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ارزشگذاری اقتصادی چمنزارهای ترگور ارومیه
از منظر کارکرد تولید علوفه و بهرهبرداری از ثعلب
 جواد معتمدی ؛ دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
*

ترويج کشاورزي ،تهران
 طیبه توفیقیآذر؛ دانشآموختۀ کارشناسیارشد مرتعداري ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه
 مرتضی موالیی؛ دانشیار گروه اقتصاد کشاورزي ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه ارومیه
چکیده
کارکردهای یک منبع طبیعی از جمله اکوسیستم مرتع به چهار گروه کارکردهاای تنییمایز زیساتیاهیز توییا ی و اطی ااتی ابا
تقسیم میباشن که در پژوهش حاضرز ارزش ا تصادی چمنزارهای ترگور ارومیه از منیر تویی لوفه و بهرهبرداری از ثعلب باه ناوا
کارکرد تویی یز مورد بررسی رار گرفت .برای این منیورز از بین مناطق پراکنش ثعلابز شاش مااا باه مسااحت  120هاتاار کاه
نماین ۀ سطح وسیعی از چمنزارهای منطقه میباشن ز انتخاب گردی  .سپس در تودۀ معرف هر یک از آ هاز تویی لوفه و مق ار تویی
غ ۀ ثعلبز ان ازهگیری و ارزش ناخایص آ ها بهروش بازاری محاسبه گردی  .بر مبنای نتایج حاص ز هر هاتار از چمنزارهاای منطقاهز
بهطور متوسط ادر به تویی 1731/78کیلوگرم لوفه و  4/02کیلوگرم غ ه ثعلاب باه ناوا محصاوف فر ای در یاک فصا رویاش
میباشن که ارزش ناخایص هر هاتار از آ ها از منیر کارکرد تویی لوفه و بهرهبرداری از ثعلبز باهترتیاب  16/88و  44/72میلیاو
ریاف میباش  .از نتایج پژوهش حاضر میتوا در تعیین خسارت ملی وارده به رصههای مرتعی و محاساب حساابهاای ملای سابزز
استفاده کرد.
کلید واژگان :ارزش ا تصادیز تویی

* نویسن ه مسئوف :شماره تماس+989143477875 :

