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چكیده 
پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی در یک حوزه آبخیز به عنوان 
یک سیستم حیات بخش حائز اهمیت است. عالوه بر آن پوشش 
که  است  چندگانه ای  قابلیت های  و  کارکردها  دارای  گیاهی 
می تواند بر بقاء، بهبود و اصالح سایر سیستم های حیات بخش در 
یک حوزه های آبخیز تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر به منظور 
استان  گیاهی  پوشش  اقتصادی  کارکردهای  و  ارزش گذاری 
کرمانشاه، کلیه آمار و اطالعات مورد نیاز به صورت میدانی و با 
تدوین پرسش نامه جمع آوری شد. قابلیت اعتماد داده ها با استفاده 
از روش های لیکرت و ضریب آلفاي کرنباخ انجام شد. هم چنین 
انجام شده و نقشه مناطق اکولوژیک استان،  بر اساس مطالعات 
سایر اطالعات جمع آوری، و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته 
حوزه های  گیاهی  پوشش  تخریب  در  مؤثر  عوامل  سپس  است. 
اقتصادی  ارزیابی  و  کارکردها  نتایج  آمد.  به دست  استان  آبخیز 
قالب  به صورت جداگانه و در  پوشش گیاهی جنگلی و مراتعی 
جداول محاسباتی شامل ارزش اقتصادی واقعی جنگل ها و مراتع 
کشور مطابق با ارقام جهانی ارائه شده است. نتایج حاصل از این 
پژوهش اطالعات جامعی را برای تعیین خسارات و ارزش گذاری 
برای مدیران و کارشناسان سازمان جنگل  ها، مراتع و آبخیزداری 

کشور و کارشناسان رسمی دادگستری فراهم می کند. 
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کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  موسسه  بیابان،  تحقیقات  بخش  1-استادیار، 
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مقدمه 
سیستم  های حیاتی زمین شامل آن دسته از بوم سازگانی2 است که 
وجود آن ها الزمه ادامه حیات، توسعه و رشد جوامع انسانی است. این 
سیستم ها زمینه محیط زندگی انسان ها را فراهم می کنند. حوزه های 
با وجود پوشش گیاهی و عوامل  مدیریتی،  آبخیز به عنوان واحدی 
درختان،  از  پوشیده  اراضی  جنگلی،  بوم سازگان  در  تأثیرگذار  زنده 
بوته ها، مراتع و سایر رستنی  ها نقش مهمی در حفاظت خاک، کنترل 
و مهار سیالب ها را دارند. عالوه بر آن، حوزه های آبخیز به عنوان منبع 
نیازهای جوامع  می توانند  مختلف  فرآورده های  تولید  برای  عظیمی 
روستایی و صنعتی را مرتفع سازد. جنگل  ها و مراتع، عالوه بر تولید 
محصوالت چوبی، تأمین کننده سوخت، علوفه، میوه، گوشت، عسل، 
مواد داروئی، صمغ، موم، پوست، رنگ و روغن و دیگر فرآورده  هایی 
است که هم می  توانند در سطح محلی برای روستائیان و کارخانه های 
کوچک مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند ]2[. جنگل ها نقش 
از هدررفت خاک  تولید آب، ذخیره کربن و جلوگیری  مؤثری در 
و  دشت  ها  در  عمدتًا  کشاورزی  اراضی   .]7[ دارند  عهده  بر  نیز  را 
پایین دست جنگل  های کوهستانی و مراتع واقع شده اند. جنگل  های 
کوهستانی و مراتع با تنظیم جریان های آبی و حفظ خاک به دشت  ها 
دارند. هم چنین  را  نقش مؤثری  در حفاظت سیستم های کشاورزی 
سیستم های کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های حیاتی 
باالدست و  از پوشش جنگلی و مرتعی حوزه  در صورت حمایت 
نیاز  تأمین  برای  می توانند  زمین  از  بهره مندی  اصول  سایر  رعایت 
به  توجه  با  و  بگیرند  قرار  استفاده  مورد  مستمر  به صورت  انسان ها 
امر  موجود  کشاورزی  سیستم های  حفظ  کشاورزی  اراضی  کمبود 

ضروری قلم داد می شود.
اصلی ترین  و  وسیع ترین  از  یکی  زاگرس،  رویشی  پهنه ی 
از آن عمدتًا  آبخیز کشور است، که رواناب های حاصل  حوزه  های 
از  یکی  رویشی  پهنه  این  م شوند.  سرازیر  فارس  خلیج  سمت  به 
رویشگاه  های مهم جنگلی و مرتعی ایران است، و از اهمیت بسیار 
 11 در  گسترش  با  زاگرس  جنگل های  می باشد.  برخوردار  ویژه ای 
استان کشور با وسعت شش میلیون هکتار، 40 درصد از جنگل های 
زاگرس  منطقه  بلوط  جنگل های  وسعت  می دهند.  تشکیل  را  ایران 
و  شروع  غربی(  آذربایجان  )استان  ایران  غربی  شمال  منتهی الیه  از 
چهارمحال  ایالم،  کرمانشاه،  کردستان،  )استان های  غرب  به  سپس 
ایران )استان های  و بختیاری، خوزستان و لرستان( و جنوب غرب 
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کهگیلویه و بویراحمد و فارس( کشیده شده است ]8[. درختان بلوط 
حدود 70 درصد تیپ گونه های جنگلی زاگرس را تشکیل می دهند. 
هزینه نگهداري و انجام عملیات اصالحی درختان بلوط نسبت به 
سایر درختان کم بوده است و داراي طیف گسترده ای از فرآورده های 
به  با توجه  بلوط  متنوع خوراکي، دارویي و صنعتي است. درختان 
اهمیتی که دارند می توانند در گروه محصوالتي استراتژي چون گندم 
فاقد  اخیراً  و  مناطق صعب العبور  در  جنگل نشینان   .]2[ بگیرد  قرار 
شبکه لوله کشی گاز، برای تأمین سوخت و انرژی از چوب درختان 
برای  منطقه  این  آبخیزنشینان  این  بر  عالوه  می کنند.  استفاده  بلوط 
تأمین نیازهای مالی با توجه به ارزش باالی اقتصادی آن ساالنه حجم 
بهره برداری  دیگر  از سوی  را قطع می کنند.  این درختان  از  انبوهی 
غیراصولی از این جنگل ها برای توسعه زمین های کشاورزی توانسته 
این  وسعت  کند.  دگرگون  دچار  را  پهنه  این  چهره  به کلی  است 
برخی  در  به طوری که  است  کم شدن  حال  در  به تدریج  پهنه رویشی 
از مناطق نشانی از جنگل های سابق وجود ندارد. ارزش و اهمیت 
اکولوژیکی باالی پوشش جنگلی و مرتعی در امر حفاظت خاک و 
امروزه  درحالی که  نیست،  پوشیده  بر  کسی  فرسایش  کاهش  و  آب 
است.  شده  شکننده  و  بحرانی  آبخیز  حوزه  های  در  آن ها  وضعیت 
در  حفاظتی  و  مدیریتی  راه کارهای  که  است  ضروری  بدین منظور 
زمینه  در  فراوانی  پژوهش های  تاکنون  شود.  دوچندان  مناطق  این 
شده  انجام  مرتعی  و  جنگلی  پوشش های  اقتصادی  ارزش گذاری 
است، که هدف غایی همه  آن ها افزایش آگاهی از ارزش اقتصادی و 

