنظر گرفت

 .)Rousta et al., 2018 ،2017این نمایه ترکیبی

(،Biao et al., 2010 ،Ernst et al., 2004

استاندارد ،نمایه کیفت آب ( -Water Quality Index

 .)Ekhuemelo et al., 2016برای برآورد رواناب در
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جنگلهای بلوط فارس با متوسط تاجپوشش جنگلی

هزینه تصفیه آب در پژوهشهای مختلف اغلب به-

 20درصد ،از نتایج شبیهسازی مدل واسنجی شده وپ

صورت تابع لگاریتمی دوطرفهای (ترانس لوگ) از نوع

( )WEPPیا پروژه پیشبینی فرسایش آبی در منطقه

کاربری زمین ،نوع سیستم تصفیهخانه ،دبی خروجی و

پژوهش بهره گرفته شد ( .)Rousta, 2018واسنجی

کیفیت آب ورودی برآورد شده است ( Freeman et

مدل به کمک اندازهگیریهای رواناب در منطقه با

Warzaniack et ،Melissa et al., 2014 ،al., 2008

استفاده از سرریز و پارشال فلوم و دستگاه اندازهگیری

 .)al., 2016در این پژوهش اما کاربری زمین و

و ثبت خودکار دبی در طول یک سال آبی انجام شد.

سیستمهای تصفیهخانهها مشابه بود و بنابراین ،هزینه

در پایان ،مدل  WEPPبه کمک ضریب هدایت آبی

تصفیه آب تابعی از درصد تغییر نمایه کیفیت آب

اشباع خاک ( )Ksبرای منطقه واسنجی و سپس مقدار

ورودی به تصفیهخانه (مقدار تصفیه مورد نیاز) و دبی

رواناب در جنگلهای منطقه با متوسط تاجپوشش 20

خروجی (برای لحاظ صرفهجویی مقیاس) درنظر

درصد برآورد شد.

گرفته شد (.)Heshmatol Vaezin et al., 2014

بههمین ترتیب ،برای برآورد مقدار ذخیره آب در

برآورد ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل به

خاک از ضریب هدایت آبی اشباع خاک ( )Ksبه

کمک روشهای هزینه خدمت جانشین ( Substitute

میلیمتر بر ساعت و مجموع زمان رخدادهای بارش

 )cost methodو هزینه پیشگیریشده ( Avoided cost

ساالنه ( )Tبر حسب ساعت (رابطه  )1بهره گرفته شد

)method

(.)Mahdavi, 2013

برآورد هزینه تولید یک خدمت غیربازاری از برآورد
𝑇 ∗ 𝑠𝐾 = 𝐼

منافع ناشی از آن سادهتر و کمهزینهتر است .از این

در پایان ،مقدار آب باکیفیت در جنگل از

رو ،استفاده از روشهای هزینه خدمت جانشین و

حاصلجمع مقدار رواناب و ذخیره آب در خاک

هزینه پیشگیریشده بر روشهای مبتنی بر قیمتهای

برآورد شد.

غیربازاری (ارزشگذاری مشروط) اولویت دارد

رابطه ()1

برای برآورد ضریب هدایت آبی اشباع خاک در

( .)Kengen, 1997روش هزینه خدمت جانشین کمینه

منطقه پژوهش از دستگاه نفوذسنج صفحهای یا دیسک

ارزش یک خدمت اکوسیستمی را بر اساس کمینه

پرمامتر بهره گرفته شد .این دستگاه توسط  Perrouxو

هزینه تولید بهترین خدمت بازاری جانشین آن در

همکاران ( )1988طراحی شده است .این دستگاه

شرایط مشابه برآورد مینماید .به این ترتیب ،با حفظ

نسبت به روش استوانه مضاعف سبکتر بوده و حمل

این خدمت اکوسیستمی (تولید کیفیت آب) از هزینه

آن به عرصه راحتتر است ،ضمن اینکه حجم آب

تولید آن با روش جانشین (تصفیه آب) پیشگیری می-

مورد نیاز برای کار با این دستگاه نیز بسیار کم است

شود (روش هزینه پیشگیری شده) .در نتیجه ،هزینه

( .)Perroux et al., 1988 ،Mohanty et al., 1994با

خدمت جانشین (تصفیه آب) کمینه ارزش خدمت

استفاده از این روش ،متوسط ضریب هدایت آبی اشباع

اکوسیستمی (تولید کیفیت آب) را برای جامعه نشان

خاک در جنگلهای منطقه پژوهش با متوسط تاج-

میدهد .هرچه درجه جانشینی بین دو خدمت بیشتر

پوشش  20درصد برآورد شد.