لوفهز ثعلبز چمنزارز محصوالتفر ی مرتع

Email: motamedi@rifr-ac.ir
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 .1مقدمه
چمنزارهااای مرطااوب کااد درههاااز یااای از انااوا
اکوسیستمهای مرتعی میباشان کاه باهواساط ترکیاب
گیاهی متنو و رطوبت فراوانی کاه دارنا ز هام از منیار
تفرجیاهی بسیار ارزشمن میباشن و هام از نیار تاأمین
لوفه زمستانیز نقش بهسزایی در معیشت صاحبا رفی
دارن  .ضمن اینکه بهواسط خصوصیات رویشیاهیز مح
پراکنش گون ثعلب میباشن که بهرهبارداری از غا ه آ ز
درآم ا تصادی خوبی ای صاحبا رفی مینمای  .موارد
مااوکور ساابب ش ا ه کااه در سااافهااای اخیاار فشااارهای
پیچی های بر چمنزارهای مرطوب کد درهها و دشتهاای
مرداباای در منطقاا ترگااور ارومیااه وارد شااود .توسااع
کشاورزی و بهویژه ا ام به کشت یونجه و احا ا باغاات
میوه در رویشایاههاای ماوکورز چارای بایش از ترفیات
توسط گاو و بهانضمام آ چرای بیش از ان ازۀ تکسامیا
نییر اساب و ااطر در چناین رویشایاههااییز منجار باه
کاهش تنو گیاهی و توسع گونههاای مهااجمز آیاودگی
آبهاز فرسایش خاا،ز کااهش باازدهی اراضای و طعاه
طعه ش رویشیاهها و چشمان ازها در منطقاه گردیا ه
است ]15ز .[24
نحوۀ م یریت و بهارهبارداری از ایانگوناه اراضای در
کشورز با چایشهای متعا دی روبارو مایباشا کاه از آ
جمله میتوا به نیاه تکبع ی به رویشایاههاای ماوکور
به نوا منبع تویی لوفه و گوشت اشاره کرد کاه سابب
استفادۀ بیرویه از این رصهها ش ه و وضعیت اکویوژیاک
اینگونه رصهها را با چایشهای گوناگونی هماننا آنچاه
در ب اشاره ش ز مواجه نموده است .همچنین مایتاوا
به کمبود مهارت تصمیمگیرا و کارشناسا بارای برناماه
ریزی صحیح و ما یریت بهینا اکوسیساتمهاای ماوکور
اشاره نمود که بعضاً تصمیمات نادرست توسط کارشناسا
یا سیاستگزارا ز ممان است به خسارت غیر اب جبارا
منجر شود .ضمن اینکه معموالً باهجاای حا مشاایت
سخت و چایش برانییزی مانن واگاواری اصاویی و لمای
اینگونه اراضیز این مسائ بهسابب کمباود مهاارتهاای
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الزمز نادی ه گرفته میشاون ] .[24در ایان میاا ز نقاش
فقاا ا آگاااهیهااای مااومی در خصااوص خاا مات و
کارکاردهای متع د این رصهها در نازد دساتانا رکارا
مختلد ا م از بهرهبردارا و برنامهریازا ز غیر ابا انااار
ماایباشاا  .معضاایت رو بااه رشاا ناشاای از تخریااب و
بهرهبرداری بیروی طبیعتز موجب ش ه تصامیمگیارا و
برنامهریزا کی ز به یزوم حفاتت و توسع هرچه بیشاتر
این مواهب خ ادادی توجه کنن  .از ایانرو در دهاههاای
اخیرز حوزۀ ا تصاد اکویوژیک شاه افازایش فعاییاتهاای
درخور توجهی در خصوص تعیین ارزش کارکردهاز کاالهاا
و خ مات اکوسیستمهای طبیعی بوده است .بنابراین نیااز
بااه شااناخت و تبیااین کارکردهااا و خاا مات گوناااگو
رصههای موکور و برآورد ارزش ا تصادی آ ها احسااس
میشود ].[19
با نایت به موارد فوقز مشایت موجود در م یریت و
بهرهبرداری از رویشیاههای موکورز مسئل اصلی بسایاری
از پژوهشهای زیستمحیطای اسات کاه بخشای از ایان
مسائ ز ناشی از ا م شاناخت کارکردهاای متناو ایان
رصهها و همچنین نیاه تک بع ی و م توجه به اه اف
گاروههاای مختلاد دسااتانا کار در برناماهریازی فعلاای
استفاده از چنین رویشیاههایی مایباشا  .در ایان راساتاز
معموالً گزارش میشود که کارکردهای یک منبع طبیعای
از جمله اکوسیستم مرتاع باه چهاار گاروه اصالی شاام
کارکردهای تنییمیز زیستیاهیز تویی ی و اطی اتی اب
تقساایم ماایباشاان ] [3کااه در پااژوهش حاضاارز ارزش
ا تصادی چمنزارهای منطق ترگور ارومیه از منیار توییا
لوفااه و بهاارهباارداری از غا ۀ ثعلااب بااه نااوا کااارکرد
تویی یز مورد بررسی رار گرفته است.
مطایعات فراوانی در خصوص ارزشایواری کارکردهاای
اکوسیستمهای مرتعی در طی سافهاای اخیار در کشاور
انجام ش ه است ]4ز 6ز 13ز 19ز  .[26برای مثاف میتاوا
بااه مطایعااات انجااام ش ا ه در خصااوص ارزش ا تصااادی
کارکرد تویی لوفه در مراتع طایقا میانی اشاره کارد .بار
مبنای نتایج حاص ز مراتع منطقه از جنبه کاارکرد توییا
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لوفهز بهطور متوسط ارزشی برابر با  95/6هازار ریااف در
هاتااار در ساااف دارن ا [ .]16همچنااین ارزش ا تصااادی
کارکرد لوف تویی ی هر هاتار از مراتع حوزۀ آبخیز تهام
زوینز با استفاده از روش یمتگواری کیفی (ها ونیک،ز
بهطور متوسط  86/7هزار ریاف در ساف گزارش ش ه است
[.]26
لیرغم اینکه همواره گزارش میشود اکوسیستمهای
مرتعی از حیث خ ماتی که باه جواماع محلای ارائاه مای
دهن ز بسایار ارزشامن مایباشان ز مطایعاات انا کی در
خصوص ارزش ا تصادی گونههای دارویای کشاور صاورت
گرفته است .همین موضاو سابب شا ه در ماواردی کاه
اکوسیستمهای طبیعی دستخوش تخریاب افاراد ساودجو
رار مایگیرنا ز ارگاا اجرایای نتوانا باا ادیا مناسابز
خسارت وا عی وارد ش ه باه محایطزیسات را باهصاورت
ریایی برآورد کن  .به بارت دییرز برای تعیین سطح ابا
بوف خسارت وارده به محایطزیساتز از ارزش ا تصاادی
هر ک ام از کارکردهای اکوسیستمیز اطی ی صحیحی در
دست نمیباش  .این موضو در سطح جوامع تصمیمگیری
و انو گواری مجلس نیز به ینه مشهود میباش  .اگرچاه
نبای از مطایعات بهنسابت جاامعی کاه ساازما محایط-
زیست در مناطق تحت حفاتت خاود انجاام دادهز چشام
پوشی کردز اما در سازما جنی هااز مراتاع و آبخیازداری
کشورز مطایعات ان کی در این ارتباط صورت گرفته اسات.
همچنین در محاسب حسابهای ملی سبزز اطای از ایان
ارزشها الزم است ]12ز 16ز .[22