به ئنبال آن حفظ اهمیت منابع است ]23، 6، 1، 26، 2، 28، 21، و 5[.
ریسندی و همکاران ]20[، با استفاده از ارزش گذاری مشروط، به 
شده  حفاظت  بوم سازگان  حفظ  در  بازدیدکنندگان  پرداخت  تمایل 
میانگین  می پردازد.  برزیل  در جنوب شرقی  سرادوسیپو  ملی  پارک 
مجموع  در  و  دالر   7/16 بوم سازگان  حفظ  در  پرداخت  به  تمایل 
بایرام  است.  بوده  پرداخت 716000 دالر  به  تمایل  میانگین  ساالنه 
در  ترکیه  جنگلي  صنعتی  محصوالت  ارزش  ارزیابي  هدف  با   ،]4[
پیش برد اقتصاد کشور توسط آنتروپي- TOPSIS به مطالعه پرداخت. 
ارزیابی صورت گرفته برای مشخص کردن محصوالتی انجام شده 
است که می توانند بیش ترین میزان ورود ارز را برای کاهش کسری 
تجارت ایجاد کرده و به توسعه اقتصادی کمک کنند. براساس نتایج 
به دست آمده، بیش ترین محصوالت تجاری تولید شده و با ارزش 
اقتصادی شامل تخته های فیبر با چگالی متوسط )MDF(، چگالی باال 

)HDF(، چوب گرد صنعتی و خرده تخته بوده است. 
مورد  براساس نتایج مدل  کردند  بیان   ،]30[ همکاران  و  یگانه 
منطقه،  تفرجی  ارزش  میزان  بر  موثر  عوامل  تعیین  در  استفاده 
و  درصد  یک  سطح  در  شبانه  اقامت  و  ماهیانه  درآمد  متغیرهای 
جنسیت،  بازدید،  هر  زمان  مدت  سال،  در  بازدید  تعداد  متغیرهای 
در  مؤثر  عوامل  از  و  بوده  درصد معنی دار   5 سطح  در  تحصیالت 
هستند.  چهارباغ  مراتع  از  استفاده  برای  میزان WTP گردشگران 
هر  برای  ورودیه  قیمت  متوسط WTP به            عنوان  مطالعه،  این  در 

بازدیدکننده جهت استفاده از منطقه 14521 ریال بوده است. 
کارکرد  اقتصادی  ارزش  برآورد  به   ،]1[ همکاران  و  محمودی 
مؤثر  عوامل  و  یاسوج  آبشار  پارک جنگلی  تفریحی)غیراستفاده ای( 
برتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش گذاری 
مشروط و پرسش نامه انتخاب دوبعدی پرداختند. براساس نتایج به 
مبلغی  پرداخت  به  تمایل  بازدیدکنندگان،  از  آمده 77 درصد  دست 
جهت حفاظت نگه داری پارک داشتند. تهامی پور زرندی  و بی ترس 
]26[، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت 
از کارکردهای جنگل پردانان  سالیانه هر پاسخ دهنده برای حفاظت 
را بررسی کردند. نتایج نشان داد که برای این حفاظت مبلغ 68 هزار 
گوناگون  سناریوهای  در  جنگل  این  سالیانه  ی  کل  ارزش  و  تومان 
این  است.  شده  برآورد  تومان  میلیارد   21/27 الی   4/1 دامنه  ی  در 
برآوردها حاکی از ارزش باالی کارکردهای جنگل پردانان برای مردم 
محیط  منافع  درک  و  شناخت  است.  مختلف  گردشگران  و  منطقه 
ارائه مسائل محیط زیستی کشور به مدیران،  زیستی و اکولوژیکی، 
فراهم کردن ارتباط بین سیاسست های اقتصادی و درآمدهای طبیعی 
مهم ترین دالیل ارزش گذاری منابع طبیعی و سیستم های از دیدگاه 

اقتصاددانان و اکولوژیست ها است ]3[.
 با توجه به تخریب پوشش جنگلی و مرتعی استان کرمانشاه نیاز 
بسیار  مرتعی  و  جنگلی  گیاهان  ارزش  برآورد  دستورالعمل  یک  به 
احساس می شود. بدین منظور هدف از مطالعه حاضر برآورد ارزش 
ارائه دستورالعملی برای کارشناسان در  اقتصادی پوشش جنگلی و 

زمینه ی ارزش  گذاری است.

مواد و روش  ها
محدوده  ی مورد مطالعه

استان کرمانشاه با وسعت حدود 24434/25 کیلومترمربع در میانه 
ضلع غربي کشور و در محدوده °32 ´36 تا °35 ´15 دقیقه عرض 
شمالي و °45 ´24  تا °48 ´30 دقیقه طول شرقي واقع شده است 
که از دو حوزه بزرگ آبریز کرخه علیا و سیروان و 15 زیر حوزه 
اصلی تشکیل شده است )شکل 1( ]25[. استان کرمانشاه از شمال 
به استان کردستان، از جنوب به استان هاي لرستان و ایالم، از شرق 
به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود شده است ]24[. 
 700 از  بیش  تا   270 بین  استان  مختلف  مناطق  در  بارندگی  میزان 
میلی متر در حال نوسان است. هم چنین میانگین ساالنه دما 22 درجه 