باشد ،هزینه تولید خدمت جانشین معرف بهتری از

برآورد تابع هزینه تصفیه آب

ارزش خدمت اکوسیستمی است (.)Kengen, 1997
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بهعالوه ،پیشفرض این روشها آن است که خدمت

خاک شنی لومی است .در این رابطه ضریب منفی

بازاری جانشین عمالً در شرایط نبود یا کمبود خدمت

نشان دهنده بهبود و ضریب مثبت نشاندهنده تخریب

غیربازاری بهکار میرود .از این رو ،جنگلهای منطقه

وضعیت کیفیت آب است .بر اساس این تابع ،افزایش

پژوهش (با تاجپوشش متوسط  20درصد) نمایه

هر یک درصد تاجپوشش جنگلی نمایه کیفیت آب را

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ بهبود میدهند (در
کیفیت آب را معادل ∆𝑊𝑄𝐼%

 0/8درصد (نسبت به میانگین دادهها) افزایش میدهد.

مقایسه با مراتع فقیر منطقه با تاجپوشش جنگلی صفر

به همین ترتیب ،افزایش تاجپوشش جنگلی از 0

درصد) و در نتیجه ،از هزینه الزم برای ایجاد این

(پوشش مرتعی) به  20درصد (متوسط تاجپوشش

بهبود کیفی )̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
 C(∆𝑊𝑄𝐼%در تصفیهخانه پیشگیری

جنگلی در منطقه پژوهش) نمایه کیفیت آب را 97.5

میشود .به این ترتیب ،کمینه ارزش اقتصادی ساالنه

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅) افزایش میدهد.
درصد (∆𝑊𝑄𝐼%

( )AVو ارزش اقتصادی ( )Vتولید کیفیت آب در هر

برآورد تولید ساالنه آب باکیفیت در جنگل

هکتار از جنگلهای منطقه از رابطههای  2و  3بهدست

جدول  1نتیجه شبیهسازی مقدار رواناب ،مقدار ذخیره

میآید.

آب در خاک و تولید ساالنه آب با کیفیت را در
)𝑅 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅) ∗ (𝐼 +
AV= 𝐶 (∆𝑊𝑄𝐼%

رابطه ()2

𝑉𝐴
𝑟

رابطه ()3

جنگلهای بلوط (با تاجپوشش متوسط  20درصد) و
مراتع منطقه پژوهش نشان میدهد.

=𝑉

بر اساس جدول  ،1مقدار رواناب در پوشش مرتعی

که )̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ بهبود کیفیت
 C(∆𝑊𝑄𝐼%هزینه ∆𝑊𝑄𝐼%

 2/3برابر مقدار رواناب در جنگلهای بلوط منطقه

آب در تصفیهخانه (ریال به متر مکعب) و  :rنرخ

پژوهش (با تاجپوشش متوسط  20درصد) است .به-

خالص تنزیل بلندمدت است که دست کم دو درصد

همین ترتیب ،مقدار ذخیره آبی خاک در جنگلهای

درنظر گرفته میشود (.)Heshmatol Vaezin, 2006

بلوط منطقه (با تاجپوشش متوسط  20درصد ) 2/6

در نهایت ،ارزش اقتصادی ساالنه و ارزش اقتصادی

برابر پوشش مرتعی جایگزین است .بنابراین ،تولید

تولید کیفیت آب به جنگلهای منطقه پژوهش به

ساالنه آب با کیفیت در جنگلهای بلوط (مجموع

وسعت  12464هکتار تعمیم یافت.