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
برای انجام پژوهش حاضرز چمنزارهای وا ع در منطق
ترگور ارومیه کاه باا مختصاات جفرافیاایی ״44/4ز ׳ 45ز
 44°تااا ״19/6ز ׳49ز  44°طااوف شاار ی و ״26/8ز ׳27ز
 37°تا ״44ز ׳35ز  37°رض شمایی در  40کیلاومتری

غرب ارومیه وا ع ش هان ز به نوا منطق پژوهش در نیر
گرفته ش ن  .منطق ترگور بهصورت کوهستانی و دشاتیز
دارای ح ا ارتفا  1700متار و حا اکثر ارتفاا 2300
متر از سطح دریا میباش  .متوسط درج حارارت سااالن
منطقهز  10/8سانتیگراد و متوساط بارنا گی آ ز 385/8
میلیمتر در ساف است ].[20
دشت ترگور بهواسط داشتن پوشش گیاهی مناسب و
همچنااین وجااود منااابع آباای بساایارز جااز چمنزارهااای
پرمحصوف در استا بهحساب مایآیا ز باهطاوریکاه در
بسیاری از مناطقز سطح آب باال بوده و چمنزارهاا حایات
مان ابی بهخود گرفتهان و ایان خصیصاه از جملاه دالیا
پراکنش گیاه با ارزش ثعلب (شا  ،1در این منطقه شا ه
است [.]15

 .2.2معرفی گونۀ ثعلب
گوناا ا ثعلااااب ( ،Orchis palustrisاز خااااانوادۀ
 Orchidaceaeاست که دارای ارتفا  20تا  50سانتیمتار
با سا کشی ه و برگهای خطی میباش  .گ آذین آ به
شاا یااک مخااروط متااراکم متمایا بااه رنا ارغااوانی
متشا از  10 -40گا اسات .در هار گا ز کاسابرگ و
گلبرگ بهسمت هم جمع میشون و به شاا یاک کایه
شبیه میگردنا  .زماا گلا هی گیااه بساته باه مااا و
شرایط محیطی میتوان از اردیبهشت تا خرداد ماه متفیار
باش [ .]17گونه مورد بررسیز بهیحاظ شرایط اکویوژیایز
بهطور م ه در چمنزارهای مرطوب وا ع در کد درههاا و
چمنزارهای مناطق کوهستانیز پاراکنش دارد .بار مبناای
پژوهشهای انجام ش ه []15ز بهطورکلی گونا ثعلاب در
ماا هایی که حاصلخیزتر و دارای ارتفا کمتر و بهصورت
دشت آبرفتی استز پراکنش و وفور بیشتری دارد و مقا ار
تویی غ ۀ آ نیز زیادتر مایباشا  .ضامن ایانکاه گونا
ثعلبز خا ،های اسی ی و خنثی با بافت سنیین و خاا،
میق را نسبت به دییر خا،ها بیشتر ترجیح میده .
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شکل . 1گونۀ ثعلب و پراکنش آن در چمنزارهای منطقۀ ترگور ارومیه (عکس از نویسنده ،اردیبهشتماه )1394

 .3.2روش تحقیق
بهمنیور برآورد ارزش ا تصاادی رویشایاههاای ماورد
بررسی از منیار کاارکرد توییا لوفاه و بهارهبارداری از
ثعلبز بررسیها در دو گام انجام ش .