سانتی گراد می باشد ]8[.
وسعت جنگل های استان کرمانشاه

هکتار   527403/84 کل  در  کرمانشاه  استان  مساحت جنگل های 
است که از این میزان، 11546/67 هکتار جنگل انبوه و 209806/49 
هکتار جنگل نیمه انبوه و 306050/68 هکتار جنگل تنک محسوب 
شده و به عبارتی 2/19 درصد جنگل انبوه و 39/78 درصد جنگل 
انبوه و 58/03 درصد مابقی جنگل تنک می باشد. در مجموع  نیمه 
در  درختان  تنه  و  تاج  کمیت  و  کیفیت  لحاظ  به  استان  جنگل های 
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جنگل  سرانه  نظر  از  البته  می برند،  سر  به  خوبی  نه چندان  شرایط 
که  است  موجود  متر  مربع جنگل  فرد، 2700  هر  ازای  به  استان  در 
این شاخص در ایران 1700 و در جهان 7000 متر  مربع اعالم شده 
است. گونه درختي غالب، بلوط ایراني است که به همراه گونه هاي 
درختي دیگر مثل بنه، زالزالک، گالبي جنگلی، ارژن، کیکم و آلبالوي 
جنگلی پوشش جنگل  ها را تشکیل مي دهند ]16[. شکل 2 نمایی از 

جنگل های زاگرس در استان کرمانشاه را نشان می دهد.

شکل 2: نمایی از جنگل  های زاگرس

وسعت مراتع استان کرمانشاه
مراتع استان کرمانشاه به مساحت 1192000 هکتار است. اغلب 
دام آن گوسفند و بز بوده و مراتع به شدت در طی سالیان متمادی 
مورد تخریب قرار گرفته است. اغلب مراتع از نوع مراتع نیمه متراکم 
و  شرق  شمال  در  بیش تر  استان  متراکم  مراتع  است.  تراکم  کم  تا 
از  درصد   14 حدود  متراکم  مراتع  است.  شده  واقع  مرتفع  نواحی 
در  تراکم  کم  مراتع  می  دهد.  اختصاص  خود  به  را  استان  مساحت 
نواحی غربی استان و عمدتًا مراتع قشالقی است. وسعت مراتع کم 
تراکم 550 هزار هکتار است. هم چنین مراتع نیمه  متراکم در حدود 

477 هزار هکتار می  باشد ]18[. 

وضعیت بهره برداری مراتع استان کرمانشاه
غربي  نواحي  در  اما  بوده  ییالقي  عمدتًا  کرمانشاه  استان  مراتع 
از شهرستان گیالنغرب،  استان شامل شهرستان قصرشیرین، بخشي 
شهرستان سرپل ذهاب و بخشي از شهرستان ثالث باباجاني که جمعًا 
حدود 500 هزار هکتار از مراتع استان از نوع قشالقي  می باشد  ]10[.

تعداد کل بهره بردار مراتع استان نزدیک 61هزار خانوار بوده که 
تعداد  مابقي روستایي هستند.  نزدیک 5000 خانوار آن عشایري و 
کل دام مجاز مراتع استان 1/900/000 واحد دامي است که 325000 
برداران روستایي  بهره  به  بقیه مربوط  به عشایر و  واحد آن مربوط 

است ]17[. 

مهم ترین مشکالت و چالش های پیش روی پوشش گیاهی حوزه  های 
آبخیز در استان کرمانشاه 

بسیار  بوم سازگانی  به عنوان  زاگرس  از  ناحیه  این  گیاهی  پوشش 
مهم و حیاتی در یک منطقه استراتژیک در نیمه غربی کشور گسترش 
به منظور  مدت  بلند  استراتژی  در حال حاضر  متأسفانه  است.  یافته 
این  کماکان  و  ندارد  وجود  شکننده  بوم سازگان  این  شرایط  بهبود 
جنگل ها و مراتع با مشکالت و چالش های بسیاری روبرو می باشند 

که عمده ترین آن ها به شرح زیر است:
به دلیل  خاک  عمق  در  رواناب  ها  مناسب  نفوذپذیری  عدم   -1
کوبیدگی سطح خاک در اثر سم کوبی شدید دام موجود در عرصه  های 

جنگلی و مرتعی استان.
2- تخریب اراضی جنگلی و مرتعی به دلیل عدم استفاده صحیح 
از سرزمین توسط روستائیان و عشایر منطقه و تبدیل اراضی جنگلی 

و مرتعی به کشاورزی و تغییر کاربری نادرست در این عرصه   ها.
در حوزه  های  آن ها  زیاد  تردد  و  ظرفیت  از  بیش  دام  وجود   -3
آبخیز و در نتیجه نابودی و در نتیجه عدم امکان استقرار زادآوری 

جنسی )طبیعی(؛
4- تخریب کیفی و کمی مراتع و کاهش تاج پوشش در داخل 

شکل 1: موقعیت استان کرمانشاه در ایران و تقسیم بندی حوزه و زیرحوزه های آبریز
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به شکل توده های  نتیجه تمایل درختان و ظاهر شدن  جنگل و در 
شاخه زاد؛

 175000 از  بیش  در  بلوط  زوال  پدیده  گسترش  و  بروز   -5
هکتار از اراضی جنگلی شهرستان های کرمانشاه، داالهو، اسالم آباد، 
گیالن  غرب و سرپل ذهاب و نیز آفت جوانه خوار بلوط در سطح 

6000 هکتار از جنگل های شهرستان گیالن  غرب؛
6- بروز و گسترش پدیده آلودگی جنگل به گیاه نیمه انگلی لورانتوس 
اسالم آباد  غرب،  در شهرستان های  هکتار  از  50000  بیش  در سطح 
داالهو، سرپل  ذهاب، گیالن غرب، روانسر، جوانرود و ثالث باباجانی 

که خود در نهایت منجر به نابودی درختان خواهد شد؛
پوشش  تخریب  نتیجه  در  و  متعدد  آتش سوزی    های  وقوع   -7

گیاهی حوزه  های آبخیز و بروز پیامدهای ناشی از آن. 
8- اجرای برخی از پروژه های عمرانی دولتی و عدم رعایت مسائل 

زیست محیطی و یا کم توجهی به حفاظت از این میراث گران  بها. 

