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سخن سردبیر:
(به نام خالق یکتا)
طبیعت ،بهسان مادری مهربان ،انسان را در دامن خود
میپروراند و سخاوتمندانه همهی سرمایههای خود رابه پای
او میریزد .تاکنون ،تمام موجودات روی زمین کوشیدهاند تا
به نظام طبیعت پیرامون خود گردن نهند .اما انسان ،خواسته
یا ناخواسته ،روند طبیعی محیط زیست خود را دگرگون کرده است.
تخریب محیطزیست و آلوده ساختن آن ،به شیوهای ناعادالنه
درکشور ما نشان دهندهی عدم آاگهیهای زیست محیطی
و ضعف اراگنهای قانونی در حفظ محیط زیست است.
در این شماره از نشریه سعی شده تا با نهایت دقت ،مجموعهای
فراهم آید که بتواند شما خواننداگن گرامی را با علم طبیعت و
روشهای صیانت از آن آشنا سازد.
دربخش اکرآفرینی کوشیده شده است تا راه ها و موانع پیشرو
در زمینهی درآمدزایی ازطریق گیاهان دارویی را به اطالع شما
برساند.
به امید اینکه روزی فرارسد تا اکرآفرینی ریشهای محکم و
مسیری هموار داشته باشد.
ازجناب آقای دکتر علی لگاکریان استاد و عضو هیئت علمی
دانشکدهی منابع طبیعی و محیط زیست دانشاگه فردوسی
مشهد و همچنین دکتر کمالالدین ناصری عضو هیئت علمی
گروه مهندسی طبیت (مرتع و آبخیزداری) ،نهایت تشکر و
سپاسگزاری را داریم که حامی ما در این راه بودهاند.

اکرم سادات مؤذنی
کارشناسی مهندسی طبیعت ورودی 96

صدای گذر

در طلوع سپيده دم،
آنگاه كه آفتاب مهر ،موهاي طاليياش را شانه ميكند؛
و دانه دانه ُرز مهرهايش را بر كائنات ميبخشد،
چشمان پرنورم ،نظر بر آبي ُزالل چشمههاي صادق
روان ميافكند،
در نگاهم بر جريان رود ،لبخندي بر لبانم نقش
ميبندد و هر دم به ياد كالم حضرت دوست
ميافتم كه "صافي آب مرا ياد تو انداخت رفيق"...
با نگاهي عميق انتهاي جاده روان آب را دنبال ميكنم
و همچنان برايم شروعي دوباره تداعي ميشود!
آري! من آبم كه وجودم از دل چشمهساران
پاك زمين الهام ميگيرد و هر لحظه با تو هم
كالم ميشوم تا بداني در قطره قطرهام
حياتي جاري است و ميگذرم تا تو
بياموزي گذشت از تمام گذشتهها را...
همچنان آرام ميروم و با هر عبورم
گياهي نو و شادي بينظيري را به
ارمغان ميآورم!
دست هر كودك ده ساله مرا ميبيني
و لبخندي بر لب!
بيا صداي عمق كالم جانم را از
سكوتم بشنو و يقين بدان من با تو
زندهام ،وتا آنگاه كه تو مرا تشنه
باشي و قدردان آرامش نوايم باشي....
فاطمه ورمزیار
فارغالتحصیل کارشناسی مرتعداری ورودی 90
(کارمند اداره منابع طبیعی لرستان)

اکرم سادات مؤذنی
کارشناسی رشته مهندسی طبیعت ورودی 96
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طبیعت دارای امکانات بسیاری است که تداوم زندگی
بشر و همهی موجودات روی زمین به آنها وابسته است؛
اما آنچه به عنوان منابع طبیعی نامیده میشود؛ منابع
تجدید شوندهای است که از آنها بهرهبرداری میکنیم.
امروزه اهمیت گیاهان دارویی مراتع و شناساندن نقش
حیاتی آنها در سالمت ،خودکفایی دارویی ،ایجاد اشتغال و
توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست؛ درهمین راستا،
در این هفته گروهی از دانشجویان رشته مهندسی طبیعت
ورودی 96به معرفی گیاهان دارویی پرکابرد مرتع پرداختند.
این گروه فعالیت خود را با تحقیق درباره چند گیاه شامل
آویشن ،سنبل الطیب،گل گاوزبان و  ....آغاز کردند؛ پس
از کسب اطالعات الزم ،این گیاهان را تهیه و بستهبندی
کردند و اطالعات مربوط به هر گیاه را که بیانگر خواص و
خواستگاه آنها بود در برگههای کوچکی به چاپ رساندند.
سرانجام در 15اسفند ماه سال 97غرفهای با محوریت
معرفی و توزیع گیاهان دارویی مرتع در دانشکده منابع
طبیعی و محیط زیست برگزار کردند و در آخرین روز
هفته منابع طبیعی ( 21اسفند) به کار خود پایان دادند.
این غرفه مورد استقبال دانشجویان و اساتید دانشکده قرار
گرفت و همچنین پذیرای دانشجویان دانشکدههای دیگر نیز بود.
در انتها هزینه جمعآوری شده از این فعالیت به عنوان هدیه
به خانه سالمندان اهدا شد و فرصتی مناسب برای مالقات با
سالمندان عزیز برای این گروه به ارمغان آورد.

از  15تا  21اسفند ماه هفته منابع
طبیعی میباشد؛ که نخستین روز آن به
نام روز درختکاری شهرت یافته است.
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گیاهان دارویی پولساز
میالد یوسفی
کارشناسی مهندسی طبیعت ورودی 96
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گیاهان دارویی ،گیاهانی هستند که یک یا بخشی از اندامهای
آنها حاوی ماده مؤثره است؛ ماده مؤثره ،مادهای است که یا
به صوت ترکیب و یا به صورت تنها باعث تسکین و یا از بین
بردن بعضی از ناراحتیهای انسان و موجودات دیگر میشود.

تاریخچه گیاهان دارویی:

استفاده از گیاهان دارویی ریشهای تاریخی دارد و شما میتوانید
رد پای گیاهان دارویی را حتی در شاهنامه فردوسی ،اوستا
و پاپیروسهای مقدسی که از مصریان قدیم و طب بابل بر
جای مانده مشاهده کنید .گیاهان دارویی در کنار طب سوزنی
که در چین اختراع شده نیز وجود دارند .مهم ترین قسمت
طب سنتی چین علم داروهای گیاهی بوده است که یک رساله
داروسازی به نام (پن تسائو کانگ مو  )pen Ts'ao kang Muدر
سال  1597تکمیل و منتشر شد .این رساله  8160نسخه دارد
که بر  1871ماده که عموماً ریشه گیاهی دارند متکی است.
در طب یونان نیز گیاهان دارویی به صورت دمنوش رواج
بیشتری داشته؛ یونانیان باستان بر این باور بودهاند که
این خود طبیعت است که به ما قدرت درمانی گیاهان را
نشان میدهد و به همین علت است که گیاهانی مثل ریوند
و میوه و گل قرمز انار به ترتیب برای بیماریهای زردی و
خونریزی به کار میرفت .گیاهان بیشمار دیگری نیز
وجود دارد که به تعدادی از آنها در ادامه اشاره میکنیم.

کاربرد گیاهان دارویی در ایران:

امروزه کاربرد گیاهان دارویی در ایران و جهان در قسمتهای دارویی،
خوراکی و صنایع آرایشی و بهداشتی بیشتر از سایرقسمتها است.
در ایران حدود 8000گونه گیاهی وجود دارد که از این
تعداد  2300گونه جزء گیاهان معطر و دارویی هستند و از
میان آنان  450گونه در عطاریهای ایران به فروش میرسد.
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نام تعدادی از این گیاهان که در فصلهای مختلف قابل استفاده
هستند به شرح زیر است:
در فصل بهار :خاکشیر ،بنفشه ،سنبل الطیب ،گل گاوزبان و...
در فصل تابستان :خاک شیر ،کاسنی ،شاه تره ،تخم شربتی و...
در فصل پاییز :آویشن ،پنیرک ،گل ختمی ،بنفشه و...
در فصل زمستان :دارچین ،زنجبیل ،چهار گل ،آویشن و...

دلیل اهمیت و اقتصادی بودن گیاهان دارویی:

به دلیل اینکه تغییرات محیط زیستی قابل توجهی در سالهای
اخیر رخ داده و همچنین گونههای گیاهان دارویی که در ایران و
جهان استفاده میشود ،اغلب خود رو بودهاند ،امکان نابودی همه
یا بخش قابل توجهی از این گیاهان در آیندهای نزدیک وجود
دارد؛ از این رو امکان فرآیندهای صنعتیسازی و کاشت این
گیاهان به صورت اهلی در چند سال گذشته فراهم شده است.
با توجه به این که در طی چند سال اخیر استقبال مردم در استفاده
از ظرفیتهای طب سنتی و گیاهان دارویی افزایش یافته ،گسترش
عطاریها و فروش این گیاهان رشد چشمگیری داشتهاند که
میتوان با سرمایهگذاری در این بخش سود خوبی به دست آورد.
در این قسمت میخواهیم با تعدادی از این گیاهان دارویی که
مزایای زیادی ازنظر ساخت دارو و اقتصاد دارند آشنا شویم:

گیاه کندل:

گیاه آنغوزه:

گیاهی چند ساله است که هر کیلوگرم از شیرآبه آن
 300.000ریال ارزش دارد و برای برخی از بیماریها
به عنوان خلطآور ،ضد نفخ ،ضد اسپاسم رودهای
استفاده میشود؛ همچنین از آن به صورت شیاف برای
بهبود قولنج و از سوسپانسیون آن برای فراری دادن
سگ و حیوانات وحشی استفاده میکنند .گیاه آنغوزه
برای درمان سرطان شکم ،میخچه ،پینه ،آسم ،تشنج،
خروسک و جنون مفید است؛ این گیاه ادرار آور ،مسکن
و مفید برای قطع قاعدگی میباشد .این گیاه حدود 400
کیلوگرم در هر هکتار شیرآبه میدهد که ارزش اقتصادی
بسیار باالیی دارد؛ هر بوته آن به صورت جداگانه از
شیرآبه آن بین  60تا 70هزار تومان به فروش میرسد.
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گیاهی چند ساله است که ارزش هر کیلوگرم از صمغ آن
بین  150تا 200هزار تومان میباشد .از فواید این گیاه
میتوان به فعال کننده و تقویت کننده سیستم عصبی،
ضد اسپاسم و ضد درد بودن ،استفاده برای تسکین
دردهای عصبی ،درمان و پیشگیری از انسداد والتهابات
دستگاه تنفسی و ادرار آور اشاره کرد .همچنین در صنایع
داروسازی برای تولید کپسول ضد سنگ کلیه و پیشگیری
از سرطان نیز میتوان از آن استفادههای زیادی کرد.
متأسفانه این گونه گیاهی در حال انقراض است به
همین دلیل ارزش اقتصادی باالیی دارد؛ از ویژگیهای
این گیاه میتوان به مقاوم بودن در برابر خشکی و رشد
در ارتفاعات باال (1300تا 2000متر از سطح دریا) اشاره
کرد .همچنین امکان کشت این گیاه به صورت دیم نیز
وجود دارد و تا  50هزار بوته در هکتار میتوان آن را کشت
کرد که این مقدارحدود  45کیلوگرم صمغ تولید میکند.
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گیاه زیره سیاه:
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زیره یک گیاه چند ساله بوده وطبع خیلی گرم و
خشک دارد .ارزش اقتصادی این گیاه بسیار باال
است؛ به صورتی که هر کیلوگرم از بذر این گیاه
حدود 180هزار تومان ارزش دارد و در هر هکتار
حدود 700تا 800کیلوگرم محصول میدهد.
از فواید زیره سیاه میتوان به :بادشکن ،مقوی ،زیاد کننده
شیرمادر ،قاعدهآور ،نیرو دهنده ،ضد کرم روده ،هضم
کننده ،ضد تشنج ،مقوی معده ،قاطع اسپرم ،برطرف
کننده سوء هاضمه ،تسهیل هضم غذا ،رفع دلپیچه
کودکان ،از بین برنده انگل معده و روده ،رفع تنگی
نفس ،رفع خفقان سرد ،سکسکه نفخی و ...اشاره کرد.

گیاه باریجه:

در مورد خواص باریجه میتوان به آنتی اسپاسم
بودن ،ضد سرماخوردگی ،ضد عقبماندگی اشاره
کرد؛ از آن در درمان برونشیست مزمن ،آسم ،درمان
عفونتهای ریه و سایر دردهای قفسه سینه استفاده
میشود؛ این گیاه همچنین برای معالجه بیماریهای
عصبی ،ضعف معده ،کبد و طحال نیزکاربرد دارد.
گیاه باریجه در هر هکتار 500کیلوگرم محصول میدهد و
ارزش اقتصادی شیرآبه آن بین  70تا 80هزار تومان میباشد.

عدهای از دانشجویان رشته مهندسی طبیعت دانشگاه فردوسی
مشهد دست به فعالیتی گروهی زدند و اقدام به کشت تعدادی
از این گیاهان دارویی کردند و با برگزاری کارگاههای آموزشی به
توانمندسازی افرادی که به این کار و اقتصاد نوظهور عالقهمندند،
پرداختند و درتالشند با آموزش اصولی و مهندسی شده بتوانند
کارآفرینی در این زمینه را بهبود بخشند.

برای اطالعات بیشتر در این زمینه و آگاهی از کارگاههای
آموزشی میتوانید به درگاههای ارتباطی انجمن علمی مهندسی
طبیعت مراجعه کنید.
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در دل طـــبیعت
سجاد اکبری
کارشناسی مهندسی طبیعت ورودی 96
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«به نام خداوند طبیعت»
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طبیعت یعنی هرآنچه که خداوند منان به ما عطا فرموده و انسان
در حفاظت از آن مسئول است.
رفتار کنونی برخی انسانها با این مواهبت رایگان خدادادی از
سر انصاف نبوده و تخریب و آلوده کردن طبیعت و ریختن زباله
در آن بالیی است که رفع آن ،همتی وافر میخواهد.
پسماند به ویژه بحث پالستیکها در طبیعت بسیار جدی شده
است و حتی اکنون حجم زیاد پالستیک در دریاها و اقیانوسها
نگرانیهایی را به همراه داشته و رهاسازی پالستیک در محیط
طبیعی عالوه بر اینکه چهره زیبای طبیعت را زشت میکند
اثرات تخریبی فراوانی هم برای محیط زیست دارد که در این
زمینه نیاز به مشارکت تمام اقشار جامعه در مدیریت پسماند و
فرهنگسازی آن وجود دارد.
فرهنگسازی برای حفظ و پاکسازی طبیعت جزو وظایف هر
انسانی است؛ ازین رو انجمن علمی مهندسی طبیعت دانشکده
منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی برای فرهنگ
سازی ،برنامه پاکسازی طبیعت روستای کنگ را با همکاری
دانشگاه سبز انجام داده است.
در روز پنج شنبه  27تیر ماه  1398گروهی از دانشجویان حامی
طبیعت با حضور معاونت محترم دانشکده منابع طبیعی ،جناب
آقای دکترمحمد فرزام برای پاکسازی راهی روستای کنگ شدند.
در این برنامه افراد به اتفاق هم شروع به جمعآوری زبالهها از مسیر
رودخانه و حاشیه کوه کردند .دوستانی که توان بیشتری داشتند
قسمتهای شیب دار و مناطق سرسخت تر را نیز پاکسازی
کردند و با ریزبینی ،کوچکترین زبالهها را از نظر دور نمیداشتند.

یکی از داوطلبهای گروه ته مانده سیگارها را داخل یک بطری
ی کرد .در طول مسیر گروهی از خانوادهها و افراد
جمعآوری م 
را در محل دیدیم که برای تفریح به روستای زیبای کنگ آمده
بودند؛ بعضی با تعجب و بعضی با تحسین به ما نگاه میکردند.
عدهای هم پس از دعوت دوستان به همکاری در برنامه
پاکسازی ،با کمال میل این کار را پذیرفتند و به ما ملحق شدند.
در قسمتهای مسطح مسیر رودخانه مردم برای تفریح اطراق
کرده بودند و افرادی که دغدغه طبیعت را ندارند زبالههایشان را
در آنجا رها میکردند.

داوطلبان پاکسازی طبیعت در حالی که این مسیر را طی
میکردند؛ برای برداشتن زبالهها قامت خم میکردند .این برنامه
حدود 4ساعت به طول انجامید؛ درانتها در حالی روستای کنگ
را ترک میکردیم که امید داشتیم در آینده نیازی به پاکسازی
طبیعت توسط گروههای داوطلبانه کمتر و کمتر شود و مردم در
تفریحاتشان دغدغه پاکسازی محیط زیست را داشته باشند.