 .1.3.2مطالعات میدانی
برای این منیورز ابت ا از باین منااطق پاراکنش گونا
مورد نیر و بر اساس مشاه ات می انیز چن ین مااا باا
سطح رطوبتی متفاوت انتخاب گردی  .در این رابطهز شش
نقطه ماا به نامهای سوییکز تویای لیااز تاویایسافلیز
تویایوسطیز انبی و موانا که نسابت باه دییار مااا هااز
پراکنش گون ثعلب در آ ها از وضعیت بهتاری برخاوردار
بود و دسترسی به آ ها نیز آساانتر مایباشا ز باه ناوا
ماا های معرف برای انجام پاژوهش انتخااب شا ن کاه
مو عیاات جفرافیااایی و خصوصاایات فیزیااای آ هااا در
ج وف 1ارائه ش ه است .میانیین درص پوشش تاجی هار
یااک از فاارمهااای رویشاای موجااود در ترکیااب گیاااهی
چمنزارهاز نیز در ج وف 1ارائاه شا ه اسات کاه بار ایان
اساسز ترکیب گیاهی چمنزارهاز م تاً متشا از گاراس
و فورب میباش .
سپس در هر یک از آ هاز یک تودۀ معرف با مسااحت
 1/5هاتار انتخااب و نسابت باه آمااربارداری از پوشاش
گیاهی ا ام ش  .در این خصوصز یوه بار انا ازهگیاری

درص پوشش تاجیز تاراکم و توییا غا ه ثعلاب درصا
پوشش تاجی و تویی لوفه گونههای موجاود در ترکیاب
گیاهی چمنزارها نیز ان ازهگیری ش .
با توجه به اینکه بهرهبرداری از گون ثعلب در منطقا
مورد بررسیز ب از مو مقرر (که بایا اوایا تابساتا
باش  ،و ب از دروی لوفه رویشیاههای ماوکور صاورت
میگیردز یوا بارای آمااربرداری از پوشاش گیااهیز در دو
مقطع زمانی طی مااههاای اردیبهشاتز خارداد و تیرمااه
 1394به منطقه مراجعه و مق ار تویی لوف چمنزارهاا و
مق ار تویی غ ۀ ثعلبز ان ازهگیری ش .
در مقطاااع زماااانی اوف کاااه مصاااادف باااا اواساااط
اردیبهشااتماااه بااود در داخا تااودۀ معاارف هاار یااک از
ماا هاز در  10اب  10×1متری (بخشی از اب ویتااکر،ز
ا ام به شمارش تع اد پایههای ثعلاب گردیا  .اابهاای
 10×1متری بهروش تصادفی سیستماتیک و با فواص 10
متر از هم ییر در تودۀ معرف بهکاار بارده شا ن  .بعا از
شمارش پایههاز در داخ ابهای  10×1متریز پایههاای
ثعلب از زمین بیرو آورده شا و پاس از تمیاز کارد و
شستشااوی آ هااا (شااا ،2ز وز خشااک غا ۀ آ هااا بااا
ترازوی د یقز توزین ش ن  .مق ار تویی غ ۀ ثعلب هر یک
از چمنزارها با توجاه باه وز هار پایاه و تعا اد پایاههااز
محاسبه ش و بهصاورت گارم در متار مرباع و در نهایات
بهصورت کیلوگرم در هاتارز بیا گردی .
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جدول .1خصوصیات فیزیکی مناطق پراکنش چمنزارها در منطقۀ ترگور ارومیه []11
بافت و مق
خا،

تیپ اراضی

شیب غایب
(درص ،

جهت غایب

سطح
رطوبتی

ارتفا منطقه
(متر،

مساحت مح ودۀ
پراکنش چمنزارها
(هاتار،

مو عیت جفرافیایی

ماا  /چمنزار

یومی رسی و
میق

کوهستانی-دشتی

2-7

جنوبی

کم

1958

15

N 37 29 30/6
E44 45 40/4

سوییک

یومی رسی و
میق

دشتی

2-7

جنوبی

زیاد

1723

15

N 37 31 41
E44 48 39

تویای لیا

یومی رسی و
میق

دشتی

2-7

شمایی

زیاد

1767

15

N37 31 33/9
E44 47 50/6

تویایسفلی

یومی رسی و
میق

دشتی

2-7

شمایی

زیاد

1753

20

N 37 31 13/2
E44 47 50/6

تویایوسطی

یومی رسی و
میق

دشتی

2-7

غربی

متوسط

1788

25

N37 31 42/6
E44 47 02/3

انبی

یومی رسی و
میق

دشتی

2-7

جنوبی

متوسط

1670

30

N37 33 44
E44 47 19/6

موانا

درص
الشبرگ

درص سن
سنیریزه

و

درص پوشش تاجی

درص خا،
یخت

درص پوشش
تاجی

6

10

5

79

14

7

2

2

89

13

8

4

3

3

90

6

4

13

5

2

2

91

5

5

30

51

10

5

8

77

7

8

21

41

9

6

6

79

4

4

31

40

شبه
گراسها

بوتهایها

فوربها

گراسها

6

17

42

17

51
67

تیپ گیاهی
بر اساس نمود تاهری
Agropyron elongatumTrifolium pratense
Anthemis alissimalRanunculus oxyspermus
Agropyron elongatumDactylis glomerata
Agropyron elongatumLolium persicus
Juncus bufonius- Carex
stenophylla
Lolium persicusAgropyron elongatum