روش  انجام پژوهش
داده  های مورد استفاده

به منظور انجام پژوهش حاضر 384 پرسش نامه با توجه به جدول 
کوکران میان ذی نفعان محلی، کارشناسان مراتع و جنگل استانی و 
جمع  آوری  و  تکمیل  کشور  آبخیزدای  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
با توجه به ماهیت سواالت، پرسشنامه ها در 16 گویه ارزیابی  شد. 
 .)1 )جدول  شدند  گروه بندی  جنگل ها  کارکردهای  و  اقتصادی 
دروني  هماهنگي  روش  براساس  ابزار  پایایي  سنجش  به منظور 
گویه ها و محاسبه ضریب آلفا، گویه ها در اختیار30 نمونه تصادفي 
از جامعه آماري مورد مطالعه قرار داده شد که ترکیبی از مردم محلی 
شده  انتخاب  فرد  هر  امتیاز  است.  مراتع  و  جنگل  ها  کارشناسان  و 
است.  شده  گرفته  نظر  در  گویه ها  از  یک  هر  براي  نمونه  به عنوان 
آماری 30  از جامعه  ی  استفاده  با  معیار 16 گویه  انحراف  میانگین، 

نفره بدست آورده شد.

جدول1: گویه هاي سنجش نگرش ارزیابی اقتصادی و کارکردهای جنگل  و مرتع و خاک در استان کرمانشاه
گویــهنوع گویه

)هزار ریال(
گزینه ها و امتیاز مربوط به آن

کامال 
موافق

کامال مخالفبینابینموافق
مخالف

2-1-10+2+ارزش طبیعی هر درخت بلوط، زبان گنجشک، افرا مبلغ 2500 است.مثبت
2-1-10+2+خاک  برداری در افق A خسارتی معادل با 140 در هر متر مکعب داردمثبت
2-1-10+2+متوسط ارزش پایه گردو در منطقه زاگرس 6000  استمثبت
قیمت پایه  ی هر درختچه  ی بادام تلخ، آلبالوی وحشی، ارژن، ارغوان، انجیر کوهی، مثبت

محلب، گز، سماق، نسترن وحشی 1500 است.
+2+10-1-2

ارزش پایه به ازای هر هکتار به انضمام ضریب پایه در مراتع متوسط با شیب بین مثبت
12 تا 30 درصد برابر با 9350 است.

+2+10-1-2

2-1-10+2+ارزش ذخیره  ی جنگلی درخت بلوط با ضخامت کم تر از 5 سانتی  متر 600 استمثبت

ارزش ذخیره  ی جنگلی پسته وحشی، بنه، کیکم و گالبی وحشی با قطر 20 تا 30 مثبت
سانتی  متر 25000 است.

+2+10-1-2

2+1+10-2-ارزش تخریب مراتع خوب در شیب  های بیش از 30 درصد کم تر از 12750 است.منفی
2+1+10-2-ارزش مراتع فقیر با شیب صفر تا 12 درصد کم تر از 5950 است.منفی
ارزش افق A خاک در شیب  های صفر تا 12 درصد کم تر از 140 به ازای هر متر منفی

مکعب است.
-2-10+1+2

ارزش گونه همراه افرا،ارغوان، زالزالک، شن با قطر 10 تا 20 سانتی  متر کم تر از منفی
6000 است.

-2-10+1+2

ارزش اخریب افق A اراضی مرتعی که زیر حجم مخازن سدها میروند، اراضی که منفی
دپوی خاک و تجهیزات می شوند کم تر از 140 در هر متر مکعب است.

-2-10+1+2

ارزش گونه های پرستار و همراه )پده ، آلبالو وحشی و ...( با قطر بیش از 30 منفی
سانتی  متر کم تر از 16000 است.

-2-10+1+2

2+1+10-2-ارزش مراتع خوب در شیب  های 12 تا 30 درصد کم تر از 11900 است.منفی
کاری منفی جنگل  جنگلی،  پارک های  در  ساله  هشت  جنگل کاری  درخت  یک  ارزش 

حاشیه راه و طرح های جنگل کاری کم تر از 55 است
-2-10+1+2

ارزش یک درخت جنگل کاری 16 ساله در پارک های جنگلی، جنگل کاری حاشیه منفی
راه و طرح های جنگل کاری کم تر از 110 است

-2-10+1+2
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روش نمونه  گیری
فرمول های تعیین اندازه نمونه متفاوت است. برای برآورد حجم 
نمونه با استفاده از روش های آماری باید بررسی نمود، چند درصد 
هستند.  صفات  آن  فاقد  درصد  چند  و  دارند  را  صفات  آن  جامعه 
هم چنین با انحراف استاندارد جامعه و با استفاده از روش های آماری 
معموالً  که  آماری  از روش های  یکی  نمود.  برآورد  را  نمونه  حجم 
با مطالعه متغیرهای کیفی برای تعیین حجم نمونه مورد  ارتباط  در 
استفاده قرار می گیرد فرمول کوکران است. حجم نمونه در این روش 

به صورت معادله )1( زیر محاسبه می شود:

)1(

در این فرمول N حجم جامعه است.
آماره p درصد توزیع صفت در جامعه یعنی نسبت افرادی است 
که دارای صفت مورد مطالعه هستند. آماره q نیز درصد افرادی است 
سطح  در  و  آماره z=t است  هستند.  مطالعه  مورد  صفت  فاقد  که 
خطای پنج درصد مقدار z برابر 1/96 و و Z2 برابر 3/8416 است. 
مقدار d نیز تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین 
محقق برای وجود آن صفت در جامعه است. دقت نمونه گیری به این 
عامل بستگی دارد و برای دقت بیش تر حداکثر مقدار d برابر 0/05 

استفاده شده است. 

روش تجزیه و تحلیل نمونه ها
آلفای کرونباخ

برای تحلیل نمونه  ها و دقت اعتبار )پایایی( پرسشنامه ها  از آزمون 
پایایی پرسشنامه ها   به منظور  هم چنین  شد.  استفاده  کرونباخ1  آلفای 
از طیف لیکرت طراحی شده و جواب  های چند گزینه ای برای آن 
بعدی  تک  میزان  سنجش  روش  این  مبنای  بر   .]11[ شده  استفاده 
بودن نگرش ها، قضاوت ها و سایر مقوالتی که اندازه گیری آن ها آسان 
آمده  بدست   2 معادله  اساس  بر  روش  این  گرفت  صورت  نیست 

است.