طبیعت از آنِ چشمانی است که میفهمند.
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مدیریت بحران
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محمدرضا محسنی مقدم
کارشناسی مهندسی طبیعت ورودی 96

چند وقتیست کشور ما با بحران نسبتاً جدیدی به نام سیل و
سیالب دست و پنجه نرم میکند .بارشهای فراوان اواخر سال97
و اوایل سال 98چندین استان را با این بحران مواجه کرده است.
وظیفهی ما دانشجویان منابع طبیعی به عنوان کارشناسان
آیندگان این حوزه ،پرداختن و ریشهیابی در این موضوع است.
به همین جهت در این شماره از نشریه درباره این موضوع با
جناب آقای دکتر محمدتقی دستورانی ،استاد ،عضو هیأت
علمی و رییس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه
فردوسی مشهد به پای گفتگو مینشینیم .ایشان مدرک دکترای
خود را از دانشگاه ناتینگهام انگلستان گرفته وتخصص ایشان
نیز در زمینهی آبخیزداری (هیدرولوژی ،مدلسازی رودخانه و
سیالت) میباشد .همچنین ایشان موفق به چاپ بیش از 59
مقاله در مجالت داخلی و بیش از  29مقاله در مجالت خارجی
شده و همچنین حضور و ارائهی مقاله در  134کنفرانس داخلی
و  26کنفرانس خارجی را در کارنامه افتخارات خود دارند.
 -۱جناب آقای دکتر ،بیتردید از جمله عوامل ایجادخسارت
سیالبهای اواخر سال  97و اوایل سال  ،98عدم رعایت
مهندسی آبخیزداری و سد سازی و همچنین عدم
اصول
ِ
آگاهی درست مردم درباره استفاده درست از اراضی
حوضه آبخیز بوده است .چه راه حلهایی پیشنهاد
میکنید تا دوباره شاهد این حوادث دلخراش نباشیم؟

 (بسم اهلل الرحمن الرحیم)درباره عوامل ایجاد این خسارتها بایدگفت که هرچند این
سیالبها در نوع خودشان جزء سیالبهای استثنایی تلقی
میشوند؛ ولی به نظر من یکی از علل اصلی آنها و شاید
اصلیترین علت ،تخریب حوضههای آبخیز باال دست رودخانهها،
در قالب انجام فعالیتهای عمرانی بدون توجه به شرایط حوضه
آبخیز ،تخریب پوشش گیاهی به ویژه تخریب جنگلها و مراتع
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در بعضی ازحوضهها و به طورکلی استفاده نامناسب و نادرست
از اراضی حوضهها بوده است .به عنوان مثال در استفاده بیش
از حد و نامناسب از مراتع ،تخریب پوشش گیاهی و تردد بیش
از حد دام موجب کم شدن نفوذپذیری خاک حوضهها و در
نتیجه باال رفتن ضریب روانآب میشود .در این صورت وقتی
بارشی اتفاق میافتد ،خاک حوضه نمیتواند آب باران را جذب

 -۲میدانیم سیالبهای اخیر (گلستان ،خوزستان ،لرستان،
کالت ،بردسکن و  )...باعث از بین رفتن زمینهای
کشاورزی و باغهای مردم شده است؛ چگونه میتوان
خسارتهای ناشی از آن را جبران کرد؟ آیا میتوان
زمینهای از دست رفته را احیا کرد؟ هزینهای که برای
جبران و احیای آنها باید پرداخت چقدر برآورد میشود؟

 -3دانشجویان و اساتید دانشگاهی تا کنون چه اقداماتی
برای جبران این خسارتها انجام دادهاند؟

 بله ،سطح زیادی از باغات و اراضی کشاورزی تخریب شده؛البته بخش قابل توجهی از اینها قابل احیا است؛ منتهی احیای
آنها هزینه زیادی دارد و زمانبر است .حال چگونه باید جبران
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کند؛ از این رو باعث ایجاد روانآب شدید و در نهایت منجربه
سیل میشود .به عبارتی این حوضهها مریض شدهاند و دیگر
شرایط آنها سالم نیست تا درهنگام بارش بخش زیادی از آب از
طریق خاک جذب شود و بعد بهصورت زیر قشری وارد چشمهها
و قناتها شود .وقتی روانآب از شاخههای مختلف زیادشود،
به هم میپیوندند و به سیالب تبدیل میشوند؛ دراین صورت
دبی آب عبوری از رودخانه بیش از ظرفیت آن میشود که با
وقوع سیل موجب تخریب محیط اطراف میشود .این پدیده
دربارشهای خیلی زیاد و شدید ،شدت بیشتری دارد .با توجه به
این عوامل ،ریشه اصلی وقوع سیالبها این است که حوضههای
آبخیز ما پتانسیلهای الزمشان را برای نفوذ از دست دادهاند.
اگربخواهیمیکراهحلاساسیودرازمدتبرایآندرنظربگیریمباید:
•نحوه استفاده از اراضی حوضههای آبخیز را به شکل بهتری
مدیریت کنیم.
•زمینهای شیبدار را اصولی شخم بزنیم و محافظت کنیم.
•از پوشش گیاهی که در مراتع وجود دارد در فصل مناسب
آن استفاده کنیم.
•چرای دام برابر با ظرفیت مرتع باشد تا پوشش گیاهی ازبین
نرود و زمین کوبیده نشده و تخریب نشود.
پوشش گیاهی یکی ازبهترین فاکتورها برای محافظت از خاک
است .همچنین با پوشش گیاهی بهترین شرایط را برای جذب
آب بارشها میتوان فراهم کرد .عواملی ازقبیل پوشش گیاهی از
بین رفته ،زمین کوبیده شده و  ...باعث شده حجم عظیمی از خاک
حوضههای آبخیز نیز شسته شود و پتانسیل ذخیره آب خاک
کاهش پیدا کند و چون آب حوضهها بدون نفوذ و تغذیه تخلیه
میشود ،در تابستان با مشکل کم آبی و خشکی رو به رو میشویم.

کرد؟ به عقیده من میتوان در قالب وامهای دراز مدت و کمبهره
برای احیای این زمینها اقدام کرد .چون دولت آنقدر بودجه
ندارد که بخواهد وام بالعوض برای جبران خسارتها بدهد،
میتواند وامهای بلند مدت در اختیار مالکان باغها و زمینهای
تخریب شده قرار دهد تا بتوانند شرایط باغات وزمینهای خود را
بهبود بخشند .نکتهی قابل توجه این است که احیای زمینهایی
که در بستر رودخانهها یا در حریم رودخانهها قراردارند ،همراه
با ریسک تخریب مجدد است .یکی از کارهایی که برای کاهش
این ریسک میتوان انجام داد این است که مسیر انتقال سیالب
را حفظ کرده و یا به عبارت دیگر از توسعه و پیشروی زمینهای
کشاورزی و باغات به حریم رودخانه جلوگیری کنیم .اگر
زمینهای اطراف به سمت داخل رودخانه توسعه یابند ،مجرای
رودخانه تنگ شده و مجددا احتمال بروز این خسارتها در
سیالبهای آتی وجود دارد.
اقداماتی که میتوان برای احیا اراضی از دست رفته انجام داد
به شرح زیراست:
•طرح بستر و حریم رودخانهها که توسط وزارت نیرو قرار
بود اجرا شود ،به سرانجام برسد.
•محدوده رودخانهها و حریم آنها مشخص وکاربری آنها
نیز معین شود.
•از ایجاد باغ و زمینهای کشاورزی در حریم رودخانهها
جلوگیری شود و بقیهی قسمتهایی که خارج از حریم
رودخانه است مورد احیا قرار گیرد.
اگر حریم رودخانهها حفظ شود دیگر شاهد تخریب زمینها
و باغها در سیالبهای بعدی نخواهیم بود وخسارات به طور
چشمگیری کاهش مییابد.

 دانشجویان و دانشگاهیان البته نمیتوانند این خسارتها راجبران کنند .کاری که میتوانند بکنند تحقیق و بررسی علل و
عوامل و نیز ارائه راهکار و مشاوره علمی و همچنین اطالعرسانی
و آگاهی بخشی به مسئولین ،سازمانها و خود مردم است .ما
چندین بار جلساتی را در این باره تشکیل دادهایم؛ بنده خودم
چندین بار در روزنامههای مختلف مطالبی را در اینباره به
چاپ رساندهام .با شبکههای رادیویی چند بار مصاحبه کردهام و
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توضیح دادهام که علت اصلی این سیالبها تخریب حوضههای
آبخیز است و لذا باید این موضوع مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
یکی از نکات قابل توجه این است که چون هم تغییر اقلیم و هم
تغییر رژیم بارشها درحال وقوع است ،اگر به همین شکل پیش
برویم از این سیالبها فراوان خواهیم داشت.
در نتیجه باید فکری اساسی برای کاهش این خسارات کرد
و به عقیده من تنها راه حل اساسی که وجود دارد توجه به
کاربری اراضی و مدیریت حوضههای آبخیز است .دانشجویان
و اساتید در این زمینه میتوانند مشاورهای فنی و تخصصی
سازمانها و ادارات باشند؛ همچنین میتوانند مردم را آگاه کنند
که استفاده از مراتع در حوضههای آبخیز باید در حد مناسب
باشد و اراضی باید اصولی و مناسب شخم خورده و از نابودی
خاک آنها جلوگیری شود.
 -4آقای دکتر شناسایی مناطق سیلخیز چه تأثیری در
کاهش میزان خسارت سیلها دارد؟

 مسلماً شناسایی مناطق سیلخیز تأثیربسزایی درکاهش خسارات ذکرشده
دارد .اگر محدودههای سیلخیز
شناسایی شود ،پروژههای
آبخیزداری را در همان قسمتها
متمرکز میکنیم و در نتیجه تأثیر
بهتر و بیشتری در حفظ خاک و
اراضی میبینیم و چون مناطقی
که سیلخیز نیست کار و
هزینهی چندانی نیاز ندارد ،ازاین
رو در وقت ،کار و هزینه نیز صرفه
جویی میشود .اگر شما بخواهید
در تمام بخشها فعالیتهای
آبخیزداری را گسترش دهید هزینه
بسیاری را باید صرف کنید و این امکان
برای دولت وجود ندارد .حتی انجام چنین
اقداماتی در چندین دهه هم امکانپذیر نیست
و صرف چنین وقت و هزینهای به دور از منطق است.
به عنوان مثال خیلی وقتها اتفاق میافتد که  10درصد از یک

حوضه آبخیز 90 ،یا  80درصد روانآب را تولید میکند؛ اگر 10
درصدی که شامل اراضی حساس میشود را شناسایی کنیم
و فعالیتهای آبخیزداری را در همان منطقه متمرکز کنیم،
میتوانیم با هزینه کمتر بازدهی بیشتری را داشته باشیم.
 -5چه اقدامات و فرهنگ سازیهایی الزم است تا مردم
آگاهی الزم جهت استفاده اصولی از مراتع را پیدا کنند؟
راه حل پیشنهادی شما به ما دانشجویان و مهندسان
منابع طبیعی چیست؟

 من فکر میکنم مسئله اصلی در منابع طبیعی و حوضههایآبخیز به عنوان عرصههای منابع طبیعی ،اطالعات محدود
بهرهبرداران و مردم است؛ هرچقدر ما بتوانیم
توسط کارشناسان منابع طبیعی به زبان ساده
و دوستانه برای مردم آگاهی بخشی کنیم
و همچنین بتوانیم مردم را توجیه کنیم
که از مراتع ،زمینهای زراعی و
جنگلها استفادههای رقابتی و
کوتاه مدت نکنند و استفادهی
پایدار و دراز مدت را مدنظر قرار
دهند ،در کاهش احتمال وقوع
سیالب نقش مهمی ایفا کردهایم.
میتوانیم آنها را توجیه کنیم
که اگر از مرتع استفاده اصولی
و درست داشته باشند ،هم
علوفه مناسبی میتوانند به
دست بیاورند و هم دیگر شاهد
تخریب مرتع خود نباشند.
وقتی در مرتع چرای دام خارج
از فصل صورت گیرد ،پوشش
گیاهی از بین میرود و علوفه
مناسب تولید نمیشود؛ همچنین
زمین پتانسیل جذب آب خود را از
دست میدهد از این رو باعث افزایش روانآب
شده و در نتیجه به وقوع سیالب منتهی میشود.
اقداماتی که دانشجویان و مهندسان منابع طبیعی باید انجام

دهند این است که نقش آگاهیبخشی علمی و اطالعرسانی
داشته باشند .بنده خودم در پروژههای آبخیزداری که درگیر
بودم ،بیشترین وزن را به برگزاری کالسهای توجیهی برای
بهرهبرداران و مردم اختصاص میدادم .در مساجد شبها که مردم
از سر کار برمیگردند میتوان مسائل توجیهی را توضیح داد .باید
برای مردم اصول استفاده از مرتع ،اصول استفاده از اراضی زراعی
و حوضه آبخیز و اهمیت خاک و حفظ خاک توضیح داده شود.
ما در کشور مراتعی داریم (مراتع خصوصی) که به خوبی
مدیریت شده و مرتعی پایدار وسرسبز است .ونیز به خوبی از آن
بهرهبرداری میشود و علوفه خوبی از آن دریافت میکنند؛ که
میتوان این موارد را بهعنوان الگو ترویج کرد.
 به نظرم "فایدهی این بارشها" عنوان بهتری از "فایده سیل" است.اگر این بارشها منجر به سیالب نمیشد ،اثر این بارشها
چشمگیرتر میبود؛ چون سال آبی  ۱۳۹۷-۹۸سال پر باران
خوبی برای ایران بود و متوسط بارش در قسمتهای مختلف
کشور در این سال خیلی بیشتر از میانگین دراز مدت بارش
ساالنه این مناطق بوده و این به تبع خودش بسیار میتواند
کمک شایانی برای تغذیهی سفرههای آب زیر زمینی و آبدهی
چشمهها و قناتها و تقویت پوشش گیاهی باشد .لذا روی هم
رفته اثرات مثبتی نیز داشته است؛ بسیاری از تاالبهایی که
خشک بود آبگیری شده ،رطوبت خاک بهبود یافته ،کشت
دیمی که انجام شده بازدهی خوبی داشته ،به تغذیهی سفرههای
آبهای زیرزمینی کمک بسیاری کرده ،همچنین چشمهها و
قناتها شرایط خوبی پیداکردهاند ،بعضی از گونههای گیاهی
که سالهای سال در اثر خشکی و خشکسالی امکان تجدید
حیات نداشتند احیا شدند .مثل درختچههای طاغ که در مناطق
بیابانی تجدید حیات خوبی داشتهاند .ای کاش که این بارشها
سیلی در بر نداشت تا میتوانست منافع بیشتری داشته باشد.
 -7آقای دکتر به عنوان سخن آخر ،اگر نکتهی قابل توجهی
مورد نظر شماست که در بین سواالت به آن اشاره نشده،
بیان کنید؟

فصلنامه سبز اندیشان /سال هفتم -شماره دوازدهم -پاییز ۹۸

 -6آیا این سیالبها فایدهای هم داشتهاند؟

 نکتهای که بهتر است به آن اشاره شود این است که بعد ازوقوع این سیلها شرکتهایی که درگیر پروژههای سدسازی
بودند و از آن سود بسیاری میبردند ،بحثهایی را مطرح کردند
درمورد اینکه اگر سدسازی صورت میگرفت ،میشد این
سیلها را مهار کرد .باید حواسمان باشد که سدسازی ،نه اینکه
اصال نباید انجام شود؛ ولی باید حداقل باشد .احداث سد باید در
موارد ضروری صورت گیرد نه اینکه طوری القاء شود که هرجا
صحبت از سیل شد با سدسازی جلوی آن را میتوان گرفت .سد
نمیتواند جلوی سیل را بگیرد؛ برای جلوگیری از وقوع سیل
باید خود حوضه پوشش گیاهی مطلوب و خاک قابل نفوذ داشته
باشد؛ تا میزان روانآب را کاهش دهد .به عقیده من دربسیاری
از این پروژههای سدسازی که باب شده منافع این شرکتها
است که درمیان است نه دغدغه جلوگیری ازسیالب .میگویند
اگر سد ساخته میشد خوزستان این همه خسارت نمیداد ولی
من میگویم اگر حوضه باالدست رودهای کرخه و کارون خوب
مدیریت میشد و تخریب نمیشد ،اصال آن حجم از روانآب
تولید نمیشد که نیازی به سد داشته باشیم .چرا باید 8000
متر مکعب در ثانیه دبی رودخانه کرخه باشد تا در هنگام بارش
منجر به سیالب شود .اگر حوضه باالدست رودخانه مناسب و
اصولی میبود دبی عبوری از این رود به این اندازه نمیرسید.
سدها پروژههای پر هزینهای هستند که در مقابل مزایای جزئی
که دارند ،معایب زیادی هم در بر دارند.
ازمعایب سدسازی میتوان به این موارد اشاره کرد:
•به هم خوردن اکوسیستمهای طبیعی
•قطع جریان طبیعی رودخانهها
•وصرف هزینههای بسیار هنگفت.
همچنین ایجاد سد در یک منطقه این اطمینان کاذب را به
مردم میدهد که وجود سد از وقوع سیل جلوگیری میکند.
مردم هم در پایین دست آن زمینهای کشاورزی و باغ ایجاد
میکنند و با وقوع سیل همه زمینها و باغها تخریب میشوند.
سدسازی راهکاری پایدار برای
مقابله با سیل نیست ،توجه به
حوضه باالدست راهکار اصلی است.
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امیررضا حیرانی
کارشناسی مهندسی طبیعت ورودی 96

مصاحبه با جناب آقای دکتر علی گلکاریان
مدیر گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری

تغییر اقلیم و به تبع آن وقوع بارندگیهای شدید ،رویدادی است
که در چند سال اخیر به عنوان یکی از موضوعات قابل تأمل در
کشور مطرح است .استفاده حداکثری از جنبههای مثبت وقایع
اقلیمی خصوصاً پدیدههای مرتبط با آب در کشوری با اقلیم
خشک همچون ایران بایستی از ارکان اصلی مدیریت منابع
آب کشور باشد .پر واضح است که وقوع بارندگیهای شدید و
سیالبهای ناشی از آن ذهن مدیران و مردم متأثر از آن را در
درجه اول معطوف برنامهریزی جهت کاهش خسارات و اثرات
منفی آن مینماید .اما گذشت زمان و فارغ شدن از مشکالت
ایجاد شده به واسطه سیل بایستی سرآغاز تفکر و برنامهریزی
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جهت مدیریت و استفاده بهینه از مقادیر قابل توجه آبهای
جاری در این وقایع باشد .شاید اولین اقدام عاجل در این رابطه
برنامهریزی دقیق در حفظ منابع خاک کشور و دور نگه داشتن
آنها از تخریب ناشی از سیالب باشد ،استفاده مناسب از منابع
آبی حاصل از سیالب آن زمان امکانپذیر است که حجم رسوبات
همراه آن تا حد قابل قبولی کاهش پیدا کند .از این رو حفظ
خاک سبب ایجاد روان آبهایی با حداقل بار رسوبی شده و این
امر استفاده بهینه از آن را در پایین دست امکانپذیر مینماید.
با در نظر گرفتن این موضوع سیالبها میتوانند فواید متعددی
داشته باشند که در ادامه به برخی از آنها پرداخته میشود.