رواناب و ذخیره آب در خاک) 2573 ،مترمکعب در

نتایج

هکتار برآورد شد .مقایسه تولید ساالنه آب باکیفیت در

تابع تولید کیفیت آب

پوشش مرتعی و جنگلی منطقه پژوهش نیز نشان می-

به این منظور از تابع تولید کیفیت آب در جنگلهای

دهد که پوشش جنگلی بهدلیل کاهش تبخیر و تعرق و

بلوط منطقه پژوهش بهره گرفته شد ( Rousta et al.,

رواناب 1/6 ،برابر پوشش مرتعی جایگزین (معادل

.)2018

 986مترمکعب در هکتار در سال) آب باکیفیت تولید

رابطه ()4

– )Ln(WQI) = 2.6 + 0.14ln(Area
)0.8ln(FCC) + 0.18(D2) -0.27(D3

میکند.
برآورد تابع هزینه تصفیه آب

که در آن  ،WQIنمایه کیفیت آب (بی بعد)،
 Areaمساحت زیر حوضه (هکتار) FCC ،درصد تاج-

جدولهای  2و  3آمارههای توصیفی ویژگیهای

پوشش جنگلی D2 ،متغیر دوگانه (صفر و یک) سازند

اندازهگیری شده آب ورودی و خروجی  19تصفیه-

زمینشناسی آغاجاری و  D3متغیر دوگانه (صفر و یک)

میدهد.

خانه
720
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را

نشان

برآورد ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگلهای بلوط فارس

 درصد تاجپوشش) و20(  تولید ساالنه آب باکیفیت (مجموع ذخیره آب در خاک و رواناب) در پوشش جنگلی-1 جدول
مرتعی منطقه پژوهش
Table 1. Annual provision of high-quality water (runoff and soil water storage) in the oak forests of
20% crown cover and the rangelands of the studied region
درصد
هدایت
تولید ساالنه آب
-تاج
هیدرولیکی
ذخیره آب
باکیفیت
پوشش
طول بارش
رواناب
بارش
اشباع خاک
در خاک
نوع پوشش
Annual
جنگلی
Precipitation
Runoff
Precipitation
Saturated
provision of Soil water
high-quality
water
m3/ha

storage
m3/ha

duration hour

hydraulic
conductivity
of the soil
mm/h

m3/ha

mm

1587

874

38

2.3

713

370

Land cover

Forest
crown
cover
(%)
0

مرتعی
Rangeland

2573

2242

38

5.9

331

370

20

جنگلی
Forest

اثر پوشش
+986

-381

+1368

0

+ 20

جنگلی
Forest
Cover
effect

،EC  و نیزpH شیمیایی آب ورودی به تصفیهخانههای مطالعهشده (بهجز- آمارههای توصیفی ویژگیهای فیزیکی-2 جدول
)N=19( ،) واحد اندازه گیری میلیگرم بر لیتر میباشد،میکروموس بر سانتیمتر
Table 2. Descriptive statistics of physico-chemical parameters of the input water in the studied water
treatment plants (Except for pH and EC, micromuse/centimeters, unit of measurement is mg/lit),
(N=19)
)ضریب تغییرات (درصد
میانگین
کمینه
بیشینه
ویژگی
Coefficient of variation
21

Mean
276

Minimum
110

Maximum

Parameter

411

هدایت الکتریکی

614

کل مواد جامد

8.2

اسیدیته

259

کلسیم

59.5

منیزیم

EC
26

275

185

TDS
3.8

7.8

6.8

pH
32

124

48.4

2+

Ca

62.6

27

4

2+

Mg

56.5

41.3

14

96

33.6

29.4

15

55
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سدیم
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کلر
Cl-
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ادامه جدول .2
ویژگی

بیشینه

Continued table 2.
میانگین
کمینه

ضریب تغییرات (درصد)

Parameter

Maximum

Minimum

Mean

Coefficient of variation

سولفات

162

23

61

34.5

سختی کل

414

109

227.4

29.1

So42TH

نیترات

7.9

2.5

5.2

18.9

کدورت

6

0.7

2.3

61

نمایه کیفیت آب

95.6

NO3Turbidity

22.2

45.55

44.8

WQI

سختی کل آب ورودی به تصفیهخانه از حد استاندارد

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود،

بیشتر است که ضرورت تصفیه آب را نشان میدهد.