)2(

در این رابطه K  تعداد پرسش ها و  واریانس هر پرسش و  
واریانس کل پرسش ها است. هرقدر همبستگی مثبت بین سؤاالت 
افزایش یابد میزان آلفای کرونباخ بیش تر خواهد شد و بالعکس هر 
کاهش  کرونباخ  آلفای  بیش تر شود  میانگین سؤاالت  واریانس  قدر 
پیدا خواهد کرد. افزایش تعداد سؤاالت تأثیر مثبت یا منفی )بسته به 
نوع همبستگی بین سؤاالت( بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت. 
افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سؤاالت در نتیجه 
باعث افزایش آلفای کرونباخ می  شود. میزان پایایی و ضریب آلفای 

1. Cronbach’s alpha

کرونباخ 30 پرسشنامه از جدول 2 محاسبه می  شود:

جدول  2: ضریب آلفای کرونباخ
ضریب آلفا 

کرونباخ
ضریب آلفا پایایی درونی

کرونباخ
پایایی درونی

α ≥ 7/6 < 0/0مورد سؤالα ≥/9 0عالی
α ≥ 6/5 < 0/0ضعیفα ≥ 9/8 < 0/0خوب

α5 </0غیرقابل قبولα ≥ 8/7 < 0/0قابل قبول

مقیاس لیکرت 
به منظور روان سنجی پرسشنامه ها از مقیاس لیکریت2 استفاده شد 
]11[. لیکرت بین خود مقیاس )که از پاسخ جمعی به تعدادی پرسش 
به دست می آید( و شیوه   امتیازدهی به پاسخ ها تمایز قائل شده است. 
مقیاس لیکرت دارای امتیازهای مختلفی است. در مفاهیم دوقطبی یا 
دوسویه، مقیاس امتیازی پنج یا هفت و در مفاهیم تک قطبی یا یک 
سویه، مقیاس امتیازی چهار یا شش متداول است. مطالعات مختلف 
در  امتیازی  یا سه  دو  مقیاس های  روایی  و  پایایی  که  داده اند  نشان 
مقایسه با مقیاس های امتیازی بیش تر، کم تر است و سطح پایایی و 
تا حدی کاهش  نیز  از هفت  بیش تر  امتیازی  مقیاس های  روایی در 

می یابد ]10[. 
نتایج

نتایج ماتریس همبستگی داخلی و کواریانس داده  ها نشان می  دهد 
از  نفره   30 آماری  جامعه  ی  یک  در  شده  بررسی  گویه  های  که 
همبستگی خوبی برخوردار بوده است. مقادیر حداقل و حداکثر 384 
گویه ی مورد بررسی در جدول 3 نشان داده شده است. بر اساس 
کرنباخ  آلفاي  ضریب  شده  محاسبه  واریانس هاي  مقادیر   4 جدول 
برابر با 0/952 و 0/973 به  ترتیب برای 16 و 384 گویه محاسبه شد. 
براي پایا قلمداد کردن یک ابزار، حداقل مقدار 0/7 براي ضریب آلفا 
الزم است، لذا مي توان ابزار طرح شده را بر اساس شیوه هماهنگي 
دروني گویه ها، پایا قلمداد کرد. مي  توان چهار حالت اصلي زیر را 
درباره واریانس گویه هاي مختلف ترسیم نمود )جدول 5(. محاسبه 
ضریب آلفا حاکي از وجود واریانس مشترک )کوواریانس( باال و در 
جهت مثبت بین واریانس هاي 16 و 384 گویه  ی طرح شده است. 
وجود واریانس مشترک باال باعث مي شود واریانس مجموع نمرات 
نهایت  بسیار بیش تر از جمع واریانس تک تک گویه ها شود و در 
ضریب به مقدار یک نزدیک شود. با توجه به جدول فوق ابزار مورد 

نظر پایا است. 
ارزش  های زیست  محیطی جنگل  های واقع در حوزه های آبخیز 

استان کرمانشاه 
جنگل  های ناحیه رویشی زاگرس هم چون جنگل  های شمال دارای 
خدمات زیست محیطی فراوانی برای ساکنین کره زمین است، که به 
بخشی از آن ارزش ها در جدول 6 بر اساس محاسبات سازمان خوار 

2. Likert Scale
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و بار جهانی )فائو( اشاره شده است. جنگل های زاگرس بر خالف 
برداشت  نظیر  اقتصادی  فاقد  بهره برداری  کشور  شمال  جنگل های 

چوب و تولید الوار است ]9[.

جدول 6: ارزش گذاری خدمات زیست محیطی جنگل
ارزش به ازای هر خدمات زیست محیطیردیف

هکتار به دالر
37/5تنظیم جریان آب و تأمین منابع آبی1
120حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش2
8تنظیم گازهای اتمسفری3
14تنظیم عوامل اقلیمی و تعدیل آن4
280ارزش زیستگاهی5
87تصفیه آلودگی های هوا6
120/5چرخه عناصر غذایی7
12تشکیل خاک8

688                 جمع

محاسبه ارزش زیستي و اقتصادي هر هکتار جنگل
بر اساس تحقیقات فائو در سال 2015 ارزش زیستي و اقتصادي 
هر اصله درخت بلوط در زاگرس 1690 میلیون ریال و براي یک 
بر  براي یک دوره زیستي 150 ساله  میلیون ریال،  هکتار 160550 
آورد شده است، این ارزش براي هر هکتار در یک سال 1070 میلیون 
ریال معادل 30580 دالر مي باشد که با احتساب متوسط تعداد اصله 
گونه هاي  غالب  تیپ  با  جنگل  هکتار  هر  ارزش  هکتار،  هر  ازا  به 
بلوط به شرح جدول 7 ارزیابي شده است )دالر با نرخ 35000 ریال 

محاسبه شده است(.
انجام شده در کشور،  جدول  به مستندات و مطالعات  با توجه 
8  برآورد ارزش اقتصادی خدمات عمده بوم سازگان جنگلی توسط 
دفتر مطالعات سازمان جنگل  ها؛ مراتع و آبخیزداری کشور در سال 

1394 را نشان می دهد.
مبالغ محاسبه شده در جدول فوق فقط برای تولیدات و خدمات 
بوم سازگان جنگلی است در حالی که اراضی جنگلی بسیار حاصل خیز 
شود.  ارزش گذاری  جداگانه  صورت  به  باید  نیز  آن  زمین  و  بوده 

جدول 3: مقادیر حداقل و حداکثر 384 گویه ی مورد بررسی

تعداد گویهواریانسحداکثر بر حداقلمحدودهحداکثرحداقلمیانگین

0/1980/1000/3670/2673/6670/005384میانگین کل

1/6811/1282/1331/0061/8920/082384واریانس کل

1/2930/9141/9100/9972/0910/052384کواریانس داخلی

0/7740/5741/0000/4261/7420/009384همبستگی داخلی

جدول4: مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده
آلفای کرونباخ استانداردتعداد گویه  ها