•بهبود کیفیت آب رودخانهها خصوص ًا رودخانههای منتهی
به دریاها:

•تغذیهی سفرههای آبهای زیرزمینی:

نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی از طریق دشتهای سیالبی که
معموالً در هنگام سیالبها آبگیری شده و از جمله عرصههای
بسیار مناسب جهت تغذیه سفرههای زیرزمینی میباشد.
•کمک به آبگیری کامل سدهای مخزنی بزرگ خصوص ًا در
جنوب غرب کشور
•کمک به فعال شدن ساختارهای استحصال آب سنتی و
مدرن:

•احیاء تاالبهای کشور:
در سالهای گذشته به دلیل خشکسالیهای متعدد و همچنین
بهرهبرداری خارج از ضابطه ،آب تاالبها چه قبل از ورود به
تاالب و چه بعد از آن ،موجب خشک شدن تعداد زیادی از
تاالبهای کشور و کاهش قابل مالحظه سطح آب برخی دیگر
شده بود؛ در این شرایط روان آبهای معمولی به هیچ عنوان
قادر به تأمین آب مورد نیاز تاالبها نیستند .اما سیالبهای به
وقوع پیوسته فروردین سال جاری موجب سیرآب شدن تعداد
زیادی از تاالبهای کشور گردید.
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متأسفانه امروزه به دلیل مدیریت نادرست پسابهای شهری،
صنعتی و کشاورزی ،حجم قابل مالحظهای از این پسابها چه
در نوار شمالی و چه در مناطق جنوبی کشور موجب آلودگی
شدید بسیاری از رودخانهها گردیده است؛ به عنوان مثال
رودخانه کارون به عنوان یکی از مهمترین رودهای دائم کشور
به دلیل ورود پساب چندین شهر و همچنین زهکش نیشکر
هفت تپه و  ...با آلودگی شدیدی مواجه است.
ورود حجم قابل مالحظهای از آب در زمان کوتاه به این
رودخانهها میتواند به سالمسازی آنها کمک شایانی نماید.

همچون بندسارها ،خوشابها ،حوضچههای پخش سیالب و  ...که
میتواند ضمن کمک به تغذیه سفرههای زیرزمینی در دشتها
به طور مستقیم در اقتصاد مردم این مناطق تأثیرگذار باشد.
در پایان ذکر این نکته الزم است که اقلیم خشک و نیمه خشک
کشور از دیرباز مردم این سرزمین را به استفاده حداکثری از
بارندگیهای رگباری و کوتاه مدت ترغیب نموده است؛ توجه
به تکنیکهای استفاده شده توسط گذشتگان و تلفیق آنها با
روشها و شرایط جدید میتواند محدودیتها و مشکالت تغییر
اقلیم در کشور را تا حدود زیادی به فرصت تبدیل کرده و نگرانیها
در مورد تنشهای آبی و خسارات سیل را به حداقل برساند.
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درمان سبز خاک و آب
مهسا رسایی
کارشناسی مهندسی طبیعت ورودی 96
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چکیده:

18

این مقاله در رابطه با گیاه پاالیی ،نحوهی اجرا و عوامل مؤثر در آن
توضیح داده است .گیاه پاالیی میتواند نقش مؤثری در پاکسازی
خاکها و آبهای آلوده داشته باشد .البته مانند سایر روشها ،مزایا
و معایب خاص خودش را دارد که درپایان به آن اشاره شده است.
هدف از انجام این مطالعه ،بررسی روشهای گیاه پاالیی و تأثیرات
آن بر محیط است .این مطالعه به روش مروری-توصیفی برروی
تحقیقات انجام شده در رابطه با گیاه پاالیی صورت گرفته است.

کلید واژهها:

آلودگی خاک ،تثبیت گیاهی ،فیلتراسیون گیاهی ،گیاه پاالیی،
گیاه پاالیی آبی.

مقدمه:

هرساله مقدار زیادی مواد شیمیایی ازطریق سموم ،آفتکشها،
حشرهکشها ،مواد هیدرو کربنی حاصل از کارخانهها ،فاضالبها
و پسابهای کشاورزی وارد خاک میشوند .برخالف آب و
هوا ،آلودگی خاک از نظر ترکیبات شیمیایی به آسانی قابل
اندازهگیري نبوده و با توسعهی طرحهاي متعدد و آلوده شدن
خاک بوسیلهی فلزات سنگین ،ساختار خاک براي رشد و توسعه
گیاهان مسموم و خطرناک محیا میشود و تنوع زیستی خاک
را برهم میزند .اثرات آلودگی خاک میتواند خسارات جبران
ناپذیری را به زندگی انسان وارد کند؛ زیرا فلزات سنگین که
شامل سرب ،آلومینیوم ،جیوه ،مس ،کادمیوم ،مس ،نیکل و
آرسنیک میشود ،ابتدا توسط فیتوپالنکتونها ،باکتریها ،قارچها
و ارگانیسمهاي کوچک دیگر جذب شده وسپس به ترتیب توسط
موجودات بزرگتر خورده و در نهایت به راحتی از طریق مصرف
محصوالت کشت شده در خاکهاي آلوده ،به زنجیره غذایی

مصرف کنندگان وارد میشود و سالمت انسانها و حیوانات را به
خطر میاندازد .از مضرات فلزات سنگین میتوان به بیماریهای
قلبی ،انواع سرطانها ،تضعیف سیستم ایمنی بدن و ...اشاره کرد.
بررسی آلودگی آب و خاک سازمان
بر اساس تحقیقات دفتر
ِ
ً
روش
حفاظت محیط زیست ،رفع آلودگی خاک معموال با دو
ِ
خارج از محل و در محل صـورت مـیگیـرد .در روش خـارج از
محـل ،خاک آلوده به مکان دیگري انتقال یافته و پس از رفع
آلودگی بـه مکان اولیه برگردانده میشود .در روش دیگرکه نیاز
به جابهجایی وانتقال ندارد ،با آلی کردن آالیندهها ،از قابلیت
()1
جذب زیستی آنها کاسته میشود.
در فنـاوري اسـتفاده ازگیاهان باعنوان گیاه پـاالیی ،از گیاهـان
سـبز و ارتبـاط آنهـا بـا میکروارگانیسمهای خاک ،برای
کاهش آلـودگی خـاک و آبهـای زیرزمینی استفاده میشود.
این فناوري میتواند براي رفع هـر دو نــوع آالینــدهی خــاک،
یعنی معدنی و آلی به کار رود.
اصطالح عمومی گیاه پاالیی عبارت است از پیشوند یونانی
« »phytoبه معنای گیاه و عبارت « »remediumکه ریشهی
التین داشته و به معنای زدودن و اصالح کردن است )2(.گیاه
پاالیی ،فناوری نو ظهوری است که درآن از گیاهان انتخاب
شده ،برای پاالیش محیط آلوده از آالیندههای خطرناک با هدف
بهبود کیفیت محیط زیست استفاده میشود.
نحوهی اجرای گیاه پاالیی:

گیاهان با استفاده از فرآیندهای طبیعی زیر میتوانند
آلودگیهای خاک را تا جایی که ریشههایشان نفوذ داشته
باشند ،برطرف سازند:
 -۱ذخیره کردن آالیندهها در پیکرهی ریشه ،ساقهها و برگها؛

()Accumulation

 -2تبدیل آلودگیها به مواد شیمیایی کم ضررتر در درون پیکرهی
گیاه یا عموماً در منطقهی حضور ریشهها؛()Modification
 -3تبدیل مواد آالینده به بخار و رهاسازی آنها به داخل
اتمسفر؛ ()Volatilization
 -4جذب سطحی ذرات آالینده بر روی ریشهها و قرار دادن
آنها در معرض فعالیت میکروارگانیسمهای تجزیه کنندهای
نظیر باکتریهای موجود درخاک؛()Uptake
 -5تغییرمکان و موقعیت مواد و آالیندههای طبیعی گیاهی در
مواجه با آلودگیها ()Translocation( .)3
•استخراج گیاهی :Phytoextraction
استخراج گیاهی (که با عناوین جذب گیاهی و یا انباشت گیاهی
نیز شناخته میشود) ،جذب آالیندهها ازخاک یا آب توسط
ریشههای گیاه و انتقال و انباشت آنها در زیست توده هوایی
(به عنوان مثال شاخهها) است .به طورکلی این فرآیند ،بیشتر
برای استخراج فلزات سنگین مناسب است .در این روش ،از
گیاهان بیش انباشتگرکه قادر به جذب و تجمع مقادیر زیادی
از فلزات در اندام هوایی خود و در نتیجه کاهش غلظت این
آالیندهها در خاک میباشند ،استفاده میشود .توانایی گیاهان
بیش انباشتگر در خارج نمودن فلزات سمی از خاک ،نتیجه
وابستگی آنها به جذب فلزاتی نظیر روی ،منگنز ،مس ،منیزیم
و همچنین جذب آب ،که برای رشد و نمو طبیعی گیاه و تداوم
بخشیدن به کارکردهای طبیعی آن مورد نیاز هستند ،میباشد .بر
اساس مطالعات بیکروبروکس( ،)1989گیاهانی که بتوانند فلزات
روی و منگنز را به میزان بیش از  %1وزن خشک اندام هوایی و
نیکل ،کروم ،کبالت ،مس ،سرب و آلومینیوم را به میزان بیش از
 ،%0.1کادمیم و سلنیم را به میزان بیش از  %0.01و جیوه را به
میزان بیش از  %0.001وزن خشک اندام هوایی جذب و انباشته
نماید ،بیش انباشتگر محسوب میشود .تا به امروز بیش از
 400گونهی گیاهی متعلق به  45خانواده ،نظیر Lamiaceae
 ،Fabaceae Caryophyllaceae ،Brassicaceaeو Asteraceae
که از پتانسیل ژنتیکی جذب و تحمل مقادیر باالی فلزات سنگین
در اندام هوایی خود برخوردار هستند ،شناسایی شده است)4(.

سرنوشت گیاهان مورداستفاده دراستخراج گیاهی:

استخراج گیاهی ،مستلزم کشت مکرر گیاه درخاک آلوده تا
زمان کاهش غلظت فلز به سطح مجاز است .پس از هر مرتبه
برداشت محصول از منطقهی آلوده ،مقدار زیادی زیست توده
ی گیاهی خطرناک غنی ازفلز برجای می ماند که باید جهت
کاهش خطرات زیست محیطی به طور مناسب در محلی انبار
یا نابود گردد (مدیریت زیست توده گیاهی)()6؛ به همین دلیل
یا باید آن را سوزاند و تخمیر کرد یا این که به گاز تبدیل
نمود .مواد باقیماندهای که غنی از فلزات هستند را میتوان به
منظور بازیافت فلزات ارزشمند آن نظیر روی ،مس و طال مورد
فرآوری مجدد قرارداد(معدنیابی گیاهی) یا اینکه آن را در
مکانی مناسب نظیر یک زبالهدان ایزوله شدهی بیخطر برای
محیط زیست انباشت نمود.
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تکنیکهای گیاه پاالیی

گیاهانی مانند شبدر ( )Trifolium sppکه در یک دورهی رشد
چندین بار برداشت میشوند ،پتانسیل بسیار زیادی برای استخراج
گیاهی فلزات سنگین دارند .در مقایسه با درختچهها یا درختان
برای استخراج گیاهی ،علفها (گراسها) به دلیل نرخ رشدباال،
()5
سازگاری بیشتر در برابر استرسهای زیست محیطی دارند.
طی فرآیند استخراج گیاهی ،ریشههای گیاهان مستقر در مکان
آلوده عناصر فلزی را از خاک جذب کرده و سپس آنها را به
اندام هوایی که محل انباشت این فلزات هستند ،انتقال میدهند.
پس از آن که گیاه به اندازه کافی رشد کرد ،بخشهای هوایی
آن که سرشار از فلزات هستند ،برداشت شده و از مکان آلوده
به مکان دیگری منتقل میشوند و با ادامهی این روند ،به تدریج
خاک مورد نظر از وجود فلزات سنگین پاکسازی میگردد.
یکی از فواید استخراج گیاهی ،دسترسی به فلزات با ارزش است.

•تثبیت گیاهی:

کاهش حرکت مواد در محیط زیست ،تثبیت گیاهی یا
بیحرکتسازی گیاهی نامیده میشود .گیاهان میتوانند از طریق
جذب به درون سلولهای ریشه ،جذب سطحی بر روی ریشه،
رسوب آالیندهها یا کاهش ظرفیت فلزات ،تحرک و سمیت آنها
را کاهش دهند .گیاهان به وسیله دفع کردن آنزیمهای اکسایش
و احیا ،فلزات خطرناک را به فلزاتی که سمیت کمتری دارند
تبدیل میکند .تثبیت گیاهی ،تجمع فلزات سنگین در موجودات
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زنده را محدود کرده و آبشویی آنها را به آبهای زیرزمینی
به حداقل میرساند .با این حال این روش راه حل دائمی نیست
چرا که فلزات سنگین در خاک باقی میمانند و فقط تحرک
آنها محدود میشود.در واقع ،این تکنیک یک راهکار مدیریتی
برای تثبیت (غیرفعال)کردن آالیندههای سمی است و معموالً
()7
براي کاهش آلودگی درخاك ،رسوب و لجن استفاده میشود.
تفاوت استخراج گیاهی و تثبیت گیاهی:
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شیوه تثبیت گیاهی برخالف استخراج گیاهی اصوالً بر توقف
مواد آالینده در محدودهی ریشهها تمرکز دارد و آنها را وارد
()8
بافت گیاهی نمیکند.
•تبخیر گیاهی:

در این فرآیند ،گیاهان آالیندهها را از خاک جذب و سپس به
بخار تبدیل کرده و با عمل تعرق ،به اتمسفر انتقال میدهند.از
این روش میتوان برای آالیندههای آلی و برخی فلزات سنگین
مانند جیوه و سلنیوم استفاده کرد .گیاهان آبزی مانند لویی
( ،)Typha latifolia L.دارای توانایی تبخیر سلنیوم به اتمسفر
میباشند .تبخیر سلنیوم و جیوه به اتمسفر توسط گیاهان،
یک راه حل خوب برای مکانهای آلوده به این فلزات محسوب
میشود؛ چرا که با استفاده از این تکنیک فرمهای معدنی این
عناصر از خاک زدوده شده و از سوی دیگر ،نیازی به اعمال
راهکارهای مدیریتی خاص نیست .این روش اصالحی دارای
مزایایی ازجمله حداقل به هم خوردگی خاک ،فرسایش کمتر
و عدم نیاز به از بین بردن زیست توده گیاهی آلوده است .با
این حال ،استفاده از تبخیر گیاهی درعمل محدود است چرا که
آالیندهها را به طور کامل حذف نمیکند و تنها آنها را از یک
بخش(خاک و آب) به بخش دیگر(اتمسفر) ،جایی که میتوانند
()9
دوباره ته نشین شوند ،منتقل میکند.
•تغییر شکل گیاهی(:)Phytotransformation
در این روش ،گیاهان ترکیباتی که به صورت شیمیایی ساخته
شده و در طبیعت وجود ندارد (مانند علف کشها و حشره
کشهای مصنوعی) را به مواد دارای سمیت کمتر و یا مواد
غیرسمی تبدیل میکنند .از این رو گیاهان سبز را میتوان به
عنوان" کبد سبز" برای زیست کره به شمار آورد.
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•فیلتراسیون گیاهی:

این فرآیند ،شامل حذف آالیندهها ازآبهای سطحی آلوده،
فاضالبهای صنعتی و رواناب کشاورزی به وسیله گیاهان است.
فیلتراسیون گیاهی ممکن است فیلتراسیون ریشه (استفاده
از ریشههای گیاه) ،فیلتراسیون نهال (استفاده از نهال) و یا
فیلتراسیون ساقه (استفاده از ساقههای جدا شده گیاه) باشد.
در فیلتراسیون گیاهی آالیندهها جذب سطحی شده ،و به اندام
هوایی منتقل میشوند؛ و در نتیجه حرکت آنها به سمت
آبهای زیرزمینی به حداقل میرسد.در واقع ،فیلتراسیون
گیاهی از نظر مفهومی مشابه فرآیند استخراج گیاهی است اما
این روش برای پاالیش آبهای آلوده به کار میرود .از گونههای
گیاهی آبزی که توانایی زدودن فلزات سنگین از منابع آبی را
دارند میتوان به سنبل آبی ()Eichhor nia crassipes(c.mart
 ،) solmssعدسک آبی (،)Lemna minor L.دقدح مریم (Hydro�.
()10
 )cotye umberlla Lاشاره کرد.
•نمک زدایی گیاهی:

دراین تکنیک از گیاهان نمک دوست برای حذف نمک ازخاکهای
شور با هدف توانمندسازی این خاکها برای حمایت از رشد گیاهان
طبیعی استفاده میشود .نتایج به دست آمده نشان میدهد،که
به طور طبیعی گیاهان نمک دوست در مقایسه با گیاهان نمک
گریز برای مقابله با فلزات سنگین ،سازگاری بهتری دارند.
فاکتورهای مؤثر بر مکانیسم جذب فلزات سنگین در گیاه پاالیی:

کارایی گیاه پاالیی به عوامل متعددی بستگی دارد .از مهمترین
این عوامل میتوان به شرایط محیطی ،نوع غلظت و سمیت
آالینده ،خصوصیات خاک ،شرایط محل نوع و سن گونه گیاهی
و میکروارگانیسمهای موجود در محل اشاره کرد.
 -1عوامل محیطی :ازعوامل محیطی که بر کارایی گیاه پاالیی
مؤثرند ،میتوان به بافت خاک ،مقدار کربن آلی ،pH ،وجوداکسیژن،
رطوبت ،مواد مغذی ،دما ،تابش خورشید و هوازدگی اشاره کرد.
 -2شرایط خاک آلوده :خصوصیات و ترکیبات خاک ،دمای
خاک و محیط ،وجود آب و مواد مغذی و ترکیب جمعیتهای
میکروبی از عواملی هستند که باید مدنظر قرار بگیرد.
 -3غلظت آلودگی :اگر غلظت آالینده درحدی باشد که برای
گیاه سمیت ایجاد کند ،گیاه نمیتواند رشد مناسبی در خاک

نمونههایی از گیاه پاالیی درخاکهای آلوده:

بطورکلي گياهان مختلفی وجود دارند كه ميتوانند عمل گياه پااليی
در خاكهای آلوده به تركيبات نفتی را انجام دهند؛ ولي نتيجه
بررسیهای انجام شده در دنيا نشان ميدهد كه گونههاي چمنی
ولگومی به دليل داشتن سيستم ريشهاي افشان ،براي انجام عمل
()11
گياه پااليی خاکهای آلوده به تركيبات نفتي مناسب هستند.
دلورم و همکارانش( )2000تصفیهی خاکهایی را که توسط
کودهای شیمیایی از فسفر غنی شده بود ،توسط گیاهان مختلف
مورد بررسی قرار دادند .در این بین گندم و دانههای غالت،
به عنوان بهترین گونهها شناسایی شدند ،که بیشترین مقدار
آالینده در ساقه و برگ آنها تجمع پیدا میکرد .گیاهانی مانند
خردل هندی ،آفتـابگردان ،تنباکو ،چاودار و ذرت ،دارای قدرت
جذب سرب از فاضالب هستند؛ که در این میان ،آفتاگردان
بیشترین قدرت و توانایی را دارد .آفتابگردان میتواند به عنوان
یک گیاه ذخیره کننده ،در خاک مناطق آلوده مورد استفاده
قرار بگیرد .آفتابگردان پتانسیل استخراج گیاهی باالتري نسـبت
بـه بسـیاری ازگیاهان دارد؛ عالوه برآن یکی ازبهترین گیاهان
مورداستفاده جهت حذف فلزات سنگین ،از جمله کادمیم و
سرب به شمار میرود.کادمیوم یکی ازمهمترین فلزات شناخته
شده آالینده محیط زیست است .غلظت سرب و کـادمیم جـذب
شده در بخش هوایی نسـبت بـه ریشـهی گیـاه بیشتراست.

گیاه پاالیی آبی:

سالهاست که توانایی گیاهان آبزی آوندی برای جذب مواد
مغذی از آبهای آلوده به اثبات رسیده است .از جمله گیاهان
آبزی آوندی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفتهاند ،میتوان
به سنبل آبی ،گیاهان ریشهدارحاشیهای مانند زیر گونههایی از
سیزاب و گیاهان غوطهور مانندگونهی عدسک آب ی (�Lemna mi
 )norاشاره کرد .امروزه این گیاهان را بهطور متناوب و به منظور
استفاده در تصفیه پسابهای کشاورزی و صنعتی در استخرها و
یا اکوسیستمهای طبیعی ،کشت و پرورش میدهند.

ماکروفیتها :ماکروفیتهای آبزی میتوانند بهطور مؤثری
در جهت کاهش مقادیر آلودگی در جریانهای آبی و زیست
جرم مورد استفاده برای تولید سوختهای گازی ،غذا ،پارچه
و کمپوست(کود) و اصالح خاک آلی استفاده شوند .آنها
میتوانند غلظتهای باالی فلزات سمی را جذب کنند .مانند
گونههای متفاوت تیرهی خزهها که  70%تا  90%فلزات بر روی
سطح سلولهای آنها ،جذب سطحی میشود .محققین توانایی
ماکروفیتهای آبزی را در کاهش مقادیر فلزات سمی درآبهای
آلوده نشان دادهاند .کارهای صورت گرفته مشخص کرده است
که ماکروفیتهای آبزی میتوانند جهت خالصسازی جزئی
()13
فلزات کمیاب در پساب استفاده شود.
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آلوده داشته باشد.
 -4معیارهای انتخاب گونه گیاهی مناسب :انتخاب گونه
گیاهی یکی از مهمترین عوامل در تعیین سرنوشت گیاه
پاالیی و موفقیت یا عدم موفقیت آن است.گیاه مورد استفاده،
باید با شرایط خاک و آب و هوای محل آلوده تطابق داشته
و قادر به تحمل آلودگی باشد .از آنجایی که آالیندهها باید
در تماس با ریشه گیاه باشند ،عمق ریشه و نیز تراکم آن
باید مدنظر قرار گیرد؛ همچنین باید به عمق آلودگی توجه
شود .مقاومت گیاه به غلظتهای باالی آلودگی ،یک عامل
کلیدی و مهم دیگر در موفقیت گیاه پاالیی میباشد .گیاه
میتواند به طرق مختلف بر ساختار جمعیت میکروبی خاک
و عملکرد آنها و در نتیجه تجزیهی آالیندهها تأثیر بگذارد.
گیاهان میتوانند با گستردن ریشهی خود در خاک ،موجب
ایجاد تماس میان میکروبها ،مواد غذایی و آالیندهها شوند.

نتایج حاصله از مطالعات ،نشان داد که کاربرد باکتریهای مقاوم
به کادمیم سبب افزایش رشد آفتابگردان و باال رفتن جذب
آن گردید.همچنین شناسایی ،جداسازی و کاربرد باکتریهای
بومی محرک رشد گیاه و مقـاوم به تنشها ،به رشد گیاه کمک
میکند .ازمهمترین مزایای گیاه پاالیی آفتابگردان ،میتوان
به حذف آالیندهها ،سهولت استفاده و قیمت پایین آن اشاره
نمود .با توجه به سمیت باالی این فلز براي گیاه و خطـر ورود
به زنجیره غذایی ،الزم است به منظـور اطمینان از سـالمت
محصول ،دقت و نظارت کافی در مراحل مختلف تولید تا مصرف
()12
محصوالت کشاورزی به عمل آید.

سنبل آبی :پوشش سنبل آبی باعث تغییر در شیمی آب،PH ،
اکسیژن محلول و دمای آب میشود .تغییر در این مشخصات
میتواند رفتار نیتروژن و فسفر را در آب تحت تأثیر قرار داده
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و آن را کاهش دهد .اکثر گونههای سنبل آبی به دلیل اینکه
بر روی آب و به صورت آزاد شناور بوده و دارای سرعت رشد
باالیی هستند ،توانایی بالقوهای برای جذب مواد مغذی دارند.
اسپنسر وسنتر در سال  1981گزارش کردند :که علت موفقیت
رقابتی سنبل آبی ،به شکل سایبان مانند و قابل انعطاف آن
بر میگردد که آن را قادر میکند در رقابت با گیاهان آبزی
دیگر نور خورشید را بیشتر جذب نماید .عالوهبراین ،ریشههای
غوطهور این گیاه نسبت به قسمتهای هوایی مقاومتر هستند
که این وضعیت به بقای بیشتر آن کمک میکند .گیاه سنبل
آبی گونهی  Eichhornia crassipsبه طورآشکار ،برتری خود را
()14
نسبت به سایر گیاهان آبزی مانند  Stratiotes pistiaنشان داد.
عدسک آبی :گیاهان عدسک آبی قادر به رشد موفقیت آمیز
بر روی پساب بوده و برای حذف ماده مغذی پسابها بسیار
مناسب هستند .همچنین از زیست جرم تولید شده میتوان
در تولید سوختهای بیولوژیکی ،غذای دام ،فیبر ،کمپوست و
کودهای آلی استفاده کرد)15(.
جلبکها :عملکرد جلبکها به عنوان یکی از منابع تولید کنندهی
نیتروژن برای تجزیهی باکتریهای هوازی نیز مورد بررسی
قرارگرفته است .جلبکها میتوانند نقش مستقیم در جداسازی
نیتروژن در حوضچههای تثبیت پسماند بازی کند.جلبکها
تمایل زیادی برای جذب فسفر و نیتروژن دارند و در خالصسازی
پسابها کارآمد هستند .تعدادی ازجلبکها قادر به هضم و
جذب ترکیبات آلی و معدنی درون آب هستند .بدین صورت که
مواد محلول را جذب و در ساختمان داخلی خود به کار میبرند.
کاربرد مهندسی ژنتیک برای بهبود گیاه پاالیی:

دراین تکنیک با استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در هر گونه و
تحریک خصوصیات ژنتیکی گونهها ،میتوان تحمل گونهها را
نسبت به فلزات آالینده محیط افزایش داد .تلقیح ژنهای مؤثر در
گیاهانی که بلندتر از گیاهان طبیعی هستند ،سبب تجمع فلزات
و در نهایت افزایش تولید زیست جرم گیاه میشود .نتایج بدست
آمده ازتحقیقات دانشمندان حاکی از آن است که اسیدی کردن
خاک ،قابلیت دسترسی فلزات را به مقدار زیادی افزایش میدهد؛
البته ممکن است اسیدی کردن خاک تأثیرات منفی داشته باشد؛
برای مثال افزایش حاللیت برخی فلزات سمی و شستشوی
آنها به آبهای زیرزمینی سبب بروز خطرات زیست محیطی
میشود که باید تحت کنترل و شرایط ویژه صورت گیرد)16(.
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مزیتهای گیاه پاالیی:
براى پاالیش مناطق آلوده ازفلزات سنگین و دیگر آالیندهها،
روشهاى مختلف فیزیکى ،شیمیایى و بیولوژیکى پیشنهاد شده
است که عمدتاً پرهزینه و غیر اقتصادى بوده و باعث از بین
رفتن میکروارگانیسمهای مفید خاک میشود که در نتیجهی
فعالیتهای بیولوژیکی ،خاک را ضعیف میکند .گیاه پاالیى
تکنیک پاالیش در محل خاک ،آب و رسوبات آلوده است که
اقتصـادى ،دوستدار محیط زیست و در حال گسترش است.
به دلیل بهرهگیری از گیاهان ،این فناوری از لحاظ زیبایی
بسیار خوشایند و مطبوع است .حضور گیاهان در مکان آلوده،
فرسایش آبی و بادی خاک را کاهش میدهد .با استفاده از روش
استخراج گیاهی میتوان فلزات گرانبها و مواد با ارزش دیگر را
از خاک جمعآوری و بازیافت نمود و این امر موجب میشود که
فرآیند استخراج گیاهی از لحاظ اقتصادی برای سرمایهگذاران
سودبخش و ترغیب کننده باشد .به عالوه ،گیاهانی که در
فرآیند زیست پاالیی مورد استفاده قرارمیگیرند ،خاک سطحی
را آشفته نمیکنند و لذا سبب حفظ سودمندی و کارایی آن
نیز میگردند .گیاه پاالیی از تخریب مناظر طبیعی جلوگیری
نموده و موجب افزایش فعالیت وتنوع ریز جانداران خاک و
ارتقاء سالمت اکوسیستمها میگردد.

معایب گیاه پاالیی:
 -1یکی ازمعایب گیاه پاالیی ،سرعت پایین این فرآیند است.
ممکن است پاکسازی یک مکان آلوده توسط گیاهان چندین
سال زمان ببرد.
 -2احتمال ورود آالیندههای سمی به زنجیره غذایی وجود دارد؛
چراکه ممکن است حیوانات ساکن در منطقهی آلوده از این
گیاهان تغذیه کنند.
 -3ازطریق روش تبخیر گیاهی ،آالیندههای موجود در خاک یا
آب را به هوا منتقل میکنیم.
 -4بزرگترین نگرانی مربوط به گیاه پاالیی ،آن است که پس
از برداشت گیاهان آلودهی غنی از فلز ،سرنوشت آنها چیست؟
ممکن است که تجزیه زیستی گیاهان آلوده یا استفاده از آنها،
مجددا ً آلودگی را به طور کامل یا جزئی به خاک بازگرداند.

تولید انرژی:

نتیجه گیری:

گیاه پاالیی در کشور ما تنها در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت
آزمایشی انجام شده است .براساس نظر کارشناسان ،کشور ایران
دارای گونههای گیاهی بسیارمتنوعی است که تا امروز ناشناخته
مانده و چه بسا میتواند ازگیاهان شناسایی شده دراین روش
نیز مؤثرتر و بهترعمل کند.
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سوزاندن و تولید گاز از روشهای مهم برای تولید انرژی
گرمایی و الکتریکی است که استفاده ازگیاهان آلوده میتواند
نقش بسزایی در آن داشته باشد .بازیافت این انرژی از زیست
توده به وسیلهی سوزاندن یا تولید گاز ،میتواند ارزش اقتصادی
داشته باشد؛ زیرا آن را نمیتوان به عنوان علوفه یا کود مصرف
کرد .سوزاندن ،روش سادهای است اما باید تحت موقعیتهای
کنترل شده باشد .در این روش حجم زیست توده  ۲تا  ۵درصد
کاهش یافته و خاکستر را میتوان به طور مناسبی مصرف کرد؛
تحقیقات نشان داده است که سوزاندن پسماندهای خطرناک
حامل فلزات در فضای بازصحیح نیست زیرا گازهای آزادشده در
محیط ممکن است مضر باشد.تحقیقات دفتر بررسی آب و خاک
سازمان حفاظت محیط زیست ،نشان میدهد که تولید گاز یکی
از موارد کنترل زیست توده است و گازهای احتراقی پاک با بازده
گرمایی باال ،از طریق مجموعهایی از تغییرات شیمیایی تولید
میشود .به این ترکیب گازی ،گاز پیرو گفته میشود که میتوان
برای تولید انرژی گرمایی و الکتریکی آن را سوزاند .برای تولید
گاز در یک مبدل گازی ،مراحل پیچیدهی خشک کردن ،حرارت
شیمیایی احتراق ،انجام
دادن ،تجزیه گرمایی و واکنشهای
ِ
میشود که به طور همزمان اتفاق میافتد .محققان گزارش
کردهاند که گرماکافت (پیرولیز) یک روش نو برای مدیریت
مواد زائد شهری است که امکان دارد بتوان از آن برای مدیریت
زیست توده گیاهان آلوده استفاده کرد .پیرولیز ،مواد را تحت
موقعیتهای غیرهوازی تجزیه میکند و هیچ انتشاری به هوا
ندارد .اگرچه هزینهی باالی تأسیس و مراحل عملیات ،فاکتور
محدود کننده است اما اگر فقط برای گیاه استفاده شود،
میتواند برای گیاهان آالینده و مواد زائد شهری مناسب باشد؛
محققان دربارهی گونههای گیاهی بازیست تودهی باال تحقیق
کرده و نشان دادهاند که این روش نتایج مثبتی میتواند به
همراه داشته و فواید زیست محیطی مؤثری نیزخواهد داشت.
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خاویار گیاهی
فاطمه منتظری وآیدا کرامتیان
کارشناسی مهندسی طبیعت ورودی97
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فرمانرو :گیاه
راسته :میخک سانان
تیره:تاج خروسیان
گونهC.quinoa :

از خانواده اسفناج ،چغندر و غازایاقی میباشد.
کینوا با نام علمی  chenopodium quinoaگیاهی است یکساله
که با هدف تولید دانه کشت میشود.کینوا گیاهی برگدار است
که به طور معمول عمدهی برگهای آن ،به رنگ سبز و در گیاه
بالغ برگهای آن به رنگهای زرد ،قرمز و یا بنفش میباشد.
برگهای جوان این گیاه به عنوان سبزی تازه یا پخته شده نیز
مورد استفاده قرار میگیرد.
سه نوع اصلی این گیاه شامل:کینوا سیاه ،قرمز و سفید
است؛کینوا طالیی یا همان کینوا سفید فراوانترین و در
دسترسترین نوع از کینوا است .این گیاه به طور غالب خود
گرده افشان بوده و گاهی اوقات به صورت دگر افشان عمل
میکند .ساختار ریشهای مقاوم یکی دیگر از ویژگیهای
برجستهی کینوا میباشد .کینوا گیاهی است که به علت رشد
خوب در شرایط سخت جوی به عنوان یکی از مناسبترین
()۳( ،)۲( ،)1
گزینهها برای مقابله با بیابانزایی به شمار میرود.