بیشینه مقدار نمایه کیفیت آب و نیز بیشینه مقدار
ویژگیهای کدورت ،هدایت الکتریکی ،منیزیم و

جدول  -3آمارههای توصیفی ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی آب خروجی از تصفیهخانههای مطالعهشده (بهجز  pHو نیز ،EC
میکروموس بر سانتیمتر ،واحد اندازه گیری میلیگرم بر لیتر میباشد))N=19( ،
Table 2. Descriptive statistics of physico-chemical parameters of the output water in the studied water treatment
)plants (Except for pH, and EC, micromuse/centimeters, unit of measurement is mg/lit), (N=19

بیشینه

کمینه

میانگین

ضریب تغییرات (درصد)

ویژگی
Parameter

Maximum

Minimum

Mean

Coefficient of variation

هدایت الکتریکی

312

کل مواد جامد

511.5

اسیدیته

7.6

کلسیم

125.2

منیزیم

38.3

100

215

55.9

EC
100

218.7

40

TDS
7.1

7.3

2.2

pH
2+

37.4

65.5

33.4

Ca

2+

17

3

60

Mg

سدیم

55

11.1

29.4

47.5

35.6

8

19.5

36.4

سولفات

94.2

23

49

41.6

سختی کل

197.7

85

137.9

27.4

Na+

کلر
Cl-

So42TH
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ادامه جدول .3
ویژگی

بیشینه

Continued table 3.
میانگین
کمینه

ضریب تغییرات (درصد)

Parameter

Maximum

Minimum

Mean

Coefficient of variation

نیترات

5

2.12

3.2

27

کدورت

1

0.3

0.5

29.7

نمایه کیفیت آب

24.6

NO3Turbidity

11.36

22.6

16.9

WQI

گیرد .جدول  4آمارههای توصیفی متغیرهای استفاده

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،عمده

شده در تابع هزینه تصفیه آب را نشان میدهد.

ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی در آب تصفیه شده ،در

نتایج برآورد تابع هزینه تصفیه آب در جدول 5

حد استاندارد بوده و نمایه کیفیت آب نیز با میانگین

ارائه شده است.

 16/9در طبقه کیفی عالی برای شرب انسان قرار می-

جدول  -4آمارههای توصیفی متغیرهای مدل هزینه تصفیه آب ()N=19
)Table 4. Descriptive statistics of variables used in water treatment cost function (N=19
متغیر
ضریب تغییرات (درصد)
میانگین
کمینه
بیشینه
Variable

Maximum

Minimum

Mean

Coefficient of
Variation

4850

3950

4430

5.97

هزینه تصفیه یک مترمکعب آب (ریال در متر مکعب)
Water treatment cost Rial/m3

درصد تغییر نمایه کیفیت آب خروجی نسبت به ورودی
)(ΔWQI%
Percentage of WQI change

دبی آب خروجی از تصفیهخانه به مترمکعب بر ثانیه ()Q

77.3

26.26

57.61

26.6

283

8

124.7

70.9

Output discharge (Q) m3/s

جدول  -5نتیجه برآورد تابع هزینه تصفیه آب
Table 5. Water treatment cost function
ضریب برآورد شده
متغیر
Variable

Β

لگاریتم درصد تغییر نمایه کیفیت آب خروجی نسبت به ورودی

**0.143

لگاریتم دبی آب خروجی از تصفیهخانه به مترمکعب بر ثانیه

-0.004

t-Student
4.9

P-value
0.000

)Ln (∆WQI%
0.43

0.66

)LnOutput discharge (Q

مقدار ثابت

**5.517

Constant
R2

46.6

0.000

0.6
**Significant

** معنیدار در سطح یک درصد.
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با توجه به جدول  ،5تنها متغیر درصد تغییر نمایه

افزایش تاج پوشش جنگلی هزینههای تصفیه آب را

کیفیت آب خروجی نسبت به ورودی ) ،(ΔWQI%در

 0/11درصد کاهش میدهد (نسبت به متوسط دادهها).

سطح یک درصد معنیدار بهدست آمد .بهاینترتیب

ارزشگذاری تولید کیفیت آب در جنگل به کمک

تابع هزینه کیفیت آب بهصورت رابطه  5ارائه شد.

روشهای هزینه خدمت جانشین و هزینه پیشگیری شده

)𝐿𝑛(𝐶) = 5.517 + 0.143𝐿𝑛(ΔWQI%

ارزش اقتصادی ساالنه و ارزش اقتصادی تولید کیفیت

رابطه  5نشان میدهد برای افزایش یک درصد نمایه

آب در جنگلهای منطقه (با تاجپوشش متوسط 20

کیفیت آب ،هزینه تصفیه  0/14درصد افزایش مییابد

درصد) بر اساس تابع تولید کیفیت آب و تابع هزینه

(نسبت به متوسط دادهها) .به عالوه ،بر اساس رابطه ،4

تصفیه آب برآورد شد (جدول .)6

رابطه ()5

 1درصد افزایش تاج پوشش جنگل نمایه کیفیت آب
را  0/8درصد بهبود می بخشد .بنابراین ،یک درصد
جدول  -6ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل های بلوط منطقه پژوهش
Table 6. Valuing water quality provision in the studied oak forests
تولید کیفیت آب در جنگل در مقایسه با کاربری جایگزین به درصد (مرتع فقیر)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
)(∆𝑊𝑄𝐼%