160/952
3840/973

 جدول 5: نتایج حاصل از کواریانس گویه ها
نتیجهکواریانس

)ابزار غیرپایا(کوواریانس اندک ـ مثبت و ضریب آلفا نزدیک به صفر
)ابزار غیرپایا(فقدان کوواریانس و ضریب آلفاي برابر صفر

)ابزار پایا(کوواریانس باال ـ مثبت ـ و ضریب آلفاي نزدیک به یک
)ابزار پایا(کوواریانس کامل ـ مثبت ـ  و ضریب آلفاي استاندارد یک

جدول 7: ارزش زیستي و اقتصادي هر هکتار جنگل بلوط بر حسب طبقه پوشش گیاهي

ردیف
نام طبقه پوشش 

گیاهي
میانگین تعداد 

اصله در هر هکتار
ارزش هر اصل 
)میلیون ریال(

ارزش هر هکتار )میلیون ریال(
در کل دوره زیستي

ارزش هر هکتار در 
سال )میلیون ریال(                       

ارزش هر هکتار در 
سال به دالر

951690160550107030580 جنگل1
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)برای  زمین  ریالی  ارزش  گرفتن حداقل  نظر  در  با  همین منظور  به 
تومان،  هزار   50 معادل  مربع  متر  هر  ازای  به  هیرکانی  جنگل  های 
تومان،  هزار   30 معادل  مربع  متر  هر  ازای  به  زاگرس  جنگل  های 
هزار   20 معادل  مربع  متر  هر  ازای  به  تورانی  و  ایران  جنگل  های 
تومان، جنگل  های خلیج فارس و عمانی به ازای هر متر مربع معادل 
20 هزار تومان و جنگل  های ارسباران به ازای هر متر مربع معادل 30 
هزار تومان( ارزش زمین عرصه جنگلی به شرح جدول 9 مجموعًا 
معادل 4083/5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با توجه ارزش 
بوم سازگان جنگل  ها  کارکرد  و  برای خدمات  محاسبه شده  بازاری 
شده  محاسبه  ارزش  و  تومان  میلیارد  هزار   383/61 معادل  ساالنه 
برای زمین جنگل معادل 4083/5 هزار میلیارد تومان، ارزش گذاری 

اقتصادی برای کل بوم سازگان جنگلی کشور )عرصه و اعیان( معادل 
4467/11 هزار میلیارد تومان بر اساس جدول 10 برآورد شده است.

به ذکراست که مساحت جنگل  های کشور در محاسبه فوق  الزم 
– جنگل  های  هکتار  هیرکانی 1967000  برای جنگل  های  به ترتیب 
تورانی 4100000  و  ایران  – جنگل  های  زاگرس 6000000 هکتار 
و  هکتار   2100000 عمانی   و  فارس  خلیج  جنگل  های   – هکتار 
است.  شده  گرفته  نظر  در  هکتار   200000 ارسباران  جنگل  های 
لحاظ   1394 سال  مبنای  بر  و  شده  به هنگام  مبالغ  کلیه  هم چنین 
گردیده است. با در نظر گرفتن مساحت جنگل  های کشور به تفکیک 
نواحی رویشی ارزش گذاری اقتصادی بوم سازگان جنگلی برای هر 

هکتار در سال به شرح جدول 11 می باشد.

جدول 8: برآورد ارزش اقتصادی خدمات عمده بوم سازگان جنگلی کشور به تفکیک نواحی رویشی (مبلغ به میلیارد تومان در سال)

خدمات عمده بوم سازگان جنگلی
نواحی رویشی کشور

جمع
ارسبارانیخلیج فارس و عمانیایران تورانیزاگرسیهیرکانی

295750451231301757تولید اکسیژن
61671368467/4239/4205/28447جذب و ترسیب کربن
01200082004200024400کنترل فرسایش بادی
1/971291/470/00224/442کنترل سیل و رواناب
416/372011064/5730/871341/74تنظیم و تولید آب
0/932/851/950/990/0956/815کنترل فرسایش آبی

736815/147/750/31164/2خاکزایی و خاک حاصل خیز
134318547488/4732/6122124420اکوتوریسم و تفرج
29505021600393612601200323046ارزش چوب سر پا

315435/245067/8513678/896737/782687/477383607/197جمع

جدول9: برآورد ارزش زمین و عرصه جنگل )مبلغ به هزار میلیارد ریال(

ارزش زمین جنگل
) هزار میلیارد ریال(

جمعارسبارانخلیج فارس و عمانیایران و تورانیزاگرسهیرکانی
983/51800820420604083/5

جدول 10: مجموع ارزش بازاری عرصه و اعیان بوم سازگان جنگلی به تفکیک نواحی رویشی )مبلغ به هزار میلیارد تومان(

عنوان ارزش گذاری شده
نواحی رویشی کشور

جمع ارسبارانخلیج فارس و عمانیایران تورانیزاگرسیهیرکانی

خدمات و کارکرد
بوم سازگان جنگلی
)هزار میلیارد ریال(

315/4345/0713/76/72/7383/6

زمین جنگل
)هزار میلیارد ریال(

983/51800820420604083/5

1298/931845/07833/7426/762/74467/1جمع
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جنگل های  از  هکتار  هر  اقتصادی  ارزش   ،11 جدول  اساس  بر 
زاگرسی  جنگل  های  برای  تومان،  میلیون   660/3 ساالنه  هیرکانی 
ساالنه 307/5 میلیون تومان، برای جنگل  های ایران و تورانی ساالنه 
203/3 میلیون تومان، برای جنگل  های خلیج فارس و عمانی ساالنه 
 313/5 ساالنه  ارسبارانی  جنگل  های  برای  و  تومان  میلیون   203/1
اقتصادی هر هکتار  ارزش  متوسط  به طور  و  تومان می باشد  میلیون 
برآورد  در هر سال  تومان  میلیون  از جنگل  های کشور حدود 311 

شده است.