خواص کینوا:
کینوا از گیاهان ارزشمندی محسوب میشود که دارای خواص
فراوانی است .اهمیت غذایی این گیاه به نسبت باال میباشد زیرا
دارای موادی همچون پروتئین ،منیزیم ،فیبر ،آنتیاکسیدان،
پتاسیم و کلسیم میباشد .از طرفی درصد آهن در کینوا زیاد
و درصد سدیم در آن پایین است .همچنین کینوا سرشار از
کربوهیدراتهای مفید برای تأمین انرژی بدن است ،از این رو
برای متراکم کردن عضالت مفید است .وجود ترکیب کامل
پروتئین در این گیاه مزایای زیادی را به همراه دارد و پروتئین
موجود در دانههای آن سبب برتری این گیاه از نظر کمی و کیفی
نسبت به سایر دانهها شده است .به دلیل وجود درصد مناسب
پروتئین در این گیاه ،کینوا یک سوپر غذا محسوب میشود و
تنها گیاهی است که آمینواسید مورد نیاز انسان را با توجه به
استانداردهای سازمان خوار و بار جهانی ( )FAOتأمین میکند.
همچنین پروتئین آن قابل مقایسه با پروتئین شیر میباشد و
جایگاهی باالتر نسبت به سویا ،گندم و جو دارد .از خواص دیگر
این گیاه میتوان به ارزش غذایی و تغذیهای آن اشاره کرد که
دارای قدمتی  5هزار ساله است و جزو کهنترین خوراکیهای
دنیا میباشد .کینوا در مقایسه با سویا آب کمتری مصرف
میکند و به عنوان یک جایگزین مناسب برای پروتئین گوشتی
به شمار میرود .این گیاه خاصیت سیر کنندگی بیشتری نسبت

به برنج و گندم دارد و همچنین خوش هضمتر و سبکتر بودن
دانههای آن بر ارزش این گیاه نیز میافزاید .از دیگر کاراییهای
برگهای آن دفع حشرات و آفتکشی میباشد .پختن این گیاه
برای هر دو گروه افراد گیاهخوار و غیرگیاهخوار مناسب میباشد.
به صورتی که افراد گیاهخوار از آب سبزی و افراد غیرگیاهخوار
از آب مرغ یا گوشت برای پختن آن میتوانند استفاده کنند.
در قسمتهایی از کشور آمریکای جنوبی در تهیه ماکارونی،
بیسکوئیت ،کیک و غذای کودک از آرد کینوا استفده میشود.
یکی از مهمترین خواص کینوا ،خواص دارویی آن است؛ این گیاه
به دلیل نداشتن ماده گلوتن نوعی گیاه دارویی محسوب میشود.

مواردی از خواص دارویی آن شامل:

مقابله با آسیب و پیری سلولها ،مقابله با دیابت نوع  ،2پیشگیری
از سرطان ،حفظ سالمت دستگاه گوارش ،کاهش وزن ،خاصیت
ضد التهاب و تسکین سردردهای میگرنی میشود .بیماری
سلیاک در برخی افراد میتواند با کینوا تا حدودی بهبود یابد؛
زیرا سبب برگشت پرزها و قدرت جذب رودهها سریعتر از رژیم
غذایی بدون گلوتن میشود .در نتیجه جایگزین مناسبی برای
گندم در این بیماری است .از این جهت که کینوا در برابر شرایط
سخت مقاوم میباشد و رشد مناسبی دارد؛ از بهترین گزینهها
برای بیابان زدایی محسوب میشود.
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همچنین نیاز آبی کم ،تحمل شوری ،خشکی و یخزدگی این
گیاه برای شاخههای کشاورزی پایدار ،تغذیه مناسب و تولید
صنعتی مناسب میباشد)۴(.
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ارزش اقتصادی کینوا:

26

از موضوعات سرمایهگذاری امروزه جهان ،گیاه کینوا است؛ این
گیاه دارای ارزش اقتصادی باالست و جایگزین مناسبی برای برنج
است .کشت کینوا هزینه پایینی دارد و از طرفی قیمت فروش
آن باالست ،به همین دلیل دارای شرایط اقتصادی مطلوب است.
این گیاه در شرایط آب و هوایی سخت و در محیط کم آب رشد
خوبی دارد؛ با توجه به این موضوع ایران با شرایط جوی و کم
آبی که دارد میتواند محیط مناسبی برای کشت کینوا باشد
سبب افزایش سودآوری کشورمیشود .به دستور وزارت جهاد
کشاورزی ،هشت استان ایران که با مشکل شوری آب و خاک
مواجهاند برای کاشت کینوا آماده شدهاند .با راه اندازی مرکز
ملی تحقیقات شوری ،در استان یزد از سال  1383این سیاست
به طور جدی آغاز شد؛ هدف این مرکز ،شناسایی گیاهانی
جدید با ارزش غذایی باال ،برای استفاده حداکثر از آبهای
شور و نامتعارف میباشد .تولید کینوا همانند مصرف آن مناسب
و هر دو رو به پیشرفت است .از دالیل پیشرفت آن میتوان
به بحران غذایی اشاره نمود که مصرف کینوا سبب بهبود آن
میشود .دانهی کینوا بیشترین توجه را به خود جلب کرده است
و از سایر قسمتهای گیاه برای مصارف انسانی و دامپروری به
منظور تولید خوراک دام استفاده میشود .افزایش مصرف کینوا
در جهان سبب افزایش قیمت آن تا چند برابر شده است .در
حال حاضر  25گونه مختلف از کینوا در جهان کشت میشود.
همزمان با توسعه کشت ،توسعه برداشت مکانیزه ،فرآوری و بهره
برداری صنعتی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد .ایران و سایر
کشورهای جهان ،به منظور افزایش سودآوری و کاشت کینوا،
بر روی آبهای شور و نامتعارف و خاک شور متمرکز شدهاند.
این گیاه از نظر پزشکی دارای ارزش اقتصادی باالیی است
زیرا موجب پیشگیری و کنترل بیماریهای بسیاری میشود.
بیشترین تولید کینوا متعلق به آمریکای جنوبی ،بولیوی ،پرو،
و آکوادور میباشد؛ همچنین بیشترین میزان واردات مربوط به
کشورهای اروپایی ،آمریکا و ژاپن است)۷( ،)6(.

شرایط و نحوه کاشت کینوا:

•زمان کاشت کینوا:
بهترین زمان کشت کینوا زمانی است که خاک درجه حرارتی
معادل  5تا  7درجه سانتیگراد دارد .این زمان با توجه به مناطق
مختلف کشورما می تواند در اواخر زمستان و فصل بهار باشد.
•آماده سازی زمین و زمان کاشت:

فاصله ردیفهای کاشت باید  45تا  60سانتیمتر باشد و
بذرهای کینوا در عمق  1تا  3سانتیمتری کاشته شوند .کاشت
کینوا در سطح وسیع نیازمند ماشینآالت کشاورزی است؛ با
این وجود میتوان بذرها را دستی یا با یک بذرافشان کشت
کرد .در صورتی که رطوبت خاک مناسب باشد جوانه زنی بعد
از  24ساعت رخ میدهد و نهال جوان در طول  3یا  5روز بعد
نمایان میشود .وجین اول زمانی که گیاه به ارتفاع  20تا 25
سانتیمتری میرسد انجام میشود .حداکثر طول کینوا بسته به
نوع آن به دو متر میرسد 4 .الی  7ماه بعد از کشت ،کینوا قابل
برداشت است .زمانی که کینوا رو به خشک شدن است برداشت
صورت میگیرد( .بازه زمانی کاشت تا برداشت کینوا بین  100تا
 200روز است) برداشت کینوا یا به صورت دستی و یا به وسیله
کمباین انجام میشود .پس از برداشت دانهها بوجاری شده تا از
ناخالصیها جدا شوند و در محیطی خشک و خنک نگهداری شوند.
•شرایط محیطی برای کشت کینوا:
خاک :کینوا گیاهی است مقاوم و در طیف وسیعی از خاکها ،از
جمله خاکهای شنی قابلیت رشد دارد .با این حال خاک شنی
با خاصیت اسیدی و بازی  6تا  7و زهکشی مناسب ،بهترین
خاک برای کشت کینوا است.
آبیاری :کینوا نیاز آبی بسیار کمی دارد و در کشت این گیاه با
 250میلیمتر آب نیز نتیجهای مطلوب حاصل میشود.
نور :کینوا از جمله گیاهان آفتاب دوست است و نیاز به دریافت
نور کامل خورشید دارد.
درجه حرارت :کینوا محدوده دمایی  8تا  39درجه سانتیگراد
را تحمل میکند و در برابر تغییرات دما مقاوم است .بهترین
محدوده دمایی برای رشد کینوا  18تا  20درجه سانتیگراد است.
کود دهی :استفاده از کودهای نیتروژنه و کامپوست سبب
افزایش عملکرد کینوا میشود.

آفات و بیماریها :کرم برگخوار ،کناکنا ،لوپر ،کرم طوقدار
و ...از جمله آفاتی هستند که به کینوا حمله کرده و موجب 40
درصد خسارت میشوند .از دیگر مشکالت رایج در کاشت کینوا
حشرات و پرندگان هستند .استفاده از ارقام با کیفیت کینوا که
در برابر آفات و بیماری مقاومت بیشتری داشته باشد ،سبب
افزایش بهرهبرداری میشود)۷( ،)6( ،)5( ،)3(.

کینوا در ایران:

مصاحبه با دکتر خداپرست ازنخستین فعاالن کشت کینوا
و استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد:
به گفته ایشان کینوا گیاهی است از خانواده اسفناج که به
عنوان یک سوپر فود از آن یاد میشود .علت این نامگذاری
برابری پروتئین کینوا با گوشت و گاهی حتی بیشتر از گوشت
است؛ به طوری که اغلب گوشت دارای  14درصد پروتئین است
در حالی که کینوا تا  20درصد حاوی پروتئین است .یکی از
دالیل دیگر این نامگذاری وجود ویتامین ب ،امگا  ،3فیبر ،روی،
الیزین ،آهن ،منیزیم و منگنز است .دکتر خداپرست در رابطه
با تغذیه در مورد کینوا ذکرکردند :کینوا میتواند جایگزینی
مناسب برای برنج باشد .برنج جذب آرسنیک دارد و همچنین
درجه  2آن آرسنیک بیشتری دارد هر چند قیمت آن باالتر
است .شستن و جوشاندن برنج تا حدودی آرسنیک آن را
کاهش میدهد اما ویتامینهای خود را از دست میدهد .برنج
فاقد سبوس است و در نتیجه این ماده غذایی نشاستهای خالی
است و به مرور زمان سبب سکته قلبی میشود زیرا موجب
غلظت خون میشود .کینوا نسبت به برنج مزایای بیشتری
دارد ،این گیاه جذب آرسنیک ندارد و سبب رقیق شدن خون

از جمله خواص آن میتوان به:

درمان مشکل چشم ،درمان ریزش مو ،کاهش قند و چربی،
تنظیم کلسترول خون ،درمان رماتیسم و همچنین مو خوره
اشاره کرد .به طور کلی کینوا گیاهی با ارزش غذایی باالست که
جنبههای مختلف غذایی را تأمین میکند.
از مهمترین مباحث اشاره شده توسط دکتر خداپرست کشت
کینوا بود.
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بذر کینوا برای نخستین بار در سال  1387وارد ایران شد و کشت
آن نتیجه ی مطلوبی نداشت؛ تا در سال  2013سازمان فائو برخی
ارقام کینوا را به کشورهای ایران ،عراق ،مصر ،یمن ،لبنان ،الجزایر،
سودان ،موریتانی منتقل و در این کشورها کشت کرد .نتیجهی
این کشت برای ایران عملکرد چهار تنی در آب شیرین بود .کینوا
اکنون در سیستان و بلوچستان ،کرمان ،کرج ،خوزستان ،اصفهان،
یزد ،خراسان رضوی و شیراز به کشت میرسد)۷( ،)۶( ،)۵( ،)4(.

میشود ،نسبت به برنج خوش هضمتر و سیر کنندهتر است.
از دیدگاه اقتصادی نیز کینوا بسیار مناسبتر است زیرا میزان
برداشت برنج در سال کمتر از برداشت ساالنه کینوا است.
از آنجا که مردم ایران عادت به مصرف برنج دارند ،کینوا کمتر
مورد استفاده قرار میگیرد .اما به گفتهی ایشان اگر مصرف
کنندگان برنج هزینهی خرید برنج را برای کینوا به کار ببرند
میتوانند به مقدار بیشتر و با قیمت نصف برنج آن راتهیه کنند.
گندم نیز از مواردی است که مصرف باالیی دارد .گندم دارای
گلوتن است که برخی از افراد قابلیت هضم آن را ندارند در نتیجه
نمیتوانند از نان در برنامه غذایی خود استفاده کنند؛ اما کینوا
فاقد گلوتن است در نتیجه میتوان به جای نان از آن استفاده کرد.
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کشت این گیاه در منطق خشک و یخبندان یا با گرمای باال
امکانپذیر است .از معدود گیاهانی است که سازگاری رشد با
آب شور را دارد .به طوری که با آب دریا نیز رشد میکند .کینوا با
داشتن ویژگیهای فوق گیاهی مناسب برای بیابان زدایی است.
ایشان در ادامه فرمودند :هزینهی کاشت کینوا پایین و کام ً
ال
به صرفه میباشد و فروش آن نیز سود خوبی را به همراه دارد.
این گیاه دارای دوره رشد  100روزه است؛ در نتیجه در مکان
مناسب  3بار در سال و در مکانهای دیگر  2بار در سال برداشت
میشود .بذر کینوا را میتوان با بذرکار کلزا کشت کرد .طی  2الی
 3سال اخیر  23درصد مردم آمریکا از کینوا استفاده میکنند.
آمریکای جنوبی بزرگترین و بهترین صادر کننده کینوا در
جهان است .این گیاه در صورت وجود بارش میتواند کشت دیم
داشته باشد در غیر این صورت این امکان وجود ندارد .همچنین
رشد آن تا  2متر سبب از بین رفتن گیاهان هرز میشود .به
طور کلی اساس کشت کینوا تجربه و مهارت است و با افزایش
مهارت میزان موفقیت نیز زیاد میشود؛ زیرا به تکنولوژی خاص
و نیروی انسانی فراوان نیاز ندارد .پس از این توضیحات مسئله
مهم شرایط موجود در ایران در رابطه با کینوا بود که مورد بحث
قرار گرفت .ایشان با این جمله شروع کردند « :کاشت کینوا در
ایران عالی و بسیار با صرفه است » ایران دارای آب و خاک شور
فراوان است از طرفی اقلیمی خشک و گرم دارد؛ پس محیط
مناسبی برای کشت کینوا است .شمال ایران قابلیت کشت کینوا
را ندارد ،ایران به مدت دو سال است که کاشت کینوا را آغاز
کرده است و امروزه در کاشمر و انابر بسیار پیشرفت کرده است.
کینوا در کاشمر به دلیل نیمه گرمسیری بودن  2بار در سال
برداشت میشود؛ همچنین بیشترین برداشت کینوا در خراسان
در انابر انجام میشود در نیشابور نیز تا  4تن و در مرودشت تا
 5تن قابل برداشت بوده است .بهترین مکان برای کشت این
گیاه ،جنوب ایران و به خصوص خوزستان است؛ زیرا دمای باال
و چاههای شور فراوان دارد .برداشت در خوزستان  3بار در سال
امکان پذیر است .درشهرهای شیراز و بندر عباس نیز امکان
کشت کینوا وجود دارد .بذر کینوا موجود در ایران بذری با
راندمان باالست و دسترسی به آن آسان است.
به طور کلی کینوا با قیمت هر کیلو  50هزار تومان وارد بازار میشود
و با قیمت هر کیلو  80هزارتومان به فروش میرسد .همچنین
در بازارهای داخلی با قیمت هر کیلو  10تا  20تومان همراه با

آشغال خریده میشود و با قیمت  30تومان به فروش میرسد.
درآمد کلی آن بدین صورت است که در هر هکتار  10هزار
تومان سود دارد و با توجه به تعداد برداشتها در سال،
درآمدی تقریبا معادل با  100میلیون تومان به همراه دارد.
دستگاه ساپونین به منظور ساپونینزدایی کردن دانهها از
دیگر فعالیتهایی در زمینه کشت کینوا بوده است که دکتر
خداپرست انجام دادهاند.
ایشان همچنین فرمودند که :هیچ ارگانی از کاشت کینوا در
ایران حمایت قابل توجهی نکرده .البته جهاد در سالهای پیش
وعدهی حمایت را داده بود و کاشت آن را در یزد آغاز کرده
بودند؛ اما پس از یک سال کشت ،حمایت جهاد متوقف شد.
حمایت از کینوا به گفته دکتر خداپرست ،نیاز به مطرح کردن
آن در مجلس ،معرفی و ثبت آن است.