شکل . 2غدۀ گیاه ثعلب (عکس از نویسنده؛ اردیبهشت ماه  ،1394منطقۀ ترگور ارومیه)

ماا  /چمنزار
سوییک
تویای لیا
تویایسفلی
تویایوسطی
انبی
موانا
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در مقطع زماانی دوم کاه همزماا باا حا اکثر رشا
رویشیاههای موکور در اوای تابستا میباشا ز در داخا
هر ماا یا رویشیاهز تع اد  30پیت  25×60ساانتیمتری
که با فاصله  5متر از هم ییر در امت اد سه ترانساات 50
متری مستقر ش ه بودن ز بهکار برده شا و توییا لوفا
چمنزار در داخ آ ها ان ازهگیری ش  .برای تعیین توییا
گیاها ز از روش طع و توزین استفاده و وز خشاک هار
یک از فرمهای رویشای در آزمایشایاه باا تارازوی د یاقز
تعیین گردی  .بر مبنای نتایج موکورز میانیین توییا هار
یک از فرمهای رویشیز بهصورت گرم در متار مرباع و باه
تبع آ میانیین تویی ک هر ک ام از رویشیاهها بهصورت
کیلوگرم در هاتار محاسبه ش .
بع از اطی از مق ار لوفه تویی ی و وز غ ه ثعلاب
هر یک از ماا هاز ابتا ا نرمااف باود دادههاا باا آزماو
کویموگروف -اسمیرند مورد بررسی رار گرفت .سپس باا
استفاده از تجزیه و تحلی واریانسز مقادیر حاصا ماورد
آزمو رار گرفتن که برای مقایسا میاانیین دادههااز از
آزمو دانان استفاده ش .

 .2.3.2ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی
 برآورد ارزش اقتصادی تولید علوفهروشهای معموف ارزشگواری لوفا مرتعای شاام :
روش ارزشگواری بازاریز یمتگواری بر اساس کاالهای
جانشینز م ف یماتگاواری دانشایاه یوتااز روش ارزش
ورود به مرتعز روش تجزیه و تحلی توییا و روش برناماه
ریزی خطی میباش ] .[2بهیحاظ اینکاه لوفا توییا ی
چمنزارها بهطاور مساتقیم در باازار رضاه شا ه و دارای
یمت مساتق در باازار مایباشا و در پاژوهش حاضارز
هزین برداشت لوفه محاسبه نش ه اساتز جهات تعیاین
ارزش ا تصادی لوفاه توییا یز از روش باازاری اساتفاده
ش و مق ار برآورد ش هز به نوا ارزش ناخایص در نیار
گرفته ش .
ارزش ناخااایص لوفاا توییاا ی بااه نااوا یااای از
محصوالت م ۀ مراتعز با ضرب یمت هر کیلوگرم لوفاه
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در مق ار لوفاه توییا ی بار حساب کیلاوگرم در هاتاار
بهدست آم  .چنانچاه مقا ار لوفا توییا شا ه و ارزش
بااازاری آ بااهترتیااب  Wfو  Rfباشا ز ارزش ناخااایص آ
طبق رابط 1ز بهصورت زیر محاسبه میشود ]:[12
رابط 1

Vf= Rf×Wf

 برآورد ارزش اقتصادی تولید ثعلببرای تعیین ارزش ا تصاادی غا ۀ ثعلاب نیاز از روش
بازاری استفاده ش  .با ضرب یمات باازاری هار کیلاوگرم
ثعلب در مق ار ثعلب تویی ی بر حسب کیلوگرم در هاتارز
ارزش ناخایص آ بهدست آما  .چناا چاه مقا ار ثعلاب
تویی شا ه و ارزش باازاری آ باهترتیاب Wsو  Rsباشا ز
ارزش ناخایص آ طبق رابط 2ز بهصاورت زیار محاسابه
میشود ]:[12
رابط 2