ارزش اقتصادی خدمات و کارکردهای مراتع
]27[. در حال حاظر  دارد  میلیون هکتار وسعت  ایران 80  مراتع 
تولید ساالنه علوفه خشک در مراتع کشور 10/7 میلیون تن می باشد 
با در نظر گرفتن  بنابراین  که 5/88 میلیون تن قابل برداشت است. 
276/5 کیلوگرم نیاز غذایی هر واحد دامی در سال، تعداد 37 میلیون 
واحد دامی به صورت مجاز قابل تعلیف هستند. هم چنین بر اساس 

طرح تعادل دام و مرتع ارزش کنترل رواناب و جلوگیری از فرسایش 
2/3 برابر علوفه می باشد. هر کیلو علوفه مرتع برابر ارزش ریالی 0/7 
قیمت یک کیلو جو می باشد. از نظر گیاهان دارویی 20 میلیون هکتار 
از مراتع دارای رویشگاه گیاهان دارویی است که ساالنه 4000 تن 

محصول به ارزش 2 میلیون دالر صادر می شود.
بنابر برآوردهای انجام شده توسط دفتر مطالعات سازمان جنگل  ها؛ 
 13 جدول  اساس  بر  و   1394 سال  در  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
و هم چنین مساحت 84 میلیون هکتار مراتع کشور، مجموع ارزش 
اقتصادی خدمات و عملکرد بوم سازگان مراتع برابر 34 هزار میلیارد 
تومان در سال بر آورد گردیده است. هم چنین ارزش عرصه مرتعی 
برآورد  تومان  میلیارد  به طور متوسط معادل 25200 هزار  در کشور 
گردید که بر این اساس مجموع ارزش اقتصادی مراتع کشور معادل 
25234 هزار میلیار تومان می باشد. که به طور میانگین ارزش اقتصادی 
ساالنه در هر هکتار مرتع کشور معادل 300/4 میلیون تومان می باشد. 

جدول 11: میزان ارزش اقتصادی بوم سازگان جنگلی کشور به ازای هر هکتار در هر سال به تفکیک نواحی رویشی
)مبلغ به میلیون تومان(

ارزش اقتصادی 
بوم سازگان جنگلی

)میلیون تومان در سال به 
ازای هر هکتار(

نواحی رویشی کشور
کل جنگل  های کشور

ارسبارانیخلیج فارس و عمانیایران تورانیزاگرسیهیرکانی

660/36307/51203/34203/19313/5310/93

جدول 12: توان کمي ساالنة مراتع کشور در جذب CO2، تولید اکسیژن، کاهش آلودگي 

ارزش ها

       
رویشگاه ها

تعدیلکاهش آلودگي)تن(تولید اکسیژن )تن(جذب CO2 )تن(
اقلیم )درجه 
سانتی گراد( در هر هکتار

مجموع
در هر هکتار

مجموع
)تن(

در هر هکتار
مجموع
)تن(

1/351134000000/977814800000/15126000000/7مراتع

جدول 13: ارزش اقتصادی ساالنه  ی مراتع
مجموع میزان ارزش اقتصادی ساالنه ) میلیارد ریال (کارکرد و عملکرد مراتع

8607ترسیب کربن
4074تولید اکسیژن

956کاهش آلودگی و گازکربنیک
575تولید اراضی حاصل خیز -خاکزایی

5999تولید علوفه و گیاهان دارویی
13797جلوگیری از فرسایش

34008جمع
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بحث و نتیجه گیری
ارزش  گذاری پوشش گیاهی در حوزه  های آبخیز استان کرمانشاه 

مستند به تبصره 3 ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی 
و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/5 مجلس شورای اسالمی و 
با عنایت به ضرروت به روز کردن جداول ارزش گذاری گونه های 
جنگلی و ذخایر منابع طبیعی استان که ارزش ریالی آن از سال 1394 
تاکنون ثابت مانده است، موارد ذیل به صورت پیشنهاد جهت طرح 
در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و 

سازمان جنگل  ها، مراتع و آبخیزداری کشور پیشنهاد می گردد. 

برآورد خسارت احتمالی جنگل  ها، مراتع و خاک بر اساس نظر 
کارشناسان در استان کرمانشاه 

با توجه به این که تاکنون مصوبه دولت اصالح نشده است در این 
تحقیق و براساس گویه  های مورد بررسی مربوط به گروه کارشناسان 
جنگل و مرتع استان کرمانشاه و سازمان جنگل  ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور است که پس از انجام فرآیندهای اشاره شده. پیشنهادات ذیل 
با توجه به پرسش نامه  های بررسی شده از 384 نمونه جداول و نظر 
سنجی از 34 کارشناس و متخصص در این زمینه ارائه شده است. 
)الزم بذکر است ارقام پیشنهادی برای سال 1399  می باشد ( )جدول 

..]19[ )14

تعاریف بر اساس قانون حفاظت و بهره  برداری از جنگل ها و 
مراتع - مصوبه سال 1346 

بند 2- قانون تعریف  بوته جنگلی – رستنی  های خودروی خشبی 
است که ساقه آن ها به طور طبیعی کمی باالتر از سطح خاک منشعب 
شده باشد و نوعًا در جنگل ها یا  اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید 

.]19[
جز  به  چندساله  خودروی  نباتات  کلیه   - کویری  3-  بوته  بند 
درخت که در کویر و بیابان می روید بوته کویری نامیده می شود]19[.

بند 5- نهال - درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده 
و قطرین آن کم تر از پنج سانتی متر و در مورد شمشاد قطرین کم تر 

از سه سانتی متر  باشد ]19[.
قانون  این  اجرای  نظر  از  ایران  جنگلی  17-قانون: درختان  بند 
–ارس  زربین  شامل  اول:  می شود:  دسته  دسته بندی  زیر  شرح  به 

-شمشاد - سرخدار - گردو – آزاد.
 دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشک - ملچ - افرا - شیردار 

- الوکک - توسکا–  نمدار.
 دسته سوم - اوجا - سفیدپلت - کلهو - ممرز و سایر گونه ها.

باریجه،  دافنه،  قیج،  مفتولی،  و  گون  کتیرایی، خرمنی  شامل:  بوته 
پیاز نرگس، موسیر  تنگرس  ، رمتیک،  دارویی،  بابونه    وشا،، آویشن، 

و مورد است.