97.5

Water quality provision in forest compared to alternative land use (poor rangelands) in %
هزینه بهبود کیفیت آب (̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
 )∆𝑊𝑄𝐼%در تصفیهخانه (ریال در مترمکعب)

4702

تولید ساالنه آب با کیفیت در جنگل (مترمکعب در هکتار در سال)

2573

)Cost of water quality improvement in water treatment plants (IRR/m3
)Annual provision of high-quality water (runoff and soil water storage) in forest (m3/ha/y

ارزش اقتصادی ساالنه تولید کیفیت آب در جنگل (میلیون ریال در هکتار در سال)

12

)Annual economic value of water quality provision in forest (Million IRR/ha/yr

ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل (میلیون ریال در هکتار)

605

)Economic value of water quality provision in forest (Million IRR/ha

ارزش ساالنه تولید کیفیت آب در جنگلهای بلوط منطقه پژوهش به سطح  12464هکتار (میلیون ریال در سال)
Annual economic value of water quality provision in the studied oak forests of 12464 ha (Million
)IRR

ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگلهای بلوط منطقه پژوهش به سطح  12464هکتار (میلیون ریال)

150793

7539627

)Economic value of water quality provision in the studied oak forests of 12464 ha (Million IRR

بر اساس جدول  ،6در صورت از بین رفتن

 605میلیون ریال در هکتار برآورد میشود .به این

جنگلهای منطقه (با تاجپوشش  20درصد) ،هزینه

ترتیب ،با درنظر گرفتن سطح  12464هکتاری منطقه،

تولید کیفیت آب به کمک خدمت جانشین (تصفیه

ارزش اقتصادی ساالنه و ارزش اقتصادی تولید کیفیت

آب) بهقیمت های سال  1396معادل  4702ریال در

آب در جنگلهای بلوط منطقه پژوهش به قیمتهای

هر متر مکعب میباشد که باوجود جنگل ،این هزینه

سال  1396بهترتیب به  151و  7540میلیارد ریال بالغ

پیشگیری میشود .بنابراین ارزش اقتصادی ساالنه و

میشود.

ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگلهای بلوط
منطقه پژوهش به قیمتهای سال  1396بهترتیب  12و
724
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بحث