Vs= Rs×Ws

 .3نتایج
 .1.3ارزش اقتصادی تولید علوفه
تویی ا لوفااه متااأثر از شاارایط محاایط نییاار سااطح
رطوبتز درص شیبز ترکیب پوشش گیاهی و شایوههاای
برداشت (درو و چرا ،میباش که در مطایع حاضرز توییا
گیاها مرتعی صرفنیر از ح بهرهبرداری مجاز و درصا
خوشخوراکی محاسبه گردی ه اسات و ایان امار باهدییا
شیوۀ بهرهبرداری لوفه در فص بهارهبارداری در منطقا
مورد مطایعه بوده است که باهصاورت درو انجاام و لوفا
برداشتی به نوا لوف زمستانیز مورد اساتفادۀ دام ارار
میگرفت.
میانیین توییا لوفا مااا هاای ماورد بررسایز در
ج وف 2ارائه ش ه اسات .بار مبناای نتاایج حاصا ز باین
مق ار تویی لوف رویشیاههاز در سطح احتماف  95درص
اخااتیف معناایدار وجااود دارد .چمناازار سااوییک بااا
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گرفته ش که بر مبناای آ ز ارزش ا تصاادی هار یاک از
رویشیاههاز به شرح ج وف  2میباش  .بار مبناای نتاایجز
چمنزارهای سوییکز تویای لیاز مواناز انبیز تویایوساطی
و تویایسفلی بهترتیب دارای بیشترین ارزش ا تصادی در
هاتار میباشن  .بیشترین ارزش لوف تویی یز مربوط باه
چمنزار سوییک با  24/69میلیو ریاف و کمتارین ارزشز
متعلق به چمنزار تویایسافلی باا  13/03میلیاو ریااف
میباشا  .در مجماو و باا توجاه باه ساطح هار یاک از
رویشیاههاز چمنزار موانا با مبلا  493/05میلیاو ریاافز
بیشااترین ارزش ا تصااادی و چمناازار تااویایساافلی بااا
 195/44میلیو ریافز کمترین ارزش ا تصاادی از یحااظ
تویی لوفه را دارا میباشن .

 2,533/40کیلااوگرم لوفااه در هاتااارز لوف ا بیشااتری
نسبت به بقی چمنزارهاا دارا مایباشا  .کمتارین مقا ار
تویی لوفهز مربوط به چمنزار تویایسفلی باا 1,336/75
کیلوگرم در هاتار است .چمنزار تویای لیاز تویایوسطیز
انبی و موانااز از نیار مقا ار توییا لوفاه باه هام شابیه
میباشن و در یک گروه همین رار دارن  .ضمن ایانکاه
چمنزارهااای سااوییک و تااویای ساافلیز مقاا ار توییاا
متفاوتتری داشته و هر ک ام در یک سطح ج اگانه ارار
گرفتهان  .بهطور متوسطز هر هاتار از چمنزارهای منطقهز
دارای تویی لوفهای برابر  1.731/78کیلوگرم میباشن .
در این مطایعهز یمت هر کیلوگرم لوفه باا توجاه باه
یمت باازاری آ در سااف 1396ز  9,747ریااف در نیار

جدول .2ارزش اقتصادی تولید علوفۀ چمنزارهای منطقۀ ترگور ارومیه به روش بازاری
تویی لوفه
(کیلوگرم در
هاتار،

ارزش ا تصادی ک
تویی ی چمنزار
(میلیو ریاف،

لوف

مساحت (هاتار،

ماا  /چمنزار

370/39

24/69

38001

2533/40a

15

سوییک

248/05

16/54

25449

1696/60b

15

تویای لیا

195/44

13/03

20051/25

1336/75c

15

تویایسفلی

303/58

15/18

31146/67

1557/33b

20

تویایوسطی

385/10

15/40

39510

1580/40b

25

انبی

493/05

16/44

50586

1686/20b

30

موانا

1995/60

101/28

204743/92

120

جمع

332/60

16/88

34123/99

-

میانیین

ارزش ا تصادی لوف تویی ی در هاتار
(میلیو ریاف،

تویی ک لوف چمنزار
(کیلو گرم،

1731/78
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 .2.3ارزش اقتصادی تولید غدۀ ثعلب
میانیین مقادیر تویی غ ۀ ثعلب هر یک از رویشیاههاز
در ج وف  3ارائه ش ه است .بر مبنای نتاایجز باین مقا ار
تویی غ ۀ ثعلب رویشیاههاز در سطح احتمااف  95درصا
اختیف معنیدار وجود دارد.
بر مبنای نتایجز میانیین ثعلب توییا ی هار هاتاار از
چمنزارهاز  4/02کیلوگرم میباش  .چمنزار موانا باا توییا
 10/13کیلوگرمز بیشترین مق ار و چمنزار تاویایوساطی

با  1/53کیلوگرمز کمترین مق ار تویی ثعلب را در هاتاار
دارن  .در بین رویشیاههای مورد بررسیز چمنزار مواناا باا
ارزش  112/84میلیاااو ریاااافز بیشاااترین و چمنااازار
تااویایوسااطی بااا ارزش  17/04میلیااو ریااافز کمتاارین
ارزش ثعلب تویی ی در هاتار را دارن  .در مجماو ز ارزش
ناخایص ریایی چمنزارهای مورد مطایعه با سطحی معاادف
 120هاتارز بای بار  5977/41میلیاو ریااف در سااف
میباش .
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یمتهای موجود در بازار در سااف 1396ز 11,139,200
ریاف در نیر گرفته ش .