جدول 14: تعیین خسارت پوشش جنگلی تخریب شده در استان کرمانشاه بر اساس نظر کارشناسان

شرح
طبقه بندی طبق 
قانون حفاظت

متوسط ارزش پایه در 
منطقه زاگرس
 )هزار ریال(

نام گونه در استان 
)طبق قانون(

تعداد )اصله(
مبلغ

)هزار ریال(

درخت 
طبیعی

گردو، زربین، ارس، شمشاد30000طبقه 1
بلوط 25000طبقه 2
زبان گنجشک، افرا6000طبقه 2

بنه، زالزالک، گالبی وحشی، داغداغان )طاوی(،15000طبقه 3

پده، بید، چنار وزم و سایر گونه ها5000طبقه 3

8000درختچه
بادام تلخ، آلبالوی وحشی، ارژن، ارغوان، انجیر 

کوهی، محلب، گز، سماق، نسترن وحشی، تنگرس، 
مورد و سایر گونه های مشابه

1000بوته
گون کتیرایی، )خرمنی و مفتولی(-دافنه، قیچ، وشا، 

پنج انگشت )کرف( و سایر گونه های مشابه

200بوته
باریجه، آویشن، بابونه داروئی، موسیر، پیاز نرگس 

و سایر گونه های مشابه
جست های بلوط با قطر کم تر از پنج سانتی متر600نهال طبیعی

1000جنگل کاری 8 ساله
پارک های جنگلی، جنگل کاری حاشیه راه، 

طرح های جنگل کاری
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و  علفی  پوشش  بر  وارده  خسارت های  میزان  نیز   15 جدول 
می دهد.  نشان  کارشناسانه  نظرات  اساس  بر  را  استان  چمن زارهای 
به منظور برآورد قیمت یک هکتار مرتع با توجه به نوع مرتع و میزان 
ریال  هزار   28000 در  ضریب  این  آمده  بدست  ضریبی  آن  شیب 

ضرب و در نهایت قیمت یک هکتار بدست خواهد آمد ]20[..
-مراتع خوب: آن دسته از مراتعی که توان تعلیف یک واحد دامی 
داشته  روزه(   120 )میانگین  چرا  دوره  یک  مدت  به  هکتار  هر  در 

باشد.
واحد  تعلیف یک  توان  که  مراتعی  از  آن دسته  متوسط:  -مراتع 
روزه(   120 )میانگین  چرا  دوره  یک  مدت  به  هکتار  دو  هر  دامی 

داشته باشد.
تعلیف یک واحد  توان  که  مراتعی  از  آن دسته  -مراتع ضعیف: 

دامی را در هر سه هکتار به مدت یک دوره چرا )میانگین 120 روزه( 
داشته باشد.

ابتدا حجم خاک تخریب شده  به منظور محاسبه ارزش خاک در 
محاسبه و با توجه به نوع خاک ضریبی آن تعیین شده که بین 0/5 
تا 1/2 است در عدد پایه 250000 ریال ضرب می شود )جدول 16( 

 ..]20[
-جمع  آوری و دپوی خاک  های افق  A در فعالیت  های موضوع ماده 
)13( قانون متبوع برای احیای عرصه  های تخریب شده الزامی است.
که  بوده  سانتی متر   30 حداکثر  عمق  به  خاک سطحی   : Aافق-

سطح زمین را پوشش می دهد.
-خاکبرداری: شامل عملیاتی است که در اجرای پروژ هایی نظیر 
جاده  سازی، احداث بنا و عبور شبکه تأسیسات زیر بنایی و ... موجب 

 جدول 15: تعیین خسارت وارده بر پوشش علفی )مراتع( و چمن زارها در استان کرمانشاه بر اساس نظر کارشناسان 
شیب  

وضعیت مرتع

ارزش پایه ضریب پایه
)هزار ریال به ازای هکتار(

جمع
12-صفر درصد 20-12 درصدبیش از30 درصد

1/501/401/30مراتع خوب

28000
1/201/101/00مراتع متوسط

0/900/800/70مراتع فقیر
جمع

جمع کل برآورد خسارت با اعمال ارزش غیر مبادله ای

جدول 16: تعیین خسارت خاک تخریب شده و فرسایش یافته در استان کرمانشاه بر اساس نظر کارشناسان

مشخصات محلعنوان
حجم خاک
ضریب)متر مکعب(

خسارت پایه به ازای هر 
متر مکعب )ریال(

مبلغ
)ریال(

ک برداری
خا

A
افق 

در شیب های صفر تا 12 درصد با نظر 
کارشناس تا 30 سانتی متر

1/2250000 در شیب های 12 تا 30 درصد با نظر 
کارشناس تا 15 سانتی متر

در شیب های 12 تا 30 درصد با نظر 
کارشناس تا پنج سانتی متر

0/5250000شامل خاک زیرین افق Aسایر افق ها

A تخریب خاک افق

شامل اراضی مرتعی که زیر حجم 
مخازن سدها می روند، اراضی که دپوی 
خاک و تجهیزات می شوند، محل دفن 

زباله ها و ...

0/5250000

جمع کل
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برداشت خاک در عرصه  های منابع طبیعی می  گردد. 
-تخریب خاک )افقA(: در زمانی است که خاک به طور کلی از 
بین می رود و قابل استفاده مجدد نیست مانند خاک هایی که در داخل 

دریاچه سدها قرار می  گیرند.
در  گیاهی  پوشش  اقتصادی  ارزش  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با 
دستگاه  های  از  امروزه  که  است  آن چیزی  از  بیش  آبخیز  حوزه  های 
اداری که برای کارهای عمرانی اقدام به تخریب در حوزه    های آبخیز 
محیط  از  حفاظت  به  توجه  ضمن  است  امید  می باشد  نمایند،  می 

زیست در 
حوزه های  در  تخریب  حداقل  شاهد  عمرانی  پروژه  های  اجرایی 
جداول  در  بازنگری  تحقیق  این  استناد  به  و  باشیم.  کشور  آبخیز 
مصوب هیئت محترم دولت به منظور احیاء عرصه های منابع طبیعی 

کشور الزم و ضروری به نظر می رسد. 
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Forest and rangeland cover is important in a watershed as a life-giving system. Also, forest and rangeland 

cover has multiple functions and capabilities that can affect the survival, improvement, and modification of 
other living systems in a watershed. In the present study, to evaluate and economic functions of forest and 
rangeland cover in Kermanshah province, all required statistics and information were collected in the field 
and by compiling a questionnaire. Data reliability was assessed using the Likert method and Cronbach's 
alpha coefficient. Also, based on studies and maps of ecological areas of the province, other information has 
been collected, reviewed, and evaluated. Then, effective factors in the destruction of forest and rangeland 
cover in the watersheds of the province were obtained. The results of functions and economic evaluation of 
forest and rangeland cover are presented separately and in the form of calculation tables including the real 
economic value of the country's forests and rangelands by global figures. The results of this study provide 
comprehensive information for determining damages and valuation for managers and experts of the forests, 
rangelands, and watershed management organization and official experts of the judiciary.

Keywords: Assessment points, Cronbach's alpha, Economic value, Likert Rangeland cover, Soil 

erosion, Vegetation function.
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