 7/6میلیون ریال در هکتار در سال ( 123/8تا 251/9

نتایج تابع هزینه تصفیه آب نشان داد کاهش هریک

دالر) برآورد شده است که با نتایج این پژوهش (12

درصد کیفیت آب موجب افزایش  0/14درصدی

میلیون ریال در هکتار در سال) همخوانی دارد .در

هزینه تصفیه آب میشود .در پژوهش  Warzaniackو

پژوهش  Mastrorilliو همکاران ( )2018ارزش ساالنه

همکاران ( )2016هر یک درصد کاهش کیفیت آب

تولید کیفیت آب در هر هکتار جنگل در در مقایسه با

موجب افزایش  0/19درصدی هزینههای تصفیهشده

کاربری کشاورزی به کمک روش هزینه خدمت

است .بهنظر میرسد که تفاوت سطح فنّاوری تصفیه

جانشین (تصفیه آب) با نرخ متوسط یورو در نظام

آب و نیز شرایط اقتصادی کشورها میتواند این

یکپارچه معامالت ارزی (حدود  95000ریال) در سال

تفاوتها را توضیح دهد .در پژوهش  Holmesو

 ،2018حدود  1/3میلیون ریال ( 13/48یورو) در

همکاران ( )1998نیز با افزایش یک درصد کدورت

هکتار در سال برآورد شده است که تقریبا یک دهم

هزینههای تصفیه  0/07درصد افزایش مییابد .در

ارزش برآوردی در این مطالعه است .بهنظر میرسد

پژوهش ایشان تنها هزینههای کاهش کدورت در نظر

اختالف ارزشهای برآوردی ممکن است ناشی از

گرفته شده که کمتر بودن مقدار آن در مقایسه با نتایج

میزان کمیابی آب با توجه به نوع اقلیم ،اختالف در

این بررسی که شامل بیشتر ویژگیهای کیفی آب

گزینه مرجع (مرتع فقیر ،کشاورزی و شهری)،

است ،منطقی است .بر اساس نتایج تابعهای تولید و

ویژگیهای زمینشناسی منطقه پژوهش (برای نمونه،

هزینه ،هر یک درصد افزایش تاجپوشش جنگلی نمایه

سازند آهکی در این پژوهش) ،تفاوت روش

کیفیت آب را  0/8درصد افزایش میدهد و هر یک

ارزشگذاری بهکار گرفته شده ،سطح فنّاوری ،هزینهها

درصد بهبود نمایه کیفیت آب ،هزینه تصفیه آب را

و نیز سطح توسعه و شرایط اقتصادی کشورها (به ویژه

 0/14درصد کاهش میدهد (نسبت به میانگین دادهها).

نرخ ارز) باشد .برای نمونه ،ارزش آب و کیفیت آب

درنتیجه ،هر یک درصد تاجپوشش جنگلی هزینه

در اقلیمهای خشک و نیمه خشک مانند ایران در

تصفیه آب را  0/11درصد کاهش میدهد .بنابراین،

مقایسه با اقلیم های مرطوبتر بیشتر است .به همین

پوشش جنگلی منطقه با تاجپوشش  20درصد بهطور

ترتیب ،کاربری کشاورزی و بهویژه کاربری شهری

متوسط  2/2درصد هزینههای تصفیه آب را کاهش

آلودگی و هزینه تصفیه بیشتری ایجاد میکند ( Hasic

میدهد که دقیقاً با نتایج  Ernstو همکاران ()2004

 .)and Wu, 2006در نتیجه ،ارزش تولید کیفیت آب

مطابقت دارد .نتیجه ارزشگذاری نشان میدهد ارزش

در مقایسه با کاربریهای آلوده کننده شهری و

اقتصادی ساالنه و ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در

کشاورزی بسیار بیشتر است ( .)Elias et al., 2013از

هر هکتار از جنگلهای بلوط منطقه پژوهش بهترتیب

آنجا که در بسیاری از موارد کاربری جایگزین جنگل،

 12و  605میلیون ریال است .در پژوهش  Eliasو

کشاورزی است (،)Beygi Heidarlou et al., 2018

همکاران ( )2013ارزش ساالنه تولید کیفیت آب در

ارزش برآوردشده در این پژوهش (که در مقایسه با

هر هکتار جنگل در مقایسه با کاربری شهری به کمک

مرتع فقیر سنجیده شده) ،بسیار کمتر از ارزش واقعی

روش هزینه خدمت جانشین (تصفیه آب) با نرخ

تولید کیفیت آب است .عالوه بر این ،ارزشگذاری با

متوسط دالر  30000ریال در سال  ،2013معادل  3/7تا

هزینه تولید خدمت جانشین بهطور مستقیم منافع
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حاصل از تولید کیفیت آب را نشان نمیدهد بلکه

این بررسی درصد تاجپوشش و نه درصد پوشش

صرفاً برآوردی از کمینه ارزش این خدمت را بهدست

جنگلی ( )Brogna et al., 2017مورد توجه قرارشده

میدهد .با این حال ،تعمیم ارزش کمینه تولید کیفیت

است .درصد پوشش جنگلی درصد سطح جنگلی از

آب به جنگلهای منطقه پژوهش ،ارزش اقتصادی

سطح منطقه را نشان میدهد در حالی که درصد تاج-

ساالنه و ارزش اقتصادی قابلتوجهی بهترتیب معادل

پوشش ،درصد سطح تاجپوشش از سطح منطقه

 151میلیارد و  7540میلیارد ریال نشان میدهد .در

جنگلی است .با توجه به اینکه منطقه پژوهش کاربری

این صورت ،ارزش ساالنه خدمات این جنگلها با

جنگلی دارد محاسبه درصد پوشش جنگلی موضوعیت

توجه به تنوع و تعدد خدمات و نیز سطح وسیع این

نداشت و صرفاً از متغیر درصد تاجپوشش جنگل بهره

جنگلها علیاالصول سهم قابل توجهی در اقتصاد دارد

گرفته شد .بهعالوه ،متغیر درصد تاجپوشش جنگل ،اثر

که باید در پژوهشهای آتی و حسابهای ملی کشور

مدیریت جنگل بر ارزشهای برآوردشده را نشان

درنظر گرفته شود .در این پژوهش ،مقدار ذخیره آب

میدهد که در پژوهشهای ارزشگذاری کمتر مورد

در خاک با استفاده از حاصل ضرب هدایت آبی اشباع

توجه قرار گرفته است .ایجاد رابطه ارزش خدمات با

خاک و مجموع زمان رخداد های بارش برآورد شد.