با توجه به ایانکاه سامت ا یام ثعلاب توییا ی در
طاریها و فعاییتهای وابسته به گیاها دارویای رضاه
میشودز یمت هر کیلوگرم ثعلابز باا ما نیر ارار داد

جدول  .3ارزش اقتصادی تولید غدۀ ثعلب چمنزارهای منطقۀ ترگور ارومیه به روش بازاری
ارزش ا تصادی تویی
غ ۀ ثعلب در چمنزار
(میلیو ریاف،

ارزش ا تصادی تویی
غ ۀ ثعلب در هر هاتار
(میلیو ریاف،

تویی غ ۀ ثعلب
در چمنزار
(کیلوگرم،

تویی غ ۀ ثعلب
(کیلوگرم در هاتار،

وز یک
پایه (گرم،

تع اد پایه در
هاتار

مساحت
چمنزار
(هاتار،

ماا /
چمنزار

373/39

24/84

33/52

2/23b

0/42

5333/33

15

سوییک

486/34

32/42

43/66

2/91b

0/43

6333/33

15

تویای لیا

396/78

26/40

35/62

2/37b

0/27

5166/67

15

تویایسفلی

341/31

17/04

30/64

1/53c

0/46

6333/33

20

تویایوسطی

994/06

54/80

89/24

4/92b

0/46

18000

25

انبی

3385/54

112/84

303/93

10/13a

0/46

23500

30

موانا

5977/41

268/34

536/61

24/09

2/5

61666/67

120

جمع

حروف  aز  bو  cنشا دهن ۀ اختیف معنیداری در سطح احتماف  95درص میباش .

 .4بحث و نتیجهگیری
پژوهشهای صورت گرفته در خصوص ارزش ا تصادی
مراتعز بیانیر اهمیت بسیار باالی کارکردهای دییر مراتاعز
افزو بر تویی لوفه استز بهطوریکه ارزش لوفهز تنهاا
 25درص ارزش ک اکوسیستم گزارش ش ه اسات ].[25
در این راستاز بر اساس مطایعات سازما غوا و کشااورزی
مل متح (فائو،ز ارزش ساییان هر هاتاار مرتاعز معاادف
 232دالر است که از ایان مقا ارز  57دالر (معاادف 24/5
درص  ،مخاتص ارزش لوفاه و  75/5درصا مرباوط باه
ارزشهای زیستمحیطی نییر حفظ آب و خاا،ز تنیایم
گازز دفع ضایعاتز گردهافشانیز کنترف بیویوژیای آفاات و
غیره است ].[19
پژوهشهاای انجاام شا ه در اساتراییا []14ز بار ایان
موضو تأکی دارد که میانیین رانت ا تصادی بهرهبرداری
از لوف مرتاع باین  73تاا  117دالر در هاتاار در سااف
تفییر میکن  .بههماین ترتیابز بررسای انجاام شا ه در
استراییای غربیز نیز رانت ا تصادی بهرهبارداری از لوفا