با توجه به شرایط کشت کینوا ،موقعیت کارآفرینی آن بسیار
باالست؛ از جمله زمینههای کارآفرینی میتوان به ساخت
کارخانه پرک کینوا ،کارخانه شکالت کینوا و ...اشاره کرد.
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کینوا همچنین جایگزین مناسبی برای آرد گندم موجود در
سرالک برای کودکان است.
با سپاس فراوان از دکتر خداپرست (استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی)
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شاخصهای زیست محیطی
مریم رحمانی
کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری ورودی9۵

شاخصهای زیستمحیطی و اقتصادی ،برای اندازهگیری
خدمات کنترل فرسایش ارائه شده توسط اکوسیستمها
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بتی و گوردون مور؛ مرکز علوم حفاظت بینالمللی ،آرلینگتون،
ویرجینیا ،ایاالت متحده

کلید واژهها:

فرسایش خاک ،رسوبگذاری ،خدمات محیطزیستی ،ارزیابی اقتصادی

چکیده:

فرآیند فیزیکی فرسایش خاک منجر به طیف وسیعی از اثرات
(در محل و خارج از محل ،هر دو) مانند تخریب زمین ،تخریب
مواد مغذی و رسوبگذاری آن ،میشود که به نوبه خود بر
بخشهای مختلف اقتصادی متکی است .در ظرفیت تولید
منابع زمین و منابع آبزی اکوسیستمهای طبیعی از طریق
فیزیکی و ژئوشیمیایی این فرآیند ،فرسایش بسیار ناچیز است؛
با این حال ،روشها برای تعیین این ارتباطها کمیاب هستند.
هدف از این مقاله نشان دادن یک چارچوب تحلیلی برای
اندازهگیریهای فیزیکی و ارزیابی اقتصادی از خدمات کنترل
فرسایش ارائه شده توسط اکوسیستمهای جنگلی است.

این مقاله به دو بخش تقسیم میشود:

در قسمت اول اندازهگیریهای فیزیکی خدمات کنترل فرسایش
در محل و خارج از محل ،و دربخش دوم ،روشهای مختلف ارزیابی
اقتصادی برای گروههای ذینفع مختلف ،مورد بحث قرار گرفته است.
زیست بوم خدمات به ترتیب به سه گروه ذینفع تقسیم میشوند:
( )1مزایای خصوصی برای کشاورزان )2( ،مزایایی برای کسب و
کار و ( )3مزایای اجتماعی.
این مقاله با مفاهیم،چالشها و جهتهای آینده نتیجهگیری میشود.
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 )1مقدمه

1

فرسایش خاک به عنوان عاملی که بر بهرهوری خاک تأثیر
مستقیم دارد ،شناخته شده است (الل .)1998 ،بررسی اثر
فرسایش شبیهسازی شده نشان داد که عملکرد دانه در اثر
فرسایش تا  38.5درصد کاهش مییابد (الرنی و Janzen،
 )2012نتایج مشابهی در سایر مطالعات تجربی از سراسر جهان
گزارش شده است (Kagabo et al.، 2013؛ .)Gao et al.، 2015
همچنین تعداد زیادی از مطالعات در مورد مکانیسمهایی که
از این فرسایش استفاده میکنند نیزگزارش شده است .به
واسطه استفاده كردن طوالنی مدت دادهها گائو  etآل ()2011
نشان داد که خواص خاک و تعادل مواد مغذی به طور قابل
توجهی بازتاب حضور پوشش گیاهی است .به طور مشابه،
مطالعات تجربی بر روی سیستمهای جنگلی کشاورزی نشان
داد که حفظ پوشش درخت در مناطق کشاورزی منجر به
کاهش خطر فرسایش و بهبود عملکرد خاک (Atangana
و همکاران2014 ،؛  Thevathasanو  )Gordon، 2004است.
این تغییر در بهره وری خاک به طور مستقیم به نفع سود
اقتصادی مختلف تولید سیستمها است (آالم  etآل .)2014
 1نویسنده متناظر.

آدرس ایمیلmalam@conservation.org :
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.07.052

دریافتی  24جوالی 2017؛ دریافت شده در فرم تجدید نظر  18جوالی 2018؛ پذیرفته شده  25جوالی 2018
⁎ نویسنده متناظر.
آدرس ایمیلmalam@conservation.org :
شاخص های زیست محیطی 701-695 )2018( 95
 .1470-160X / © 2018 Elsevier Ltdکلیه حقوق محفوظ است.

 .2یک فرآیند فیزیکی که منجر به یک اکوسیستم میشود:

سرویس فرسایش خاک یک فرآیند فیزیکی است؛ فرآیندی
که طی میلیونها سال در حال وقوع است .که در آن ذرات
خاک توسط نیروی طبیعت مانند آب و باد منتقل میشوند.
با این حال ،شواهد نشان میدهد که فرسایش ناشی
ازفعالیتهای بشری یک پدیده نسبتاً اخیر است (�Dotter
weich، 2013؛  .)Enters et al.، 2008در حالی که هزاران
سال طول می کشد تا خاک رو به باال باشد(.تولید خاک)
فرسایش میتواند تمام مواد ارگانیک و مواد مغذی خاک را در
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با وجود شناخت گسترده دربارهی اینکه بهبود مدیریت تخریب
خاک را کاهش میدهد ،بین فرسایش ،پوشش گیاهی و اثرات
اقتصادی ،رابطه کمی شناخته شدهای نیست .تالشهای گذشته
به طور معمول به بررسی پیامدهای فرسایش خاک از دیدگاه
بهرهوری کشاورزی پرداخته است ،اما اطالعات کمی در مورد
چگونگی اندازهگیری کنترل فرسایش به عنوان یک سرویس
اکوسیستم ارائه شده توسط اکوسیستمها مانند جنگل وجود
دارد (ژنگ ،2006 ،ژو و همکاران )2008 ،با این وجود با غنی بودن
رویکردهای اقتصادی ،محدودیت هایی نیز درآن وجود دارد.
از ادبیات بر بدنه اقتصاد ارزیابی؛ توسط مناظر ،از زیست بوم
چندگانه خدماتی ارائه شده است (،)Bateman et al.، 2011
کار کمی برای ارزیابی ارزشهای اقتصادی اکوسیستمهایی
که به فرسایش و تخریب زمین منجر میشوند ،انجام شد.
هدف از این مقاله این است که یک چارچوب تحلیلی و
شاخصهایی برای شکستن این شکاف تحقیق فراهم کند.
اکوسیستم اغلب به جدول در سیستم استفاده از زمین طرفدار
تبدیل شده ،بدون حسابداری برای نقشی که آن اکوسیستم در
روشهای متعدد برای اجتماع نفع دارد .این مقاله پیوندهای
کلیدی بین اکوسیستمها ،فرسایش و اقتصاد را در بر میگیرد.
ابتدا ،به عنوان مثال ،مقاله فرسایش فیزیکی و نحوه ارزیابی
آن یک اکوسیستم را توصیف میکند و منجر به تهیه کنترل
فرسایش برای یک سرویس اکوسیستم میشود .در بخش
تحلیل اقتصادی روشهای بالقوهای برای اندازهگیری ارزش
اقتصادی خدمات کنترل فرسایش از دیدگاه منفعت سه
گروه کشاورزان ،کسب و کار و جامعه ،مورد بحث قرار گرفت.
مقاله با محدودیتها و چالشهای آینده به پایان میرسد.

هم بشکند .صرفاً طی چند سال ،به طور چشمگیری کاهش
بهرهوری خاک را خواهیم داشت .همچنین پس از فرسایش،
رسوب ذرات خاک در تاالبهای پایین دست را داریم؛ فرآیندی
به نام رسوبگذاری که احتمال آن (فرسایش) را افزایش میدهد.
رخداد سیل با باال بردن بستر آب انجام میپذیرد .همچنین
ذخیرهسازی آب ،ظرفیت و فعالیتهای اقتصادی مرتبط با آن،
مانند برق آبی ،ناوبری و حمل و نقل کاال را کاهش میده.
مداخالت انفعالی میتواند هر دو را سرعت بخشیده و یا کم کند.
این روند طبیعی است؛ از یک طرف ،اختالالت خاک از طریق ورود
به سیستم عملیات و شیوههای کشاورزی فشرده شناخته شده،
(اثر  Ehigatorو Anita، 2011؛  )،Mansikkaniemi، 2013و از
سوی دیگر ،شیوههای حفاظت از قبیل کاشت درخت ،در تخریب
خاک و روشهای بهبود کشاورزی در تعدیل فرسایش مؤثر هستند.
( )Rocha et al ، 2012مطالعات ،همبستگی نیرومندی بین
مدیریت اکوسیستم و فرسایش نشان داده است .درختان
و دیگر پوششهای گیاهی موجب کاهش انرژی باد و از این
رو فرسایش بادی میشود )Leenders et al، 2014( .به همین
ترتیب ،عبور بهتر از بارندگی و تخلیه بهتر وکاهش فرسایش
آب را داریم ( )Fattet et al., 2011با این حال مقدار و ظرفیت
اکوسیستمها برای کاهش فرسایش به طورعمده به بسیاری
از عوامل مانند میزان بارش ،سرعت باد ،خواص خاک ،شیب،
ویژگیهای پوشش گیاهی و مدیریت کشاورزی شیوهها،
مدلهای فرسایش خاک و خسارات جهانی بستگی دارد.
معادله ( ،)USLEدر واقع بر اساس بسیاری از این عوامل کار میکند.
هر دو اقدامات کنترل فرسایش ،در محل (به عنوان مثال
در اکوسیستم) و خارج از محل (به عنوان مثال در زمینهای
کشاورزی) ،با کاهش فرسایش و رسوب ،باعث ایجاد مزایای
اساسی برای انسانها ،به عنوان "خدمات اکوسیستم" شناخته
شدهاند .اقدامات کنترل فرسایش میتواند به طور قابل توجهی
فرسایش ،روانابها و اشباع مواد مغذی را کاهش ددهد (�Ro
 chaو غیره ،)۲۰۱۲ ،و هزینههای آن اقدامات و منافع حاصل
ازچنین شیوههای حفاظتی در گذشته مورد بحث بوده است.
آثارپاترسن و همکاران ( )1993سود مثبتی را نشان داد.او نسبت
کنترل رسوب در مناطق شهری در کارولینای شمالی(پیمنتل et
 )al 1995را برآورد کرد که هر دالر صرف کنترل فرسایش
وحفاظت از خاک میتواند به فاکتور پنج برسد .اندازهگیری هر دو
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خدمات کنترل فرسایش در محل و خارج از محل ضروری است.
با توجه به اینکه اغلب آنها نتایج فیزیکی مشابه هستند ،از
این رو(فرآیندها) به هم وابستهاند .جدول  1یک توضیح مختصر
ارائه میدهد.
(درباره خدمات اکوسیستم مربوط به فرسایش و رسوب ارائه
شده ،توسط اکوسیستمها)
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 .3اندازه گیریهای فیزیکی:
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این بخش چارچوبی تحلیلی برای اندازه گیریهای فیزیکی را
توصیف میکند .از خدمات کنترل فرسایش هر دو ،در محل -
در جنگل و خارج از محل  -است که مانع فرسایش میباشد.
در مرز اکوسیستم مانند چشمانداز کشاورزی صورت میگیرد.
 3.1کنترل فرسایش در محل:

در میان مدلها و تکنیکها USLE ،به طور گسترده شناخته
شده است؛ که فرسایش خاک ساالنه را بر اساس شش پارامتر
پیش بینی میکند :rainfallrunoff
 ،Rعامل فرسایشی؛  ،Kعامل فرسایش خاک؛  ،Lضریب طول شیب؛
 ،Sفرسایش شیب؛  ،Cعامل مدیریت پوشش زمین؛ و  Pعامل
تمرین پشتیبانی
)(1
E = R. K. L. S. C. P
جدول )1

خدمات کنترل و کنترل فرسایش ناحیههای مختلف ،توسط
اکوسیستمها ارائه شده است .فرآیند خدمات اکوسیستم
برای کنترل فرسایش که ناشی از فرسایش در خاک است
باعث جلوگیری از تخریب خاک میشود)Fu et al.، 2011( .
کنترل فرسایش بیرونی شامل خاموش کردن خاک (به
عنوان مثال زمینهای کشاورزی) ()De Baets et al.، 2011
ته نشینی باقیمانده رسوب در محل ،منجر به احتباس مواد مغذی
میشود که از آلودگی آب جلوگیری میکند)Valiela et al.، 2013(.
کنترل رسوبات غیرفعال از تهنشینی در آبراههها ،رودخانهها و
کانالهای آبیاری جلوگیری میکند (یین و همکاران)2014 ،
اگرچه برای اندازه گیری میزان خسارت  ،به طور عمده در خاک
توسعه داده شد.
کشاورزی تحت شیوههای مختلف کشت و مدیریت است و به

همان اندازه در زمینههای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار
میگیرد؛گاهی اوقات ترکیب یا تجزیه و تحلیل مبتنی بر  GISبرای
اهداف مدلسازی فضایی نیز صورت میگیرد( .کیم و جولین)2006 ،
اگر این معادله در منظر جنگل کاربرد داشته باشد میتواند
فرسایش خاک را پیش بینی کند .فرسایش تحت پوشش
زمین های فعلی و شرایط مدیریت زمین در یک فرآیند سه
مرحلهای انجام میشود .اگر  Eبر  mارزش فیزیکی حاشیهای
باشد .خدمات کنترل فرسایش جنگل :اول ،فرسایش در محل
اندازهگیری در یک بدون ( )woسناریو (معادله )2؛ سپس آن را
در یک جنگل اندازهگیری کنید سناریو (معادله )3؛ و در نهایت،
تفاوت را با منطقه تقسیم کنید جنگل ( ))A (fمعادله ()4
)(2
)(3
)(4
به عنوان مثال ،اگر فرسایش بدون جنگل  50تن در سال
باشد(معادله  )2و  25تن در سال (معادله  )3به ترتیب در
 1.5هکتار زمینهای جنگلی ،سپس خدمات کنترل فرسایش
حاشیه  16.6تن در هکتار  /سال (معادله  .)4در این معادالت،
عامل  Cبیشترین محاسبات است .پارامتر پیچیده است و
همچنین مهمترین آن است .اگر همه عوامل دیگر (شیب،
شرایط آب و هوایی ،و غیره) بدون تغییر باقی میماند ،متغیر
است که تغییر می کند  Cو در برخی محدوده  K.بنابراین مهم
است که این پارامترها اندازهگیری شوند .دقیقاً در سناریوهای
مدیریت فعلی و جایگزین .توجه داشته باشید که بدون جنگل
اینجا اشاره به یک سناریو غیرمستقیم دارد که زمین در نظر
گرفته نشده است ،بدون هیچ گونه پوشش گیاهی .با این
وجود ،فرسایش خاک نیز میتواند به مدیریت جنگلهای
فعلی بستگی دارد .شیوهها با مقایسه مقادیر فرسایش در دو
مدیریت جایگزین زمین سناریوها ،امکان سنجی نقش جنگلها
در حفظ خاک است .در این مورد ،اختالف فرسایش بین دو
اندازهگیری میشود .رژیمهای جایگزین زمین را از طریق یک
وضعیت جنگل دست نخورده در مقابل یک رژیم مدیریت

جنگل جایگزین ،مانند ورود به سیستم فشرده ،تمرینهای
شدید کشاورزی و یا اختالالت جنگل مانند آتشسوزی،
شبکههای جادهای و توسعه زیرساخت اندازه میگیرند .از
روش مشابهی (الیوت و همکاران ( )1999که از شبیه سازی
فرسایش خاک استفاده میکنند) استفاده میشود .مدل WEPP
برای پیشبینی فرسایش خاک تحت مدیریت جنگلهای
مختلف و رژیمهای اختالل در جدول  2خالصه شده است.
 3.2کنترل فرسایش بیرونی:

جدول )1

خدمات کنترل و کنترل فرسایش ناحیه مختلف توسط
اکوسیستمها ارائه شده است :فرآیندها خدمات اکوسیستم شرح
کنترل فرسایش ناشی از فرسایش در خاک باعث جلوگیری از
تخریب خاک میشود ()Fu, et al., 2011
کنترل فرسایش بیرونی خاموش کردن خاک (به عنوان مثال
زمینهای کشاورزی) ()De Baets et al.، 2011
رسوبگذاری باقیمانده رسوب در محل ،منجر به احتباس مواد مغذی
میشود که از آلودگی آب جلوگیری میکند ()Valiela et al.، 2013