مدیریت منبع ،ارزشگذاری را از حالت انتزاعی خارج

در واقعیت اما بخشی از آب نفوذ یافته در اثر تبخیر و

میکند و به کاربرد ارزشگذاری در مدیریت ،احیا و

تعرق (مصرف گیاه) به جو باز می گردد .با اینحال،

توسعه جنگلها کمک خواهد کرد .برآورد ارزش تولید

بهدلیل موجودنبودن ضریب گیاهی بلوط ( )Kcدر

کیفیت آب (فیزیکی ،شیمیایی و زیستی) در جنگل-

دستورالعمل فائو  56و دیگر پژوهشها ،مصرف آب

های کشور بهویژه در مقایسه با کاربریهای

توسط گونه بلوط در نظر گرفته نشد و کل مقدار آب

کشاورزی و مسکونی ضروری بهنظر میرسد.

نفوذ یافته معادل مقدار ذخیره آب در خاک در نظر

تشکر و قدردانی

گرفته شد .بهعالوه ،کل تولید ساالنه آب باکیفیت

نگارندگان برخود الزم میدانند از جناب آقای دکتر

ممکن است به مصرف شرب انسان نرسد و بخشی

خالد احمدآلی عضو محترم هیأت علمی گروه احیا

صرف کشاورزی در منطقه شود؛ هرچند با توجه به

مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران ،بهخاطر

مشکالت کمآبی کشور ،ارجحیت با مصرف شرب

بازبینی متن مقاله و همفکری در بخش برآورد مقدار

انسانی است .در پایان ،برای ارزشگذاری میتوان تنها

نفوذ آب تشکر و قدردانی کنند .همچنین از نقش

مقدار رواناب جاری شده را بهعنوان تولید آب با-

مثبت و مؤثر سرکار خانم مهندس شهربانو عباسی

کیفیت در نظر گرفت ،اما این کار مقدار آب ذخیره

دانشجوی دکتری گروه احیا مناطق خشک و

شده را در نظر نمیگیرد وسبب کم برآوردشدن ارزش

کوهستانی در کمک به اجرای مدل  WEPPواز

اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل میشود .بنابراین،

همکاریهای جناب آقای مهندس محمدعلی قیطاسی

درپژوهش حاضر مجموع مقدار نفوذ و رواناب به-

مسئول حوزههای زوجی تنگشول استان فارس

عنوان مقدار آب باکیفیت در نظر گرفته شد ( Ernst et

صمیمانه سپاسگزاریم.

Ekhuemelo et al., ،Biao et al., 2010 ،al., 2004

 .)2016برای برآورد ارزش اقتصادی کیفیت آب ،در
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Abstract
This research aims to estimate the economic value of water quality (physico-chemical) provision in the
Fars oak forests (Iran). The economic value of water quality provision was assessed using substitute
cost (water treatment) and cost avoided methods. Economic value of water quality provision was
estimated based on the existing water quallity function and the annual high-quality water produced in
the studied forests as well as the water treatment cost function. The annual provision of high-quality
water (runoff and soil water storage) was estimated through calibrating and simulating the WEPP
(Water Erosion Prediction Project) model in the studied forests. The water treatment cost function was
estimated using translog function and the data of 19 water treatment plants at current prices of 2017.
The result showed that a hectare of Fars oak forests provides 2573 cubic meter of high-quality water
annually. Moreover, 1% raise in forest crown cover found to decrease the cost of water treatment by
0.11%. As such, the minimum value of water quality provision in the Fars oak forests with 2% real
discount rate and current prices of 2017 was estimated to be 605 million IRR (Iranian Rials) per
hactare. Further research is required to estimate the economic value of water quality provision
(biological and physico-chemical), especially compared to agriculture and urban alternative land uses.
Keywords: Substititue cost method, Water quality function, Water quality index, Water treatmen cost
function, WEPP model.
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