مرتع را معادف  77دالر در هاتار در سافز گزارش میکن
] .[18در این زمینهز ارزش ا تصادی فرآوردههای مبتنای
بر مراتع در نیوزیلن ز معاادف  2/10میلیاارد دالر در سااف
 2007گزارش ش ه و بیاا گردیا ه کاه فارآوردههاای
مبتنی بر مراتعز بهطور مستقیم ح ود  2/5میلیارد دالر به
تویی ناخایص داخلی نیوزیلن کمک کرده است .این مق ار
ح ود  1/3درص تویی ناخایص داخلی نیوزیلن را تشای
میده که بخش مهام و معنایداری از ا تصااد نیوزیلنا
محسوب میشون ].[26
باار مبنااای نتااایج حاص ا از پااژوهشز هاار هاتااار از
چمنزارهای ترگاورز اادر باه توییا  1731/78کیلاوگرم
لوفه در یک فص رویش میباش  .در ایان راساتاز توییا
لوف چمنزارهای کوهستانی ت ک باس در چهار محاف
و بختیاری با مساحت  0/7هاتارز  760گرم در متر مرباع
و در چمنزار یهدراز با مساحت  1/2هاتارز برابر  750گرم
در متر مربع گزارش ش ه اسات و بار ایان اسااسز توییا
لوفااه در سااطح چمنزارهااای منطقااه بااا مساااحت 120
هاتارز  10390/68کیلوگرم در هار هاتاار بارآورد شا ه
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اساات ] .[21همچنااین مقا ار توییا لوفا چمنزارهااای
کوهسااتانی منطقاا چایاا را آذربایجااا غرباایز 8752
کیلوگرم در هاتار گزارش ش ه است ] .[1تفاوت در مق ار
تویی لوف چمنزارهاا در منااطق مختلاد آب و هاواییز
میتوان مرتبط با سطح رطوبتی آ هاا و مقا ار بارنا گی
ساالنه و همچنین ترکیب گیاهی رویشیاهها باش .
باار مبنااای نتااایجز ارزش ا تصااادی هاار هاتااار از
چمنزارهای ترگور ارومیه در یک فصا رویاشز از منیار
کارکرد تویی لوفاه و بهارهبارداری از ثعلابز باهترتیاب
 16/88و  44/72میلیو ریاف مای باشا  .در ایان راساتاز
میانیین ارزش ساالن هر هاتار از مراتع نوررود مازنا را
از نیر لوف تویی یز معادف  718900ریاف گزارش شا ه
است [ .]19همچنین رانت ا تصادی حاص از بهرهبرداری
سریش در مراتع خزنیاه مااکوز  16,748ریااف در هاتاار
گزارش ش ه است ] .[8در این ارتباطز باا ارزیاابی درآما
حاص از تویی لوفه و محصوف فر ی ساریش در مراتاع
منطق خزنیاه ماکوز گزارش ش که ارزش مورد انتیار هر
هاتار مرتع از مح برداشت محصاوف فر ایز  670هازار
ریاف در هاتار و از مح تویی لوفهز  10/5میلیو ریااف
در هاتار میباش  .بر پای این بررسیز سهم محصوففر ی
سااریش از کا ارزش مااورد انتیااار مرتااعز شااش درصا
گزارش ش ه است ].[8
در تأیی موارد فوقز گزارش میشود اکوسیساتمهاای
مرتعی و چمنزارها یوه بر توییا لوفاهز فوایا دییاری
نییر بهرهبارداری از محصاوالتفر ای دارنا کاه از نیار
ا تصادیز اجتما ی و اکویوژیای به نوا یک بخش مهام
از کارکردهای حفاتت و م یریت در کشاورهای در حااف
توسعه میباشن [6ز 7ز 23ز .[24
با توجه به مطایب نوا ش ه و نتایج بهدسات آما هز
میتوا به یقین بیا کرد که ارزش ا تصادی هر هاتار از

چمنزارهای منطق ترگور از نیر تویی غ ۀ ثعلب باا ر ام
 49/81میلیو ریافز بهمراتب بیشاتر از توییا لوفاه در
هما سطح با مبل  16/63میلیو ریاف میباش  .بنابراین
با توجه به ارزش باالی چمنزارهاز از نیر تویی ثعلاب و باا
توجه به در معرض انقراض رار گرفتن این گیاهز ا ام باه
حفاتت رویشیاههای این گیاه از جمله موارد مهم دربااره
حفاتت از این گونه بسیار با ارزش میباش .
از آنجا که برای بخش مهمی از خ مات و کارکردهاای
اکوسیستم مراتعز یمتی تعیین و دریافت نمیشودز ارزش
وا عاای ایاان کارکردهاااز نمااود وا عاای نیافتااه اساات و در
حسابهای ملی کشور نیز وارد نمیشود .یوا دستیاههاای
اجرایی و دخی در سیاستگزاریهای مایی و پویی کشاور
با م نیر رار داد نتایج پژوهشهایی از این دستز مای-
توانن با تعیین میزا د یق و وا عی خسارتهای وارده به
منابع طبیعی ناشی از فعاییت تفییرکاربری و استفادههاای
سودجویانه افراد که منجار باه تخریاب مراتاع و انقاراض
گونههای با ارزش مرتعی مایشاون ز نقاش بازدارنا گی و
احیا این رصهها و گونهها را داشته باشن .

سپاسگزاری
پژوهش حاضر در چارچوب طرح پژوهشی "شناخت و
بهرهبرداری از محصوالت فر ی مرتعای و جنیلای اساتا
آذربایجا غربی" با همااری معاونات پژوهشای دانشایاه
ارومیه و اداره ک منابع طبیعی و آبخیازداری آذربایجاا
غربی اجارا شا ه اسات .ب ینوسایله از مراکاز یااد شا هز
سپاسیزاری میشود.

1397 ز پاییز3 ز شماره71 مرتع و آبخیزداریز مجله منابع طبیعی ایرا ز دوره
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