جدول )2

پیش بینی میانگین تلفات خاک ساالنه ( )Mg / ha / yاز
شبیهسازی  WEPPبرای پنج شرایط جنگل شبیهسازی شده
(منبع)Elliot, et al, 1999 :

درمان خسارت
 0( 0 / 0.0رای)
حذف کامل زیست توده 28.8
شدید آتش وحشی 74.2
()Mg / ha / y

شکل  :1یک تصویر از خدمات کنترل فرسایش ارائه شده توسط
اکوسیستم  Aبه زمینهای کشاورزی  B، Dو تاالبها  .Cدایره
نقطی نشان دهنده یک فرضیه است .بافر که در آن خدمات
فرسایش توسط اکوسیستم ارائه میشود.
زمین کشاورزی در بافر .به دنبال معادالت پیشنهاد شده دربخش
قبلی ،اجازه دهید ( )E off، mاثر حاشیهای )E off، wo(،باشد.
فرسایش خاک بیرونی خاکی و ( Eخاموش )W ،فرسایش بیرونی است.
با جنگل با استفاده از یک رویکرد سه مرحلهای مشابه ،معادله
( )4طول میکشد.
()5( ) 4
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برای اندازهگیری کنترل فرسایش بیرونی یکی از شرایط و یک
مورد وجود دارد .فرض خدمات اکوسیستم ،بر اساس تعریف،
مزایای تولید شده توسط اکوسیستمها به ذینفعان است .بنابراین،
اگر هیچ ذینفع (مث ً
ال زمینهای کشاورزی حفاظت نمیشود)،
هیچ خدمات تولیدی وجود ندارد .بنابراین ،وجود ذینفعان
پیششرط اکوسیستم است .ارزیابی خدمات از سوی دیگر فرض
این است که فرسایش خدمات کنترل با فاصله از بین میرود.
فرض این است )i( :یک فاصله فاصله وجود دارد که در آن
فرسایش خدمت میتواند تحقق یابد ،و ( )iiنرخ خدمات مقداری
با فاصله از اکوسیستم کاهش مییابد .عملکرد تخريب باید به
لحاظ تجربی تعیین شود با در نظر گرفتن توپوگرافی ،ویژگیهای
خاک ،شرایط آب و هوایی و پوشش خاک در میان عوامل
دیگر ( Kosmasو همکاران2000 ،؛  Ochoaو همکاران.)2016 ،
بیایید یک بافر در اطراف جنگل (دایره نقاطی که در شکل آمده
است) را تعریف کنیم.
 ،1تصدیق میکند که در حقیقت بافر به دالیل بی نظمیهای
شکل تکههای جنگل و اندازهگیری دایرهای نخواهد بود.

کنترل رسوب غیر رسمی از رسوب در آبراهها ،رودخانهها و
کانالهای آبیاری جلوگیری میکند (یین و همکاران)2014 ،

با ترکیب معادله ( )4و ( )5ما حاشیه ترکیبی را میگیریم.
خدمات کنترل فرسایش ( )E mارائه شده توسط اکوسیستم.
از آنجا که  Cعامل برای کشاورزی و جنگلهای مختلف متفاوت
است Cw ،با استفاده از مدل دو بار تعیین میشود .با اضافه کردن
آنها میتوانید دریافت کنید فرسایش کل برای عامل انتخاب
شده  .Cwاز سوی دیگر ،از آنجا که  Cwoاست یک سناریوی
مدیریت زمین جایگزین (کشاورزی در این مورد) مدل باید
یک بار اجرا شود .به این ترتیب 3 ،مدل مختلف اجرا میشود.
حل معادله (.)6

یک روش دوم کنترل فرسایش را با تنظیم  Cو  Pکنترل میکند.
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مقادیر در معادله  ،USLEجایی که پارامترها مقدار کمتر را
دریافت میکنند .اقدامات حفاظت از خاک در جای خود قرار
دارند (برای مثال پوشش محصول ،باقیمانده مدیریت ،کانتور /
نوار کاشت ،تراس و غیره) .بیایید فرض کنیم به جای اقدامات
حفاظت از خاک در مزرعه ،کشاورزان به خارج از محل اعزام
میشوند مدیریت (به عنوان مثال ،کاشت درختان به عنوان
بادبزن) برای رسیدن به همان هدف ( Atanganaو همکاران،
 .)2014بنابراین ،با تنظیم مقادیر  Cو  Pبرای نشان دادن
معادله ویژگی پوشش زمین ( )7نزدیک است .تقریبی(E
 ،)off، mفرض کنید که هیچ حفاظتی در خاک وجود ندارد
بدون سناریو جنگل جدول  3یک نمونه فرضیه ازمحاسبه.
()7

و در نهایت ،یک رویکرد سوم و ساده تر بر اساس آن است
ادبیات منتشر شده در شرایط زیست محیطی و فیزیکی مشابه.
الف)مطالعه انجام شده در لس پالتو از چین نشان میدهد که
پوشش گیاهی ترمیم باعث کاهش  34درصدی فرسایش خاک
میشود .اگر چه کنترل فرسایش است.
جدول )3

یک نمونه فرضیه پیشگیری از فرسایش با استفاده از اکوسیستمها.
عوامل سنسورهای فرسایش فرسایش بدون جنگل*
فرسایش با جنگل
* منبع دادهwww.iwr.msu.edu/rusle :؛ † ارزشهای فرضیه
خدمات ارائه شده توسط اکوسیستمها بستگی به شرایط آب و
هوایی محلی ،ساحلی وعوامل مدیریتی ،بطور محافظه کارانه
دارد .فرض کنیم که  20٪فرسایش طبیعی است (سناریو بدون
جنگل) میتواند توسط جنگل (سناریو با جنگل) کاهش یابد.
معادله ارزش حاشیهای در این مورد خواهد بود.
()8

جایی که ( )A (agمنطقه کشاورزی درون بافر است .به عنوان
یک تصویر بیایید بگوئیم فرسایش طبیعی در منطقه  10تن در
هکتار در سال است .اگرکل مساحت کشاورزی در بافر  3هکتار
و منطقه جنگل 2هکتاراست ،پس از آن مزیت نهایی جنگل
(( ،2 / )3 * )0.20 * 10یا  3تن /هکتار  /سال) است.
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 .4تجزیه و تحلیل اقتصادی:

این بخش بر ارزش اقتصادی خدمات فرسایش کنترل تمرکز
دارد .ارائه شده توسط اکوسیستمها ،که در واحدهای فیزیکی
در بخشهای قبلی شرح داده شده است .هر دو فرسایش
خاک و فرسایش خاكی ،عواقب اقتصادی دارند و بخشهای
اقتصادی مختلف را تحت تأثیر قرار میدهند .ما میتوانیم
هزینه را طبقهبندی کنیم فرسایش با توجه به سه گروه
ذینفع :هزینههای خصوصی به کشاورزان (( Cخصوصی))،
هزینههای کسب و کار (( Cکسب و کار)) و هزینههای
اجتماعی (( Cاجتماعی)) .حفاظت از اکوسیستمها با اجتناب
از هر بخش به نفع هر بخش است فرسایش؛ بنابراین هزینه
کل اجتناب شده ( )ΣCnرا میتوان به صورت زیر بیان کرد:
)ΣCn = C (private) + C (business) + C (social

)(۹

جدول  4لیستی از هزینههای احتمالی آسیب را در هر رده ارائه
می دهد ،و بخشهایی که دنبال میکنند ،بحث میکنند که
چگونه میتوان هر کدام از شرایط اقتصادی را اندازهگیری کرد.
 4.1هزینه خصوصی:

در کل 75 ،میلیارد تن از خاکهای حاصلخیز از زمینهای
کشاورزی از دست رفته ،که تولیدات کشاورزی را معادل 400
میلیارد دالر کاهش میدهد .)Pimentel et al.، 1995( .بنابراین
عواقب فرسایش قابل اندازهگیری در شرایط اقتصادی است
و اغلب بسیار بزرگ است .با این حال ،بستگی به بخشهای
متأثر شده ،مقیاس تحلیل ،روش شناسی دارد .کاربرد دادهها
و دسترسی به دادهها برای تغذیه مدلها در شرایطی که
سیستمهای کشاورزی به طور کلی به یکی از آنها پاسخ میدهند.
جدول :4

لیستی از هزینههای داخلی و خارجی فرسایش خاک
•هزینههای شخصی هزینههای اجتماعی هزینههای اجتماعی
•عملکرد کشاورزی
•از دست دادن مواد مغذی
•Erosion Flood
•خسارت

•رسوب سد آب
•رفتار
•هزینههای رسوب گذاری در
•کانالهای آبیاری
•زیستگاه زیستگاه
•آلودگی از دست دادن آب (با توجه به مواد مغذی حل شده) هوا
•خطوط هوایی آلودگی

()Knowler and Bradshaw، 2007؛

 -2حفظ عملکرد محصول با افزایش مواد شیمیایی مانند کود
()Tilman et al.، 2002؛

 -3از دست دادن خروجی محصول با عدم سازگاری با خاک،
درک میشود .فرسایش ( Pimentelو .)Burgess، 2013
به عنوان یک پاسخ انطباق هر یک از سه گزینه هزینه خواهد
شد و این هزینه را میتوان به عنوان "هزینه فرسایش خاک"
نسبت داد .اگر حفاظت از اکوسیستمها فرسایش خاک را کاهش
میدهد ،سپس هزینه هر یک از سه جایگزین را کاهش میدهد
به نفع حفظ این اکوسیستم برابر است .جزئیات بیشتر در مورد
زیر بحث شده است:
 4.1.1هزینه های حفاظت خاک:

مطالعات تجربی در آمریکای مرکزی و کارائیب صورت گرفته
است .فرسایش در اراضی کشاورزی در محدوده 100-200
متر بر تن ،با افزایش  1254تن در هکتار ( Lutzو همکاران،
 .)1994در پاسخ کشاورزان با چنین تخریب گستردهای از زمین،
حفاظت میکنند! اقدامات برای بازگرداندن بهرهوری ،تمریناتی
مانند نگهداری بقایای محصول ،کشت مخلوط درختان ،چرخش
محصول و کاهش هزینه (مانند هزینه فرصت کار ،هزینه مواد
شیمیایی) در مزرعه که هزینههای جلوگیری از فرسایش خاک
است .در اوایل دهه  ،1980واکر ( )1982یک عملکرد آسیب را
به وجود آورد که عوارض اقتصادی فرسایش خاک را اندازهگیری
میکند و باعث کاهش عملکرد محصول میشود (فقدان شیوههای

)(۱۰

δt = υe−υc
در اینجا  υeنشاندهنده  NPVدر دوره فعلی و  υcنشاندهنده NPV

با فرسایش برای دوره فعلی و اتخاذ یک عمل حفاظت از محیط
زیست است .بعدها هر دو اصطالح بیشتر توضیح داده شده است:
جایی که  ،Pقیمت محصول؛  ،Yعملکرد محصول؛  ،Cهزینه متغیر؛
 ،Dتجمعی از دست دادن خاک؛  ،Tتعداد سالها در افق زمانی و
 ،rنرخ تنزیل .هر دو  Yو  Cتابع  tو عمق خاک در قبل دوره t-1
قسمتهای اول سمت راست در هر دو معادله نشان دهنده درآمد
خالص در دوره جاری با فرسایش و حفاظت است ،درحالیکه،
شرایط دوم نشاندهنده  NPVباحفاظت در دوره آینده میباشد .با
ترکیب ( )11و ( )12ارزش فعلی جریان درآمد میتواند بیان شود:
()12( )11

در معادله ( )13بخش اول ،درآمد خالص حاصل از آن را به
دست میدهد .به تفاوت عملکرد بین عمل فرسایشی و حفاظت
مقدار مثبت نشان میدهد که عملکرد با عمل فرسایشی باالتر
از عمل حفاظت است در غیر این صورت آن منفی است .دوره
دوم در مجموع به واکر تعلق دارد ( )1982به عنوان هزینه کاربر
نهایی .اولین مؤلفه در این عبارت نشاندهنده آینده از دست
رفته بازده و مؤلفه دوم نشاندهنده هزینه اضافی در آینده در
خاک مداوم کمتر تولیدی است .به طور کلی ،اگرتابع خسارت
 ،δt > 0مزرعه حاصل از اقدامات فرسایشی است و هیچ مشوق
اقتصادی برای اتخاذ شیوههای حفاظت ندارد .در مقابل ،اگر
 δt <0کشاورز با اتخاذ حفاظت در زمان  tبهتر خواهد شد.
 4.1.2هزینه از دست دادن مواد مغذی:
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اگر فرسایش در زمینهای زراعی را مشاهده میکنید ،به
روشهای زیر عمل کنید:
 -1حفظ باروری خاک از طریق اقدامات حفاظت مانند جنگل
زراعی ( )Udawatta et al.، 2002و کشاورزی حفاظت شده

حفاظت خاک) .نویسنده مقدار ارزش را تعریف کرد .آسیب ()δt
در هر دوره زمانی ( ،)tاز نظر تفاوت بین ارزش خالص فعلی
( )NPVدرآمد حاصل از فرسایش ( )őeوحفاظت ( )υcسناریوها.

مغذی"

هزینه فرسایش با توجه به "هزینه از دست دادن مواد
میتواند اندازهگیری شود .در چند راه مختلف زیر سه روش را
شرح میدهد:
( )1در عملکرد آسیب واکر ( )Υc ,δt = υe - υcدرآمد تحت
اقدامات حفاظت شده به دست آورده شده است .با این حال،
حفاظت تنها گزینه موجود برای کشاورزان نیست .آنها ممکن
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است تولید را تشدید کنند با استفاده از مواد شیمیایی بیشتر برای
حفظ سطح مشخصی از بهرهوری .بگذارید  Υcدر معادله واکر با
 Υinputsجایگزین شود ،نشاندهنده درآمد حاصل از یک تمرین
کشاورزی فشرده است .اگر ما معادله را با تعویض «حفاظت» با
«ورودیها» انجام دهیم ،معادالت واکر میتواند اینگونه بیان شود:
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()14

( )2رویکرد به طور بالقوه دوم روش هزینههای از دست دادن
مواد مغذی است.
فرض بر این است که فرسایش همراه با از دست دادن مواد
مغذی موجود در گیاه است ( )N، P، Kکه نیاز به جایگزینی
برای حفظ بهرهوری دارد.
()15

جایی که هزینه از دست دادن مواد مغذی کاهو؛ نیکل ،مقدار
مواد مغذی در هر واحد کاهش یافته است.
مساحت زمینهای کشاورزی ( = iنیتروژن ( ،)Nفسفر ( )Pو
پتاسیم())K؛  ،Ciهزینه کودهای معادل مواد مغذی و  ،Aمنطقه.
حل این معادله نیازمند اندازهگیریهایی مانند میزان فرسایش،
نسبت مواد مغذی در خاک و مقدار کود مورد نیاز برای جبران
مواد مغذی از دست رفته .مدلهای موجود موجودی مواد
مغذی موجود (به عنوان مثال )Nutmon، Nureq، Nutricalc
برای ایجاد این فیزیکی توسعه داده شد.

* K = 0.257 & ;P = 0.043 * X1.052 ;N = 2.83 * X0.872

 880کيلوگرم نيتروژن ،پتاسيم و فسفر به دلیل فرسایش از
دست رفته است (کیلوگرم/هکتار) .اطالعات مورد نیاز برای
ارزیابی اقتصادی عبارتند از :قیمت بازارمعادل()N، P، Kکود.
از آنجا که هزینهها و مزایا بیش از یک درصد خواهد بود یک
رویکرد ارزش خالص ( )PVبا نرخ تنزیل ( )rمناسب است .در
این روش مورد نیاز است:
()17
 4.1.3ارزش تولید ناخالص:

افت بهرهوری از نظر تفاوت بین این دو برای هر کشاورزی خاص
و بدون سناریوهای فرسایشی به کار میرود .ارزش اقتصادی این
محصول پس از آن اندازهگیری میشود .با ضرب تولید ضایعات
در قیمت کاالها دو منحنی شکل  2تغییرات  NPVرا با و بدون
اکوسیستم نشان میدهد .درهر دو منحنی شیب پایین است که
نشان میدهد بهرهوری خاک به دلیل علل غیر فرسایش ادامه
خواهد یافت.

اندازهگیریها:

( )3مقدار مواد مغذی از دست رفته برای هر واحد خاک فرسوده
شده بود .اندازهگیری شده توسط ( )Stocking 1986به عنوان
عملکرد خسارت خاک به علت فرسایش و توسط رگرسیون دو
متغیره زیر داده میشود:
Y = β * Xα

)(16

پایان دادن بر انواع مواد مغذی .از آنجا که این مدل برای
خاکهای زیمبابوه است ،اصالح پارامترها در صورت نیاز در
جاهای دیگر مورد نیاز است .بهعنوان مثال ،اسقف و آلن
( )1989آن را برای مالزی تنظیم کرد.
به شرح زیر:
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شکل  :2برآورد هزینههای فرسایش در مزرعه بر اساس
تفاوتهای  NPVمانند کمبود مواد مغذی.
با دو فرضیه ضمنی( :الف) تغییر در بهرهوری با توجه به

پیشرفتهای تکنولوژیکی و (ب) محصول قیمتها در طول
زمان باقی میماند ،منطقه  Mبین منحنی در  t1و  t2اندازه
مزایای کنترل فرسایش خالص توسط ارائه شده است.
اکوسیستم ها:

دوم ،رویکرد تجربی با استفاده از ( )Lal 1981رابطه مستقیم
بین فرسایش خاک و بهرهوری کشاورزی پیشنهاد شده است .بر
اساس اندازهگیریهای فرسایش خاک طبیعی و عملکرد ذرت و
 Cowpea, Lalمدل رگرسیون زیر را توسعه داد.
فرم نمایشی:

)Y (t + 1) = Y (t)e − βΔx (t

)(۱۹

جایی که  ،Yکاهش عملکرد؛  ،Aعملکرد در خاکهای غیر فرسوده
(به عنوان مثال خاک تازه پاک شده)  ،βثابت بسته به محصول؛
 ،Xخاک تجمعی فرسایش یافته ،در مطالعه بعدی ()Lal 1983
مقادیر ضرایب  Aرا فراهم میکند و  βبرای تخمینی  Yبه عنوان
یک تابع درصد پوشش گیاهی برای سیستمهای مختلف کاشت
به کار میرود .علیرغم چندین اخطار (نگاه کنید به ايتون)1996 ،
یکی از مزیتهای این مدل ،وابستگی به دادههای پایین آن است:
تنها نیاز به دادههای مربوط به فرسایش و عملکرد محصول در
یک دوره برای پیش بینی عملکرد دردوره بعدی با مشتق زیر:
جایی که ( )Y (t + 1و  )Y (tدر زمان  t + 1و  tبه ترتیب عمل
میکنند و ( βΔx (tنشان دهنده تغییر در فرسایش است .حل
این معادله برای ارزیابی اقتصادی نیازمند چندین منطقه ،قیمت
محصول ،افق زمانی و نرخ تنزیل مناسب است.
 4.2هزینه کسب و کار:

کسب و کارهای آسیب پذیر مانند سدهای آبی ،ناوبری ،شهری،
تأمین آب و گردشگری از دست رفتن اقتصادی ناشی از فرسایش
است .این زیانهای اقتصادی را میتوان از نظر مرتبط با آن
اندازهگیری کرد .هزینههایی مانند هزینه دودکشسازی رسوب
و هزینه استهالک تجهیزات .برای شناسایی هزینههای اقتصادی
کامل رسوب در داخل یک حوزه آبریز یک فرمول کلی است:

هزینه  ،Csهزینه رسوب گذاری خارج از محل؛  ،Vjحجم
خاك ذخیره شده به عنوان رسوبات در یک اثرoffsite (j (( .
= سدها  ،hydroelectricبستر رودخانه رسوبگذاری ،گردشگری
و غیره)؛ و  ،MCjهزینه حاشیه هر حجم واحد رسوب در اثر
آفات ج .هزینه نهایی میتواند اندازهگیری شود از لحاظ تغییر
واحد خروجی به دلیل یک واحد اضافی رسوب .برای مثال،
اگر یک سد هیدرو الکتریکی  100دالر برق تولید کند در هر
فیلم هکتار ذخیره آب ،و رسوب  1تن ،مزایا را کاهش میدهد.
 ،15٪سپس  15دالر هزینه رسوب است .یکی دیگر از راههای
تعیین هزینه رسوب در شرایط است .تغییر در هزینههای
حاشیهای تولید .هزینه عملیات تأمین آب.

شکل  :3هزینههای مرزی تأمین آب شهری به علت رسوبگذاری
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Y = A e−β x

)(18

)(۲۰

شرکتها میتوانند با تغییر در کیفیت آب (به دلیل انحالل مواد
مغذی افزایش یابد) و یا تغییر در خروج آب به علت رسوب در
حوزههای آبریز .در شکل .۳
فرض کنید  Dمنحنی تقاضا آب از شهرداری است و  Q1مقدار
آبی است که میتواندعرضه شود.
تقاضا را در قیمت  P1مطرح کنید .با توجه به فرسایش و رسوبگذاری،
هزینه از استخراج افزایش خواهد یافت و بنابراین قیمت توسط
مصرف کنندگان (حرکت از  P1به )P2پرداخت خواهد شد .این
منحنی هزینه حاشیه را از ‘ MCبه  ،MCدر نهایت باعث کاهش
مصرفکننده و مازاد تولید کننده میشود معادل با منطقه .G
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با این حال ،تعیین ارتباطات با اکوسیستمها نیازمند اطالعات
کمی در مورد نحوه حضور ،عدم وجود و مدیریت اکوسیستمها
در ذخیره خاک و رسوبات پایین دست است .ارزش نگهداری
رسوب ارائه شده توسط اکوسیستمها ،ارزش اقتصادی این
تفاوت را تغییر میدهند.
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(معادله )21

این مدل فرض میکند که هر کسب و کار هزینههای طول عمر خود را
متحمل میشود بدون مداخله بنابراین ،هزینه رسوبگذاری است.
 NPVاز تمام هزینههای آینده با نرخ تخفیف  .rالزم به ذکر است،
با این حال ،این همه رسوب را نمیتوان از طریق اکوسیستمها
اجتناب کرد .حتی تحت بهترین سناریو مدیریت اکوسیستم،
وجود رسوب طبیعی خواهد بود و در نتیجه تنها از یک مقدار
مشخصی از کل حجم از رسوبات در غیاب اکوسیستمها میتواند
اجتناب شود .بنابراین ،بخشی از خاک ( ،.i.eدرصد  )Vjحفظ
شده توسط اکوسیستم تولید میکند .از ارزش در هزینه کسب
و کار اجتناب شود.
 .4.3هزینههای اجتماعی:

هزينههای اجتماعی به عنوان نتیجه اجرای پروژهها یا برنامهها
برای جوامع خارجی تعريف میشود .یک مثال در زمینه
تغییرات آب و هوایی هزینههای اجتماعی کربن ( )SCCاست
که نشاندهنده هزینه خسارت ناشی از انتشار گازهای گلخانهای
(Nordhaus، 2014؛  Watkissو  )Downing، 2008است.
هزینههای اجتماعی متفاوت هستند؛ هزینههای خصوصی مورد
بحث در بخشهای قبلی وهزینههای شخصی اغلب به افراد،
گروههای خاص یا اشخاص اختصاص داده میشوند و در تجزیه
و تحلیل هزینه سود منسجم هستند .از سوی دیگر ،هزینههای
اجتماعی اغلب برای افراد خاص و یا جمعیت دشوار است ،به
دلیل اینکه آنها (کاالهای عمومی) آزاد هستند.

منابع:
)گومز  Baggethunو (-Gómez ;2011 ,Ruiz-Perez
) Baggethunو همکاران Madureira ;2010 ,و همکاران(2013 ,
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نمونههایی از چنین کاالهای عمومی مرتبط با فرسایش خاک،
تخریب زمین و رسوبگذاری عبارتند از :تختخواب رودخانهای
که باعث آسیب مالي مربوط به سیل میشود؛ فقرکيفيت آب.
جلبک سبب زلزله زدايی شيالت شده است .و تخریب دریاچهها
به دلیل فرسایش ساحلی (Bartley et al.، 2014؛ Barbier،
2012؛ جیلی و همکاران.)2013 ،
اندازهگیری و ارزیابی کاالهای عمومی و خدمات (مانند خدمات
اکوسیستم) یک چالش مهم هستند.
ایدهآل این هزینهها باید از لحاظ اقتصادی سنجیده شود.
جدول 5

هزینههای اجتماعی فرسایش و چارچوب ارزیابی اقتصادی
هزینههای اجتماعی ،فرسایش روشها ،متغیرها و اندازهگیری
منابع ،پتانسیل منابع
صدمه سیل به طور کلی میزان آسیب ناشی از کل سیل و سپس
جداسازی سهم رسوبات آسیب دیده است .تعداد افراد  /خانوارها
تأثیر گذاشته؛ هزینههای اقتصادی نظرسنجیهای خانگی؛ دولت،
آمار  Roebelingو همکاران ()2013؛  Messnerومایر ()2006
از دست دادن ماهیگیری ایجاد ارتباط بین فرسایش  /رسوب با
از دست دادن در ماهیگیری
منابع تعداد ماهیگیری از دست رفته بر تعداد مردم تأثیر
گذاشته؛ قیمت بازار ماهیگیری ،مدلسازی بیوفیزیکی؛ لوازم
منزل و بررسی بازار (چپمانت آل ()2014؛ )Hitzhusen 2014
آبیاری کاهش آبیاری یا افزایش هزینه استخراج آب منطقه
تحت تأثیر قرار؛ حجم آب کاهش مییابد؛هزینه اضافی استخراج
تحقیقات مزرعه )Lantican et al. (2003

( NTFPsمحصوالت جنگلی و غیر جنگلی)
 Quantifyingدر  NTFPsو پیامدهای اقتصادی آن از دست
میدهد انواع NTFPs؛ کمبود آسیب دیده؛ قیمت بازار �House

)holds survey Rickson et al. (2015
آلودگی هوا Quantifying the relationship between dust and
( healthمانند آسم) وبه عنوان مثال ،حمل و نقل هوایی وحمل

و نقل تعداد بیماران؛ هزینههای درمان ،پرسشنامه ،سالمت ،آمار
 Giannadakiو همکاران)2014( .؛

مزایا ،با استفاده از روشهای خاص ضربه .جدول  5چندین

مورد را ارائه می دهد،رویکردهای بالقوه برای تجزیه و تحلیل
اقتصادی فرسایش از یک جامعه .چشم انداز هزینه به عنوان
مثال ،کاهش در شیالت نشان خواهد داد یک پرسشنامه در
میان کشاورزان که درآمد شیلنگی را از دست دادند.منابع
موجود در جدول ارائه جزئیات بیشتر در مورد هر کدام
هزینه های اجتماعی از لحاظ اقتصادی محاسبه می شود.

 .5بحث و نتیجه گیری
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در مورد تعدادی از گزینه های روش شناسی و شاخص
برای اندازه گیری خدمات کنترل فرسایش ارائه شده توسط
اکوسیستم بحث شده است .این یک چارچوب تحلیلی جامع
برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی اقتصادی ،بیوفیزیک فراهم می
کند .به جای تمرکز بر روی مکانیزم و پیامدهای فرسایش روش
ها و شاخص ها اطالعات مفید در مورد چگونگی فرسایش
متوسط  اکوسیستم ها،چگونگی ارائه برای اندازه گیری این
سرویس در شرایط فیزیکی و نحوه ارتباط مزایای اقتصادی آن
در نتیجه با اکوسیستم ها و اقتصادبررسی میشود.چندین برنامه
کاربردی از این رویکرد در نظر گرفته شده است ،مانند آزمایش
حسابداری اکوسیستم (سازمان ملل متحد و همکاران،)2014 ،
توسعه از مکانیسم های مالی برای پرداخت خدمات اکوسیستم.
(گومز  Baggethunو همکاران ،)2010 ،و تصمیم گیری در
مورد حفاظت از محیط زیست
( Murdochو همکاران.)2007 ،
به چندین محدودیت مفهومی و عملی باید اشاره کرد.با این
حال در اندازه گیری های فیزیکی فرض می شود که فرسایش
مدل ها برای اندازه گیری فرسایش با استفاده از یک زمین و
بدون سناریو ،که اعتبار سنجی نتایج را محدود می کند بررسی
میگردد .یک راه برای اجتناب از این مسئله اعتبار سنجی ،انجام
اندازه گ یری در دو حالت مختلف است.مکان هایی که همه
متغیرها مشابه هستند ولی پوشش گیاهی متفاوت دارند  .دوم،
محاسبات عملکرد فیزیکی فاصله را در نظر نمی گیرندارائه
خدمات و فرض بر این است که خدمات کنترل فرسایش ثابت
است در همه جا درون منطقه (شکل .)1
شواهد در مورد عملکرد فسخ فاصله از خدمات کنترل فرسایش،
کمی تجربی است ،بنابراین تحقیقات تجربی بیشتری در این
زمینه مورد نیاز است .یک راه برای محاسبه تخریب از راه دور

است؛ با تغییر مقادیر پارامتر برای هربه عنوان مثال ،با قرار دادن
مقادیر پایین زمین ،بستگی به بسته بودن فاصله دارد ،برای  Cو
(، Pبرای زمین های زمین نزدیک به اکوسیستم) .و سوم ،خدمات
نگهداری رسوب در جزئیات بیشتر مورد بحث قرار نمی گیرد.
فرسایش ورسوب گذاری فرآیندهای فیزیکی مرتبط با یکدیگر
هستند که منجر به تغییرات می شود.خدمات در محل و خارج
از محل ( )DISکه در ابتدای مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
این مقاله بر روی مهمترین شاخص هایی که مورد نیاز است
تمرکز د ا رد؛اندازه گیری فرسایش خاک و خدمات رسوب از
طریق بیوفیزیک،دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی.
تحقیقات قابل توجهی در مورد آن ضروری است درک (الف) چقدر
خاک توسط انواع مختلف اکوسیستم حفظ می شود،و (ب) چقدر
خاک در غیر این صورت حمل می شود که موجب خسارت به
انسان ها و اقتصادها می شود .از آنجا که رسوب حاصل و نتیجه
فرسایش است ،برای اندازه گیری میزان فرسایش مهم است.
فرض بر ا ین است که مقداری خاک از زمین فرو ریخته ،یا
برعکس مقدار خاک محافظت شده توسط اکوسیستم برابر است
با رسوب،سپس نتایج حاصل از رویکردهای مورد بحث در این
مورد بدست آمده است که برای اندازه گیری رسوب نیز استفاده
می شود .با این حال خدمات نگهداری رسوب فقط در صورتی
قابل استفاده هستند که در این نزدیکی تاالب هایی است که
احتماال تحت تاثیر قرار می گیرند.از دیدگاه های اقتصادی ارزش
یک سرویس اکوسیستم برابر با قیمت واحد ضرب شده با مقدار
فیزیکی سرویس است .آنجاتعدادی از روش ها برای به دست
آوردن قیمت واحد برای خدمات اکوسیستم هستند (نگاه کنید به
بتمن و همکاران2011 ،؛  .)Farber et al.، 2002برای اندازه
گیری ک ن ترل فرسایش خدمات گزینه ها محدود هستند ،با
این حال .روش های مناسب می تواند از هزینه جایگزینی مواد
مغذی ،ه زینه های تولید (به عنوان مثال برای آب) و هزینه
های مر ب وط به مناطق آسیب دیده (به عنوان مثال به علت
سیل) .گاهی می توان از تغییرات بهره وری ،به عنوان مثال،
کشاورزی اشاره کرد.هزینه های متعدد آسیب در جدول  5ذکر
شده است اما در مورد آنها بحث نشده است .جزئیات بیشتر در
این مقاله ذکر شده و در جداول جزئیات بیشتر قابل درک است.
در نهایت ،این مقاله به بررسی پیوندهای شناخته شده بین آنها
میپردازد .اکوسیستم ،فرسایش خاک و تأثیرات اقتصادی .هدایت
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ایستگاه سبز
ناشر :انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی
نوبت و سال چاپ1398 :
زبان :فارسی
نویسنده :دکتر مهدی کالهی
این کتاب ،مجموعهای از دلنوشتههای علمی و در عین حال ساده از دانستههای
امروزی مؤلف است .دراین کتاب سعی شده برای هر عنوان ،خالصهای از
وضعیت و ارائهی راهکارهای متناسب با موضوع بیان شود؛ نویسنده معتقد
است خواندن این کتاب ،افقی از چیستی برخی مسائل اجتماعی ـ محیط
زیستی جامعه را به نمایش میگذارد و باعث همگرایی دانشی میشود.
نویسنده راه نجات محیط زیست را سبز زندگی کردن میداند که معتقد
است سبز زندگی کردن از ذهنها شروع میشود و سپس به رفتارها و
رویکردها میانجامد و ایمان دارد به تعداد آدمهای روی زمین راهی برای
نجات محیط زیست وجود دارد.
درحقیقت این کتاب با ترسیم مسائل و همچنین وانمایی ،روشنگری و
گویاسازی برخی از مشکالت محیط زیستی کشور ،افقی برای هماندیشی و
درک مشترک از مسائل روز باز مینماید و نویسنده را امیدوار میسازد که
به همگرایی علمی و عملی ختم شود.

ناشر :انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نوبت و سال چاپ۱۳۹۸ :
زبان :فارسی
نویسنده :هنریش والتر و سیگمار والتربرکل
مترجم :دکتر منصور مصداقی
در این کتاب کلیات اکولوژی پوشش گیاهی و همچنین جغرافیای پوشش
گیاهی در مقیاس جهانی به خوبی توصیف شده است .از دیگر ویژگیهای
این کتاب نویسندگان آلمانی آن است ،لذا خواننده ایرانی با دیدگاههای
جدیدی آشنا میشود که ممکن است در کتابهای انگلیسی زبان کمتر به
آنها پرداخته میشود.

